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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy za školský rok 2018/2019 
 

 

Škola:    Základná škola Nad Medzou 1 
Adresa školy:   Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Telefónne číslo školy:  053 / 44 23 754 
Faxové číslo:   053 / 42 99 754 
Internetová adresa školy: http://www.zsnadmedzou.sk 
Elektronická adresa školy: zsnadmedzou@gmail.com 
Zriaďovateľ:   Mesto – Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7 
Vedúci zamestnanci školy: PaedDr. JulianSopko  - riaditeľ školy 

PaedDr. Tatiana Višňovská - zástupca riaditeľa školy 
RNDr. Alica Kačengová  - zástupca riaditeľa školy  
 

Rada školy:   
   

Zástupcovia rodičov  žiakov  
    Ing. Andrea Vozárová  - predseda RŠ 
    Miriam Kacvinská 
    Jiří Sokolák 
    Silvia Jedličková 
 

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov 
    Ing. Peter Špirka 
    RNDr. Beáta Hatalová 
 

  Zástupcovia nepedagogických zamestnancov 
    Bc. Roman Luňák 
 

  Zástupcovia Mestského úradu 
    Mgr. Peter Bednár  
    MUDr. Iveta Fulková 
    MUDr. Peter Zelený 

    Mgr. Jozef Kačenga 
                               
    Predseda RŠ: 
    Ing. Andrea Vozárová - od 1.4.2014 
 

Poradné orgány MZ,PK:  
vedúci  MZ 1.- 2.ročník  - PaedDr. Iveta Mandáková 
vedúci MZ 3.- 4.ročník  - PaedDr. Dana Hofericová 
PK  SJL    - Mgr. Zuzana Petkáčová 
PK MAT -INF   - Mgr. Eva Mochnacká 
PK FYZ-CHE-BIO- SEE - THD - Mgr. Miroslav Pollák 
PK cudzie jazyky  - PaedDr. Jozef Veisenpacher 
PK DEJ-GEG-OBN  - Mgr. Renáta Barabasová 
PK VYV-TSV-HUV- NBV-ETV  - Mgr. Tomáš Sliva 
 
 

http://www.zsnmsnv.edu.sk/


 

  

Výchovný poradca:   
    Mgr. Renáta Barabasová 
 

Koordinátori:    
Environmentálna výchova - Ing. Peter Špirka 
Zdravá škola - Mgr. Dana Fabianová 
Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov - PaedDr. Andrea Petreková 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Zdravotnícka činnosť - Ing. Ingrid Kotradyová 
Správca počítačovej siete - Bc. Roman Luňák 

 

 

 
Počet žiakov školy:     
      738  - 32 tried 

ISCED1   280  - 13 tried 
ISCED2  455  - 19 tried 

  
Počet žiakov začlenených:      

   

Školský rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ISCED1 – primárne vzdelanie 3 9 6 9 

ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie  22 28 30 29 

spolu 25 37 36 38 

 
Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. 

 
Školský klub:    
    počet oddelení:  6 

počet žiakov:  168  v priemere 
 

 
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 52 
Počet tried deviateho ročníka: 4 
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 103 
Počet žiakov končiacich v nižšom ročníku: 2 
 
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Testovania T9 – 2019- 102  
 
Výsledky certifikačných testovaní a cvičného testovania Komparo:     
 

Výsledky T 9 - 2019:  
 
SJL: Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy:  67, 1%  
 Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:           62, 3 % 



 

  

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %):         4,8% 
 
MAT:  Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy:  73,5%  
 Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:          63, 1 % 
 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %):         10,4% 
 
V tomto školskom roku bolo 11 žiakov 9.ročníka testovaných elektronicky, formou online.  
 
Výsledky T 5 – 2018:                           
 
SJL:  Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy:  62, 6%  

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:  58, 4 % 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %):         4, 2% 

 
MAT:  Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy:  63,1%  

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:           59,3 % 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %):         3,8 % 

 
Svoje vedomosti si mohli žiaci 9. roč. overiť aj v celoslovenskom cvičnom testovaní KOMPARO 9. 
 
Výsledky:         
 
SJL:  Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy:  58, 0% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR:   54, 8% 
 
MAT:  Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy:  64, 3% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR:    60,3% 

 

 

Prijatie žiakov deviatych ročníkov na štúdium na  stredné školy:    
Končiaci žiaci boli prijatí na štúdium na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov v Testovaní 
9 – 2019 a na základe prijímacích skúšok. 
 

- gymnáziá    32 žiakov 
- bilingválne gymnázium   1 žiačka 
- zdravotnícke školy   6 žiaci 
- ekonomické, obchodné SOŠ  10 žiakov 
- pedagogické školy   7 žiaci 
- technické, dopravné školy  14 žiakov 
- drevárske školy    6 žiakov 
- hotelová akadémia   8 žiaci 
- SOŠ ostatné    17 žiakov 
- umelecké školy    1 žiak 
- neumiestnená    1 žiačka 

 
Prijatie žiakov nižších ročníkov na štúdium:  4  
 
SOŠ, Markušovská cesta 4, SNV: 2 žiaci – 1 žiak siedmeho a 1 žiak ôsmeho ročníka 
Gymnázium, Javorová 16, SNV:  8 – ročné gymnázium – 2 žiaci piateho ročníka  
 
 



 

  

 

 

Výsledky hodnotenia  žiakov: 

 
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 280 prospelo:  270 žiakov  t.j. 96,43% 
      neprospeli:  3  žiaci  
          
      nehodnotení:  7 žiaci  
      komisionálne skúšky: 7 žiaci – z dôvodu plnenia 
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí), 3 žiaci  - opravné skúšky 
      po komisionálnych  skúškach: 
        prospelo: 277 žiakov  t.j. 98,92 % 
         

Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 455 prospelo:  443 žiakov  t.j. 97,36 % 
      neprospeli:  6 žiaci  
        

      nehodnotení:               6 žiaci 
      komisionálne skúšky:    6 žiaci - z dôvodu plnenia 
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí), 6 žiaci – opravné skúšky 
      po komisionálnych skúškach: 
        prospelo:  451 žiakov, t.j. 99,12 % 
       
Z celkového počtu žiakov školy – 735  prospelo:  713 žiakov  t.j. 97,00 % 
      neprospeli:  9 žiaci   
          

      nehodnotení:  13 žiaci 
      komisionálne  skúšky:   22 žiakov 
            
        po komisionálnych skúškach: 
        prospelo:   728 žiakov, t.j. 99,05 % 
 
Celkový študijný priemer: 1,62 -  za školský rok 2017/2018  

1,61 – za školský rok 2018/2019   
 
         
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 
 

predmety 

priemerný prospech z jednotlivých 
predmetov 

ISCED 1 primárne 
vzdelávanie 

ISCED 2 nižšie 
stredné vzdelávanie 

Anglický jazyk 1,22 2,35 

Biológia - 1,92 

Dejepis - 1,90 

Fyzika - 2,78 

Geografia - 2,19 

Chémia - 2