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I. Základné identifika čné údaje o škole 

     

 Názov školy:   ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

    Adresa školy : Šmeralova 25,  080 01 Prešov 

    Telefón a fax školy : tel. - 051/77178 70,  fax – 051/7717870 

    Internetová adresa školy: www.zssmeralpo.edu.sk 

    Elektronická adresa školy: spravca@zssmeralpo.edu.sk 

    Zriaďovateľ školy: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov 

     

 Vedúci zamestnanci školy:  Ľubomír Bodnár, riaditeľ školy 

  Mgr. Viera Vaľková, zástupkyňa riad. školy 

  Mgr. Róbert Vadaš, zástupca riad. školy 

  Anna Vystavělová, zástupkyňa riad. školy 

           Daniela Dobáková, vedúca školského klubu detí (ŠKD) 

   Alena Hajtolová ,vedúca školskej jedálne (ŠJ)                                                  

     Rada školy : 
                      Predseda :        Mgr. Viera Valičková 
                      Podpredseda :  Ing. Denis Tomko 
 
                      Členovia :         JUDr. Katarína Ďurčanská 
                                                Ing. Mária Nováková 
                                                PhDr. Nadežda Mirdalová 
                                                Ing. Dana Jenčová                                                  
                                                Mgr. Adriana Tomičová  
                                                Ing. Svetlana Pavlovičová 
                                                Alena Hajtolová 
                                                Iveta Tabišová 
                                                Mária Kravčíková 
                

   

 

 Rada školy (RŠ) má 11 členov. V školskom roku 2009/2010 
došlo k zmene predsedu Rady školy a doplneniu ďalšieho pedagogického zamestnanca do 
Rady školy za I. stupeň. Novou predsedníčkou Rady školy sa stala Mgr. Viera Valičková  
a novou členkou Rady školy namiesto Mgr. Zuzany Olejárovej sa stala Mgr. Adriana 
Tomičová. Zmena v Rade školy nastala aj vo výmene zástupcu rodičov – pani Alenu 
Vaskovú nahradila v p.Mária Kravčíková. V II. polroku školského roka 2009/2010 
pracovala Rada školy v tomto zložení  
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   Poradné orgány riaditeľa školy: 

Pedagogická rada  (PR) – má 44 členov. Predsedom PR je riaditeľ školy. Zapisovateľ PR 
nie je určený.  Zápisnice vyhotovujú  jednotliví členovia  PR  podľa  určenia  
predsedajúceho a sú uložené v kancelárii školy. V priebehu šk. roka bolo 8 rokovaní PR. 

   

 Rodičovská rada (RR)– má 9 členov. Predsedom je p. Júlia Krišová. Počas roka sa   
uskutočnilo 5 zasadnutí výkonného výboru RR, 3 zasadnutia rozšíreného výboru a 2 
plenárne schôdze združenia rodičov. K zmene v RR počas roka nedošlo.  

      

Rada rodičov tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (RR TND)– 
Výkonný výbor je 3 členný. Predsedníčkou je p. Iveta Tabišová. Uskutočnili sa  4 
zasadnutia výkonného výboru, 4 zasadnutia rozšíreného výboru a 2 plenárne schôdze. 

      

Rada športových tried (RŠT) – Predsedníčkou je Mgr. Helena Hrabčáková. Výkonný 
výbor má troch   členov. Zasadnutia výkonného výboru boli 3- krát a zasadnutia RŠT 2 – 
krát. 

      

 Vedúci predmetových komisií (PK) a  metodických združení  (MZ)                                                           

     Mgr. J Homolová        PK slovenského jazyka                   

     Mgr. E.Dušáková      PK cudzích jazykov                       

     PaedDr. A. Horvátová     PK zemepisu, prírodopisu                                           

     Mgr. N. Mikitková          PK matematiky                             

     Mgr. H. Hrabčáková         PK telesnej výchovy 

     RNDr.I.Sotáková                 PK chémie 

     Mgr. V.Valičková             PK spoločensko-vedných predmetov  

     Ing. A. Šibová                   PK technických predmetov  

     Mgr. M. Grocká                PK  esteticko-výchovných predmetov                                                                                                                                                                                                         

     Mgr. E. Kollárová              MZ triednych učiteľov       

     Mgr. M. Malicherová  MZ 1.- 4. roč. triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým 
nadaním 

     Mgr. M. Dobrovolská       MZ 1.- 4. roč. – bežné triedy  

 D. Dobáková                     MZ  ŠKD 

                          . 
     Mgr. Milena Koščová – výchovný poradca 

     Mgr. Martina Doubravová  

      Mgr. Slávka Čorejová - koordinátori univerzálnej prevencie  
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II. Údaje o počte žiakov školy 

Skutočný počet žiakov 
Ročník Trieda 

k 15.9.2009 k 31.8.2010 

I.A 16 16 
I.B 12 12 I. 

I.C 11 12 
 I.D 16 16 

II.A 14 14 
II.B 12 12 II. 

II.C 11 11 
 II.D 13 13 

III.A 26 26 III. 
III.B 14 14 

 III.C 13 14 
IV.A 15 15 IV. 
IV.B 15 15 

 IV.C 14 13 
 IV.D 14 14 

V.A 16 16 
V.B 14 13 
V.C 11 11 

 

V. 

 V.E 15 14 
VI.A 23 25  

VI . VI.C 20 20 
VII.A 16 17 
VII.B 23 21 

 

VII. 

 
VII.C 17 17 
VIII.A 18 16 
VIII.D 20 22 VIII. 

VIII.C  11 10 
IX.A 27 27 
IX.B 18 18 
IX.C 15 15 

 

IX. 

 IX.D 15 14 
 IX.E 14 14 

Spolu 507 504 
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Údaje o počte detí v Školskom klube detí 

Skutočný počet detí Oddelenie 
k 15.9.2009 k 31.8.2010 

1 25 24 
2 24 25 
3 24 24 

4 
5 

23 
25 

24 
25 

 6 25 25 
 7 18 11 

Spolu 164 158 
 

 

III. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka v šk. roku 2010/2011 

Počet zapísaných žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Z toho dievčatá Odklady Nezaškolení 

v MŠ 

Samostatných Spojených 

52 24 7 0 3 0 

 

IV. Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy alebo SOU 

Počet ž. 

končiacich 

ZŠ 
Gymnázia SOŠ 

9.ročník 55 33 

5.ročník 10 0 

8.ročník 2 0 
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V. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

a) prehľad o prospechu žiakov za školský rok 2009/2010 

Ročník 1.- 4.ročník 5.- 9.ročník 1.- 9.ročník 

Počet žiakov celkom 212 291 503 

Prospeli 203 287 
490 

 

Neprospeli 0 1 1 

Neklasifikovaní 9 3 12 

M 0 27 27 Počet  

dostatočných SJL 0 20 20 

M 0 0 0 Počet  

nedostatočných SJL 0 0 0 

Znížená známka  

zo správania na 2.-4.st. 
0 13 13 

 

b) prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2009/2010 

   
Počet žiakov Ročník 

1.-4. 5.-9. 1.-9. 

Celkom 16516 30213 46729 

Priemer na 1 žiaka 81,36 105,27 95,36 

Z toho neospravedl. 

hodín spolu 

0 334 334 
Počet vymeškaných 

hodín 

Priemer na 1 žiaka 0 1,16 6,28 
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c) priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

Ročník 

Predmet 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

1.-4. 

roč. 

5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

5.-9. 

roč. 

1.-9. 

roč. 

Slovenský jazyk 1,04 1,20 1,35 1,60 1,3 1,88 2,30 2,27 2,33 2,11 2,17 1,81 

Cudzí jazyk - AJ 1,00 1,22 1,35 1,75 1,50 1,69 2,05 2,09 2,24 2,09 2,11 1,90 

Cudzí jazyk 2 * * * * * 1,59 2,09 1,88 1,85 1,33 1,75 1,75 

Matematika 1,02 1,10 1,38 1,49 1,25 1,54 2,00 1,98 2,16 2,14 1,98 1,68 

Dejepis * * * * * 1,56 2,00 1,85 2,14 1,95 1,90 1,90 

Zemepis/GEO * * * * * 1,46 1,86 1,60 1,68 2,28 1,67 1,67 

Občianska vých. * * * * * 1,13 1,07 1,15 1,50 1,23 1,19 1,19 

Fyzika * * * * * * 1,68 1,91 2,27 1,91 1,94 1,94 

Chémia * * * * * * 1,30 * 1,73 1,86 1,69 1,69 

Prírodoveda/Prvo 1,00 1,02 1,04 1,38 1,11 * * * * * * 1,11 

Prírodopis/BIO * * * * * 1,42 1,52 1,62 1,73 1,49 1,54 1,54 

Vlastiveda * 1,06 1,02 1,38 1,15 * * * * * * 1,16 

TEV/PV 1,03 1,10 1,00 1,24 * 1,00 1,18 * * * * ٭ 

Výtvarná vých 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,02 1,06 1,31 1,19 1,00 1,08 

Hudobná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 

Telesná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Celkový priemer 1,01 1,08 1,14 1,33 1,14 1,38 1,56 1,58 1,60 1,61 1,57 1,54 

*  neklasifikovanie z dôvodov uvedených v UP a výberu variantu 

d) výsledky externých meraní 

Slovenský jazyk Matematika Test 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1,6 2,8 2,4 3,1 2,5 2,4 2,7 3,1 3,3 3,4 priem. známka* 

% úspešnosti* 85,8 60,0 75,9 52,5 71,2 75,3 68,7 53,4 53,4 50,6 

2,1 2,1 2,7 2,6 *** 1,91 2,3 2,4 2,2 ***  priem. známka** 

% úspešnosti** 73,5 73,5 62,7 67,2 ***  80,8 75,3 6,8 74,2 ***  

Anglický jazyk Vstupný test Výstupný test 

Priemerná známka 2,2 2,7 2,4 2,7 2,9     ***  

CJ 76,6 66,1 69,3 64,4 60,5     ***  

*Vstupný test  ** Výstupný test ***nepísali 
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Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka - 2010 

Počet žiakov Slovenský jazyk Matematika  

Priemer za školu              15,75 /  78,7%       15,75 / 78,8% 

Celoslovenský priemer      bodov / 

% úspešnosti 
13,52 / 67,6% 12,02 / 60,1% 

 

VI. Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov 

 

Stupeň Variant 

1.stupeň Školský vzdelávací program – ISCED 1 – 1. a 2. ročník 
    III.A, IV.A – jazykový variant UP 

 III.B,III. C, IV.B, IV.C –triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním – samostatný 
učebný plán pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  

2.stupeň Školský vzdelávací program ISCED 2 – 5. – 6. ročník 
 

  VII.A,  VIII.A, IX.A – triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky  
                                                       a prírodovedných predmetov (RVMP) 
IX.B – trieda so športovou prípravou (RVŠ) 
VII.C, VIII.C, IX.C  – triedy  pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  
 VII.B, VIII.D, IX.D, IX.E – II. variant učebného plánu 

 

 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog.zamest. 

Počet zamestnancov k 30.6.2010 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

vzdelanie 

45 0 0 15 0 0 

 

Odbornosť vyučovania predmetov v školskom roku 2009/2010 

Predmet 
1.-4. SJ M CJ D Z OV F CH P 

Tch

V 
VV HV TV ŠKD 

% 100 100 100 100 100 100 93 94 100 98 98 98 100 100 97 
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VIII. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Priebeh vzdelávania k 30.6.2010 Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných Začalo Pokračuje Ukončilo 

Projekt 30 30 30  

PŠV 1  1 1 

RŠV 3  3 3 

Ďalšie vzdelávanie 9 9 9 0 

PVPZ 1 1 1 1 

     

PVPZ – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov                 PŠV- Priebežné špecializačné vzdelávanie 
RŠV   -  Rozširujúce špecializačné vzdelávanie                                  
Projekt – Podporme vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok 
Ďalšie vzdelávanie – Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

IX. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

      Žiaci školy dosahujú výrazné úspechy hlavne v súťažiach prírodovedného charakteru 
(biologická (BiO), fyzikálna (FO), chemická (ChO) olympiáda), v matematických súťažiach 
(matematická olympiáda (MOZ), Pytagoriáda), v športových atletických súťažiach, ale aj vo 
výtvarných, speváckych a jazykových súťažiach. Umiestnenie žiakov v súťažiach je 
samostatnou prílohou hodnotiacej správy. 
V rámci voľnočasových aktivít boli žiaci zapojení do záujmových útvarov rôzneho 
zamerania. V školskom roku 2009 /2010 bolo vytvorených  39 záujmových útvarov.  
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Súčasné, ale aj perspektívne potreby transformujúcej sa školskej sústavy kladú dôraz  
na ďalšie napredovanie školy, ale aj skvalitnenie výkonu profesie učiteľa v  škole. 
Jednou z dôležitých úloh školy budúcnosti je nielen získať kvalitného pedagogického 
zamestnanca, ale zabezpečiť aj jeho ďalší profesijný a odborný rast a v tomto smere je 
činnosť metodických orgánov školy podstatná a nezastupiteľná, pretože zabezpečuje tvorivé 
a plánované vzdelávanie a sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov, ale zároveň je aj 
koordinátorom vzdelávania svojich členov v súvislosti s ich účasťou na ďalších vzdelávacích 
aktivitách poriadaných inými vzdelávacími inštitúciami. 
         Vedenie školy si uvedomuje, že odborný a profesijný rast jednotlivca, ale tým aj 
pedagogického zboru, je jednou zo základných požiadaviek súčasnosti a podmienkou 
napredovania pri zlepšovaní kvality výchovno-vyučovacieho procesu, ktorý v nemalej miere 
závisí od schopností pedagogických zamestnancov. 

Každý ped. zamestnanec školy mal vytvorený individuálny plán profesijného rastu, 
ktorý obsahoval sebavzdelávanie – štúdium odbornej a metodickej literatúry podľa aprobácie, 
vzdelávanie uskutočňované účasťou na vzdelávaní organizovanom inými vzdelávacími 
inštitúciami. Vzdelávanie v odborno-metodickej oblasti sa uskutočňuje aj na zasadnutiach MZ 
a PK, kde majú učitelia väčší priestor  a čas na rozdiskutovanie aktuálnych problémov 
a zároveň vzhľadom na menší počet členov MZ a PK aj väčšiu príležitosť na vyjadrenie 
vlastného názoru. Prostredníctvom záverov a opatrení z jednotlivých zasadnutí aj možnosť 
ovplyvňovať život školy a jej smerovanie. 
 Zasadnutia MZ a PK predstavujú aj najdostupnejší a najlacnejší zdroj informácií, 
najrýchlejšiu odborno-metodickú pomoc a priestor na výmenu pedagogických skúseností.. 
 Vyučujúci v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa aktívne zúčastňujú 
odborno-metodických seminárov z oblasti vyučovania jednotlivých predmetov na školách, 
v ktorých sú vytvorené triedy pre žiakov so všeobecným  triedach pre nadané deti. PK 
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matematiky je spoluorganizátorom obvodových kôl matematických súčazí – matematická 
olympiáda a Pytagoriáda. Predmetová komisia telesnej výchovy je spoluorganizátorom 
športových súťaží. 
V školskom roku 2009 /2010 sa 30 pedagogických zamestnancov / vyučujúcich v triedach pre 
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  / zapojilo do aktivity 2.1. projektu – Podporme 
vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok. Vzdelávanie pozostáva z ôsmich 
20- hodinových seminárov . V školskom roku 2009 /2010 sa uskutočnili tri semináre. 
Vzdelávanie bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.  
 
 
X. Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila 

P.č. Názov projektu Získaná hodnota 

1.   Investície do vašej budúcnosti 1 300 000 € 

2. Podporme rozvoj vzdelávania nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok 113 011,73 € 

3. Nech sa nám netúlajú 0 

4. Fotografia očami detí 1500 € 

   

 

 

 

 

XI. Výsledky inšpekčnej činnosti po roku 2000 

 V školskom roku 2009 /2010 sa neuskutočnila v škole inšpekcia.  Závery zo správ 
o výsledkoch inšpekčnej činnosti po roku 2000 sú v správach o činnosti školy za  školský rok 
2004 /2005 a za školský rok 2008 /2009. 
 
 
 

XII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

a) Priestorové podmienky školy 

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2010 

Názov Počet Kapacita(ž) Technický stav 

Triedy 30 16-28ž. Zodpovedá dobe opotrebovanosti 

Odborné učebne 6 15-28 Zodpovedá dobe opotrebovanosti 

Deliace učebne 2 15 – 28 Zodpovedá dobe opotrebovanosti 

Dielne  2 15 Zodpovedá dobe opotrebovanosti 

Telocvične 2/2 15 – 22 Dobrý 

Atletická dráha 1  Výborný 

Ihriská  - 

multifunkčné 
1  Výborný 

Oddelenia ŠKD 7     22,57                     Oddelenia ŠKD sú v učebniach 
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b) Materiálne podmienky školy 
       Učebné pomôcky školy sú značne zastarané, časť z nich bola vyradená z dôvodu 
nezodpovedajúceho stavu. V rámci finančných možností sa sčasti obnovil stav niektorých 
kabinetných zbierok a didaktickej techniky /magnetofóny/. V školskom roku 2009/2010 Rada 
rodičov sčasti prispela na zakúpenie kosačky, ktorá sa využíva na kosenie plochy 
v zrekonštruovanom atletickom areáli.  Veľkým prínosom na zabezpečenie údržby a ochrany 
pred vandalizmom a poškodzovaním  atletického areálu bolo aj ukončenie oplotenia areálu , 
na ktoré finančné prostriedky poskytol zriaďovateľ. 
        Škola má dve učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet. Počítače týchto 
učební môžu využívať aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách sú 
využívané na záujmovú činnosť – počítačové krúžky. Vyučujúci majú v zborovni školy 
k dispozícii počítač s pripojením na internet a vybavený tlačiarňou. Z finančných prostriedkov 
projektu – Podporme vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pre zajtrajšok bolo v závere 
školského roka zriadené konzultačné stredisko vybavené najmodernejšími počítačmi, ktoré sa 
využíva vo vyučovacom procese, ale aj v rámci konzultačných hodín jednotlivých lektorov 
v rámci projektu. 
Stav knižného fondu je značne zastaraný a nezodpovedá požiadavkám nových učebných 
osnov. Napriek tomu sa existujúci knižničný fond využíva na hodinách slovenského jazyka 
v rámci mimo čítankového čítania.  V školskom roku 2009 /2010 sme získali finančné 
prostriedky z projektu – „Vzdelávacie centrum“ Tieto finančné prostriedky boli využité na 
zriadenie vzdelávacieho strediska a doplnenie knižničného fondu. Nedostatkom 
vzdelávacieho strediska je to, že tento priestor nie je v zimných mesiacoch vykurovaný , 
a preto sa môže využívať v jednotlivých vyučovacích predmetoch iba v obmedzenom čase .  
Škola spolupracuje s predajcami učebníc,  náučnej literatúry, ale aj beletrie, a tak žiaci si majú 
možnosť v rámci tejto ponuky obohacovať svoj  domáci knižný fond.  
Telocvične školy sa využívajú okrem vyučovacích hodín telesnej výchovy aj v rámci 
športovej prípravy, tréningov a  záujmovej činnosti – pohybové hry, moderný tanec, 
basketbalový, volejbalový, stolnotenisový krúžok. Vo večerných hodinách sú telocvične 
využívané širokou verejnosťou v rámci ŠK Junior.  
 
Opravy a rekonštrukčné práce uskutočnené v školskom roku 2009/2010 
 V závere školského roka 2009 /2010 sa v škole začal realizovať projekt – Európsky fond 
regionálneho rozvoja – Investície do vašej budúcnosti, v rámci ktorého sa zrealizuje 
výmena okien, oprava a zateplenie fasády. Opravy pomôcok a zariadenia sa realizovalo 
v priebehu školského roka, v závere školského roka žiaci s triednymi učiteľmi obnovili náter 
poškodených lavíc a vymaľovali sa niektoré učebne , kabinety, kancelárie po výmene okien. 
Zrekonštruovali sa hygienické zariadenia na prízemí vľavo. 
c) Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Rozvrh hodín na školský rok 2009/2010 bol spracovaný na základe psycho-hygienických 
zásad. Boli dodržané časové intervaly vyučovacích hodín a prestávok- malé prestávky 
v trvaní 10 min.,  veľká prestávka  po 3.vyuč.hod v rozpätí 20 min. a obedňajšia prestávka 30 
min. Bol dodržaný počet vyučovacích hodín v jednom celku (doobeda) – v 1.ročníku 4 vyuč. 
hodiny, v 2. až 4. ročníku 5 vyučovacích hodín, v 5. až 9. ročníku 6 vyučovacích hodín. Nie 
vždy sa v rozvrhu hodín podarilo dodržať ďalšie zásady súvisiace so zameraním predmetov 
z dôvodu koncepčného zamerania školy . 
    Teplota v triedach sa pohybovala od 17 –20°C, najchladnejšie priestory školy sa 
nachádzajú na prízemí vľavo, v kancelárskych priestoroch, v zborovni školy 
a v telocvičniach. Nízka teplota v triedach v zimnom období bola spôsobená opotrebovanými 
a nedostatočne tesnenými oknami. Na zabezpečenie vetrania boli prijaté opatrenia a triedni 
učitelia s nimi oboznámili žiakov, ale nie vždy tieto opatrenia boli dodržiavané.       
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     Osvetlenie v triedach je značne opotrebované, ale  výmenou a doplnením neónových trubíc 
je zabezpečené dostatočné osvetlenie pracovných priestorov žiakov aj pracovníkov školy. 
Okná tried, ktoré sa nachádzajú na slnečnej strane, sú vybavené žalúziami.  
      Nedostatkom školy je absencia šatní na odkladanie odevov a obuvi žiakov. Tieto sa 
odkladajú v triedach. Hygienické zariadenia pre žiakov zodpovedajú dobe opotrebovania, 
časť hygienických zariadení bola renovovaná. Vnútorný poriadok školy nariaďuje žiakom 
používať po použití WC hygienické vrecúška, ktoré majú žiaci uložené v triedach. V minulom 
školskom roku na základe návrhov TU, ktorí konštatovali, že nie všetci žiaci využívajú 
hygienické vrecúška v dostatočnej miere , sa pristúpilo k tomu, že v mnohých triedach žiaci 
používajú papierové jednorazové uteráky, ktoré sa zabezpečujú z triedneho fondu. Každá 
učebňa je vybavená umývadlom. Hygienické zariadenia pedagogických zamestnancov sa  
nachádzajú na prízemí a sú kompletne   zrekonštruované.  
     Výzdoba  interiéru školy je na dobrej úrovni, nástenky, na ktorých sú prezentované práce 
žiakov, sa pravidelne inovujú. Výzdoba vestibulu, ale aj ostatných priestorov školy sa 
realizuje aj pri príležitostných sviatkoch a akciách školy. Vnútorné priestory školy – učebne, 
chodby , vstupná časť je vyzdobená izbovými kvetmi , o ktoré sa starajú žiaci v rámci hodín 
technickej výchovy a pracovného vyučovania. O kvety v učebniach sa starajú týždenníci, 
ktorí sú kontrolovaní triednymi učiteľmi.  
      Čistota v triedach je na dobrej úrovni, vo vnútornom poriadku školy sú prijaté opatrenia 
na dodržiavanie čistoty, za čistotu tried počas vyučovania  sú zodpovední triedni  učitelia 
a vyučujúci,  po vyučovaní sú priestory učební, chodby a ostatné priestory školy upratované 
v súlade s pracovnou náplňou upratovačiek. Časť priestorov  školy upratuje firma 
Andromeda. Pretrvávajú nedostatky so zabezpečením poriadku v triedach po skončení 
vyučovania , hlavne,  ak žiaci opustia svoju kmeňovú triedu a posledné vyučovacie hodiny 
majú v odborných učebniach resp. v telocvični. Počas školského roka boli riešené aj 
priestupky proti vnútornému poriadku školy v súvislosti s poškodzovaním školského majetku. 
Spôsobené škody boli v súlade s Vnútorným poriadkom školy uhradené zákonnými 
zástupcami žiakov.   
        Okolie školy sa pravidelne upratuje v jarnom a jesennom období  
        

d) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
V záujme  rozvíjania interakcie učiteľ – žiak,  učiteľ – rodič už tradične realizujeme 

v rámci plánu práce školy dvakrát ročne Deň otvorených dverí ( jedenkrát v I. polroku 
a jedenkrát v II. polroku ), kedy sa škola otvára rodičom a širokej verejnosti. Aj v rámci tejto 
aktivity chceme vzbudiť zainteresovanosť učiteľov na celkovom dianí školy, ale vzbudiť aj 
záujem rodičov o činnosť školy. Spoluprácu školy a rodiny sa kvalitnejšie a úspešnejšie darilo 
rozvíjať s rodičmi žiakov z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

Súčasťou Projektu vzdelávania žiakov v triedach TND je vypracovanie ročníkovej 
práce. Najlepšie ročníkové práce boli prezentované pre rodičov a širokú verejnosť 
v priestoroch Prešovskej univerzity. Po prvýkrát sa uskutočnila táto prezentácia nielen na 
úrovni školy, ale prezentácie sa zúčastnili aj ďalšie školy, v ktorých sú vytvorené triedy pre 
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,  s prezentáciou najzaujímavejších ročníkových 
prác. Treba zdôrazniť, že toto podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy rodičov a stretlo sa s veľmi 
kladným ohlasom aj u  účastníkov prezentácie z iných škôl. Po skončení prezentácie sa 
v areáli školy uskutočnil už tradičný IQ-juniáles  spojený s opekaním za účasti rodičov, 
učiteľov a žiakov.  
Zaujímavou a veľmi vydarenou akciou školy bol aj poznávací zájazd do Londýna, ktorý bol 
hradený z prostriedkov projektu – Podporme vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pre 
zajtrajšok. Zájazdu sa zúčastnili učitelia  a žiaci v počte 48.Zájazd splnil očakávania všetkých 
účastníkov, pretože obsahom zájazdu nebolo len poznávanie Londýna, ale zaujímavá bola aj 
cesta tunelom z Calais , návšteva Grenvichu či Bruselu.  
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V priebehu školského roka sme zorganizovali aj ďalšie  celoškolské akcie, ktoré sú súčasťou 
budovania tradícií školy: 
Prezentácia ročníkových prác 
Dni otvorených dverí 
Volejbalový turnaj – žiaci, učitelia, rodičia 
IQjuniáles 
Fašiangový karneval - ŠKD 
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek 
Súčasťou výchovy kultúrneho diváka sú aj divadelné, filmové predstavenia a výchovné 
koncerty. 

Spolupráca školy s rodičmi sa uskutočňuje aj v rámci riešenia výchovných problémov 
žiakov, nepravidelnej školskej dochádzky a v oblasti profesijnej orientácie. Veľkú pozornosť 
venujeme vzdelávaniu žiakov so špecifickými  výchovno-vzdelávacími potrebami aj žiakom 
zo znevýhodneného sociálneho prostredia  

Žiakom školy je k dispozícii aj školský bufet, v ktorom si žiaci môžu zakúpiť 
občerstvenie počas prestávok. V školskom roku 2009/2010 bol vo vestibule školy 
nainštalovaný automat na výdaj mliečnych produktov. 
           Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj iné formy 
vyučovania, medzi  ktoré patria besedy, exkurzie, vychádzky a návštevy galérie: 
Najzaujímavejšie akcie uskutočnené v školskom roku 2009 /2010 
  

Krupina, Banská Štiavnica – literárno-historická exkurzia 
Beseda s cestovateľom - Austrália  
Martin / pre žiakov   7. a 8. ročník 

      Knižnica P.O.Hviezdoslav - v rámci podujatia Týždeň slovenských knižníc 
Synagóga v Prešove 
Krajská hvezdáreň a planetárium                                                   

      Oswienčim - Poľsko                                             
      Šarišská galéria - Prešov                                           
     Technické  múzeum – Solivar                             
     Šarišské múzeum – Bardejov                       
     Skanzen – Bardejovské Kúpele                    
     Krajské múzeum – Prešov                     
     Múzeum voskových figurín – Košice           
     Dóm sv. Alžbety – Košice 
     Archelogická lokalita Havránek  
     Poklad Aztékov a Inkov - Brno                           
     ZOO Kavečany Košice - pozorovanie stavovcov v umelom ekosystéme 
     Botanická záhrada - Košice 
     Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach 
     Levoča – Kežmarok – historické centrum –galéria – výstava výtvarných prác 
     Haloween v knižnici 
Besedy 
 
V rámci knižničného festivalu „Prešov rád číta - besedy so spisovateľmi. 
Besedy o živote spisovateľov a literárnych dielach na hodinách literatúry/ 

 Povesti, Rozprávky tisíc a jednej noci 
                   Ezop – Bájky, 
                   E. Hemingway – Starec a more,  

        M. Figuli – Tri gaštanové kone, 
        P. Holka – Normálny cvok 
       Antoine de Saint - Exupéry – Malý princ,  
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       M. Kukučín – Mladé letá 
 Škodlivosť fajčenia, drog a alkoholizmu, 
 O vzťahoch  v rodine ,  
  Holokaust,  
  Deň mieru 
  Deň eura 
  AIDS 
  Zdravý životný štýl, zdravá životospráva 
  Euro na Slovensku, 
  Drogy a drogová závislosť, 
  Plynová kríza –diverzifikácia, 
  Fajčíš – droguješ....   
 
Ostatné akcie sú vyhodnotené v hodnotiacich správach MZ a PK. 
Školské výlety sa realizovali v triednych kolektívoch v mesiaci máj -jún.  
Zameranie školských výletov:  
                                              Jednodňové školské výlety -  návšteva kultúrno-historických           
                                               pamiatok. 
                                              Viacdňové školské výlety  spojené s turistickými a športovými                      
                                               Aktivitami a exkurziami. 
Školy v prírode – 2 turnusy – počet zúčastnených žiakov 126 – dĺžka pobytu – 5 dní. 
Matematické sústredenie – 2 turnusy 98 žiakov po 5 dní 
 
e, Spolupráca s inými inštitúciami 

      Škola  súčasnosti je otvorenou inštitúciou, ktorá v rámci svojej činnosti participuje 
s mnohými kultúrno-vzdelávacími , ale aj spoločenskými organizáciami, pretože výchova 
a vzdelávanie je súčasťou celospoločenského rozvoja.  
     Medzi najviac rozvinutú oblasť spolupráce patrí spolupráca s CPPPaP / psychologické 
vyšetrenia žiakov pri výbere do tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 
diagnostika žiakov ŠVVP, diagnostika žiakov športových tried, spolupráca na projekte – 
Podporme vzdelávanie talentovaných a nadaných detí pre zajtrajšok, oblasť ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov -  MPC v Prešove,   PU – pedagogická prax 
poslucháčov, ABC Centrum voľného času – súťaže, základné školy s triedami pre žiakov so 
všeobecným intelektovým nadaním – spolupráca v  metodickej  oblasti výchovno-
vyučovacieho procesu .  
     Spolupráca s internými poradnými orgánmi vedenia školy sa uskutočňuje podľa plánov 
a je súčasťou Plánu práce školy. 

Škola v školskom roku 2009/2010 spolupracovala : 
 
MPC v Prešove,  
CPPPaP v Prešove,   
Prešovská univerzita, 
 SAŠŠ, SAZ 
RPIC,  
Červený kríž 
Škola a gymnázium pre mimoriadne nadané deti, Bratislava 
ZŠ Krosnianska, Košice 
ZŠ J. Kožucha,  Spišská Nová Ves,  
 Gymnáziá, SOŠ a SOU 
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XIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Názov v tis. Sk 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov(zo správy o hospodárení za rok 2009) 709 641 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť(popl.ŠKD) 
10 747 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa aktivít 

Krúžky – dohody – 7 400 – 55,45 % 

Osobné príplatky – 1 103 – 8,27 % 

Lavice, stoličky – 2 316 – 17,35 % 

 

Úhrada energií   –   2 526 – 18,93 % 

13 345 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa 

finančných aktivít (dary) 

0 

  

XIV. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru školy na školský rok 2009/2010 

        Koncepcia školy je zameraná na rozvíjanie talentu a nadania žiakov v matematike 
a prírodovedných predmetoch, športovej prípravy so zameraním na atletiku a rozvíjanie 
nadania mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov.  
       Na základe koncepčného plánu školy sú v škole vytvorené: 
 - triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov (RVMP) – 8. a 9. 
ročník 
 - triedy so športovou prípravou   – 5. a 6. ročník  
 - triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  8 tried – I.stupeň ,  6 tried – 
II.stupeň.  
Koncepcii školy zodpovedajú aj používané varianty učebného plánu.- a Školský vzdelávací 
program ISCED 1 a ISCED 2. Výchovno- vyučovacie výsledky v triedach s RVMP a v 
triedach pre žiakov so včeobecným intelektovým nadaním sú veľmi dobré a preverujú sa 
testami. Škola v minulom školskom roku získala veľmi dobré výsledky aj v celoplošnom 
testovaní žiakov 9. ročníka . V rámci prešovských škôl sa škola umiestnila na prvom mieste 
v matematike a na druhom mieste  v slovenskom jazyku.  
    O dobrých študijných výsledkoch žiakov svedčia aj popredné umiestnenia týchto žiakov 
v matematickej olympiáde, Pytagoriáde, fyzikálnej, chemickej a biologickej olympiáde 
a v prírodopisných súťažiach.  Žiaci tried s RVŠ dosahujú významné športové úspechy 
v rámci Slovenska, kraja a okresu. 
 
XV. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania  

        Ciele výchovy a vzdelávania sú osobnostnými ideálmi, sú súčasťou normatívnej kultúry 
určitej skupiny a platia pre každého jej člena. 
        Ciele určujú akými vlastnosťami sa majú vyznačovať jednotliví členovia, ale 
determinujú aj výber metód, organizačných foriem a prostriedkov na ich dosiahnutie. 
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        Keďže školy pripravujú deti a mládež pre život a prácu nielen v súčasnosti, ale aj 
v budúcnosti, je nevyhnutné predvídať vývoj spoločnosti a koncepciu a stratégiu výchovy 
a vzdelávania plánovať tak, aby bola schopná reagovať na zmeny. 
        Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania sme  konkretizovali na pomery školy a zároveň 
ich v pláne hierarchizovali. Vyššie ciele sa môžu realizovať iba za predpokladu, že sú 
dôsledne rozpracované  a konkretizované ciele nižšie – etapovité.  
     Vyššie ciele – sú rozpracované v strategickom pláne školy a v koncepcii školy, nižšie ciele 
– boli rozpracované v pláne práce školy na školský rok 2009/2010 a v plánoch práce 
jednotlivých predmetových komisií a metodických združení . 
     Školský rok 2009 / 2010 je ďalším šk. rokom, v ktorom pokračuje obsahová prestavba v 1. 
a 2. ročníku a v 5. a 6. ročníku. 
      Pri vypracovávaní učebného plánu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom sme 
vychádzali z dlhoročných tradícií školy vo výchove a vzdelávaní nadaných a talentovaných 
žiakov a  z koncepčného zamerania školy.   Školský vzdelávací program je potrebné 
monitorovať a vyhodnocovať, zistené nedostatky či prípadné zmeny bude potrebné doplniť do 
školského vzdelávacieho programu v budúcom školskom roku.  
Školský vzdelávací program ISCED2 nové predmety : 
– Obohatenie, Pracovné vyučovanie 
V duchu Národného programu výchovy a vzdelávania v SR sme sa snažili odstrániť a znížiť 
informačnú záťaž a stres u žiakov a vo vyučovacom procese sme vytvárali priestor na 
kreativitu a samostatnosť pri osvojovaní si nových vedomostí a zručností. Pozornosť sme 
venovali aj samoštúdiu žiakov využívaním vhodných tém v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch. 
        Výchovno-vyučovací proces je zložitý systém determinovaný učebnými osnovami 
v jednotlivých predmetoch, ale spôsob sprostredkovania vedomostí , spôsob učenia - to je 
priestor, ktorý umožňuje učiteľovi rozvíjať žiakovu  kreativitu. 
V množstve nových vedomostí, ktoré žiakom sprostredkujeme je potrebné vytvárať systém 
dôležitých a menej dôležitých poznatkov, a tak pripravovať žiakov so zreteľom na ich 
uplatnenia v ďalšom živote 
V súvislosti s  reformou školstva  je potrebné učiť žiakov myslieť, naučiť ich osvojené 
teoretické vedomosti využívať v súvislostiach a komplexne, neklásť dôraz na kvantitu 
vedomostí, ale na kvalitu osvojených poznatkov, dôsledné precvičenie a upevnenie učiva.  
        Práca s talentovanými a nadanými žiakmi je náročná na prípravu učiteľa, pretože títo 
žiaci si základné vedomosti a zručnosti osvoja veľmi rýchlo, a keď nedostávajú nové úlohy, 
nudia sa a strácajú záujem o učenie. Rozvíjaniu talentu a intelektu sa venuje veľká pozornosť 
najmä v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj v triedach 
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a v triedach so športovou 
prípravou. V rámci Národného programu rozvoja športu sa veľká pozornosľ venuje aj 
pohybovo nadaným deťom. Telesná zdatnosť týchto žiakov sa rozvíja na hodinách telesnej 
výchovy, na hodinách športovej prípravy a  v rámci tréningov v  spolupráci s ŠK  Junior. 
V školskom roku 2009/2010 sa začal realizovať projekt – Podporme vzdelávanie nadaných 
a talentovaných detí pre zajtrajšok. Projekt pozostáva zo 4 základných aktivít  - 
vzdelávacie aktivity sú zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov na prácu 
s nadanými a talentovanými žiakmi. Pozostáva zo vzdelávacích seminárov v celkovom počte 
160 hodín. Vzdelávanie žiakov s dôrazom na rozvíjanie ich kreativity, zručností a vedomostí 
sa bude uskutočňovať  na vyučovacích hodinách a v mimo vyučovacom čase v konzultačnom 
stredisku, ktoré bude vybavené novou IKT technikou, odbornou literatúrou a interaktívnou 
tabuľou. Informačný portál bude slúžiť na informovanie žiakov, rodičov a širokej verejnosti o 
aktivitách v rámci projektu, ale aj o práci s talentovanými a nadanými deťmi. V I. polroku 
boli aktivity v projekte zamerané predovšetkým na zabezpečenie expertov a lektorov na 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vypracovanie pracovných zmlúv, zostavenie 
harmonogramu vzdelávania. Expertov a lektorov sme zabezpečili v spolupráci s MPC a 
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CPPPaP v Prešove. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude realizovať aj autorka 
projektu vzdelávania nadaných a talentovaných žiakov PhDr. Jolana Laznibatová. V I.polroku 
sa pripravili  priestory na vytvorenie konzultačného strediska a zakúpili sa 4 dvojstoly a 8 
stoličiek. 
    V súlade s plnením úloh Národného programu zdravia škola zabezpečuje a podporuje 
zdravý spôsob života. Súčasťou tohto programu je aj projekt Škola podporujúca zdravie.  
Projekt sa realizuje cielene za spoločnej účasti žiakov, rodičov a rôznych spoločenských 
inštitúcií. 

     Environmentálna výchova bola realizovaná v jednotlivých vyučovacích predmetoch a  
     v záujmovej činnosti. Zamerali sme sa na formovanie vzťahu k prírode, k životnému    
      prostrediu a ochrane životného prostredia.  

        Humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu sme zabezpečovali predovšetkým 
kladnou  motiváciou a rozvíjaním interakcie učiteľ- učiteľ, učiteľ- žiak, žiak- žiak a učiteľ-
rodič.  

 
Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy sa realizuje: 

-  lekárskymi prehliadkami pracovníkov školy                                                                                                                                
- besedy v rámci triednických hodín, besedy so školskou psychologičkou,         
- prehliadky u zubnej lekárky,  
- zabezpečovanie pedagogického dozoru počas prestávok a na akciách školy, 
- zabezpečenie prvej pomoci pri úrazoch a zabezpečenie lekárskeho ošetrenia                               

           Pitný režim žiakov aj pracovníkov školy je zabezpečovaný z vlastných  
    zdrojov.              
    Starostlivosť o zdravie žiakov aj zamestnancov bolo zabezpečované aj dodržiavaním 

základných hygienických zásad. Na triednických hodinách žiaci boli oboznámení so 
základnými hygienickými pravidlami v súlade s ochranou vlastného zdravia aj zdravia 
spolužiakov. Realizovali sa  relaxačné chvíľky, oddychové cvičenia a hry na I.stupni.  

         Žiaci aj zamestnanci školy majú možnosť využívať školský bufet, kde si môžu  zakúpiť 
desiatu aj nealkoholické nápoje. Vo vestibule je taktiež nainštalovaný automat na ochutené 
mliečne nápoje, ktorý žiaci využívajú v značnej miere.  
    Škola je zapojená do projektu Infovek.  Obidve učebne sa využívajú predovšetkým na 
vyučovacích hodinách informatiky v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a prírodovedných predmetov   a v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. Ostatní žiaci 
využívali učebňu informatiky na   hodinách technickej výchovy i na iných  vyučovacích 
predmetoch. V  popoludňajších hodinách sú učebne využívané v záujmovej činnosti- 
počítačový krúžok. Nedostatky pretrvávajú v nedostatočnom využívaní edukačných 
programov. 
       Jazyková gramotnosť žiakov sa rozvíja zavádzaním vyučovania cudzích jazykov od 1. 
ročníka. Žiaci od 5.ročníka  v triedach pre intelektovo nadaných žiakov sa učia 2 cudzie 
jazyky. Podľa ISCED 2 druhý cudzí jazyk sa vyučoval v 6. ročníku – ruský jazyk -  
 v školskom vzdelávacom programe bola dotácia zvýšená o 1 vyučovaciu hodinu 
v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom. V tomto školskom roku sa na II.stupni 
vyučovali popri anglickom jazyku , nemecký , francúzsky a ruský jazyk. 

Vo vyučovacom procese sme kládli dôraz na rozumovú výchovu a viedli sme žiakov 
k tvorivosti, aktivite, rozvíjali sme pozornosť žiakov za účelom zvládnutia základného učiva  
na vyučovacej hodine. V tejto súvislosti sme rešpektovali individuálny prístup a 
diferenciáciu žiakov vo vyučovacom procese  so zreteľom  na  talentovaných  a  nadaných  
žiakov,  ale aj žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.      

            Úroveň žiackych vedomostí je neodmysliteľnou súčasťou  hodnotenia procesu 
vzdelávania. Žiacke vedomosti sa preverovali, hodnotili a klasifikovali priebežne počas 
klasifikačných období školského roka formou ústneho a písomného skúšania. Pri celkovom 
hodnotení prospechu sa postupovalo podľa Metodického pokynu č.1/2009 –R na hodnotenie 
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žiakov základnej školy z apríla  2009. V súlade so Školským zákonom došlo k zjednoteniu 
v celkovom hodnotení prospechu na konci klasifikačného obdobia – 4 stupne celkového 
hodnotenia .Na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami učenia sme postupovali podľa 
platných MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia 
v základných a stredných školách.  Pri klasifikácii sa spravidla dodržiaval pomer ústneho 
a písomného skúšania. Dbalo sa na to, aby každý žiak počas klasifikačného obdobia bol 
ústne skúšaný minimálne dvakrát za klasifikačné obdobie. 

   Je potrebné zintenzívniť   spoluprácu triedneho učiteľa a vyučujúcich v triede a kladne 
motivovať hlavne žiakov s väčším počtom hodnotenia stupňom chvalitebný a dobrý 
v celkovom hodnotení, aby si zlepšili prospech v jednotlivých predmetoch, a tým aj celkové 
hodnotenie na vysvedčení. 
 

Silné stránky školy 

• Koncepčné zameranie školy – vytváranie tried RVMP, RVŠ,TND 
• Veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky. 
• Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 
• Vytváranie možností vzdelávania a výchovy nadaných a talentovaných žiakov 
• Vynikajúce umiestňovanie žiakov na súťažiach a olympiádach v rámci okresu, kraja 

a Slovenska 
• Aktívna spolupráca s inštitúciami spočívajúca v organizovaní rôznych športových, 

kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí. 
• Svojpomocné zabezpečenie čiastočnej rekonštrukcie vnútorných priestorov. 
• Utváranie a udržiavanie tradícií školy. 

Slabé stránky školy 

• Opotrebovanosť budovy – v závere školského roka realizovaný projekt rekonštrukcie . 
• Nedostatky strešnej krytiny –pretekanie strechy – oprava strechy sa zrealizuje v rámci 

projektu. 
• Opotrebovanosť vnútorného zariadenia školy a učebných pomôcok. 

 

Príležitosti 

      Škola využíva všetky príležitosti na prezentáciu výsledkov a úspechov žiakov, 
spolupracuje s kultúrno-vzdelávacími inštitúciami, a tak poskytuje žiakom príležitosť na 
upevnenie a rozširovanie vedomostí a zručností. Dni otvorených dverí, ktoré škola organizuje 
v I. a II. polroku sú príležitosťou na prezentáciu práce žiakov aj práce pedagogických 
zamestnancov rodičom a širokej verejnosti. Organizovaním exkurzií, výchovných koncertov, 
návštevou divadelných a filmových predstavení, návštevami výstav poskytujeme žiakom aj 
iné formy vyučovania.   
 

Riziká 

      Keďže koncepcia  a dlhoročná profilácia školy je založená na práci s talentovanými 
a nadanými deťmi v oblasti matematiky a prírodovedných predmetov , v oblasti športu - 
atletika,  vytváranie súkromných základných škôl a otváranie osemročných gymnázií 
spôsobuje nižší záujem žiakov o výber najmä do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a do triedy so športovou prípravou, do ktorej výber je sťažený aj slabým záujmom detí 
o individuálne športy. Od roku 1998 sú v škole vytvárané triedy pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním . Na I. stupni sú vytvárané 2 triedy v každom ročníku. Na II. stupni 
vzhľadom na odchod žiakov do osemročných gymnázií po 5. ročníku dochádza k úbytku 
žiakov a spájaniu  od 6. ročníka do jednej triedy. 
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XV. Záver 

 Opatrenia 
 
-     Vo väčšej miere využívať školský rozhlas pri významných  a pamätných dňoch 
-     Organizovať viac voľno časových aktivít v škole s využitím športového areálu,  
      konzultačného strediska, vzdelávacieho centra pri knižnici.. 
-     Zamerať sa na ohrozené skupiny žiakov a pomáhať im,  chrániť ich. 
-     Zorganizovať vzdelávacie podujatia s odborníkmi z oblasti psychológie pre    
       žiakov    i pre pedagogických pracovníkov. 
- Sústavne monitorovať správanie žiakov a eliminovať prejavy nadradenosti,  
      agresivity, šikanovania.  
- Všímať si správanie žiakov, zaregistrovať zmeny v správaní, v zárodkoch zachytiť 

prípadné užívanie nelegálnych drog. 
 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009 /2010 bola prerokovaná v 
pedagogickej rade dňa   2.7.2010. 
 
 
 
 
 
         V Prešove  11.10. 2010                    
 

 
                                                                                                                    Ľubomír Bodnár 
                                                                                                                     riaditeľ školy 

 

 

 

 

         Správa o činnosti školy za školský rok 2009/2010 prerokovaná v Rade školy 

dňa............. 

 

      

 

                                                                                                              Viera Valičková 

                                                                                                           predsedníčka Rady školy 


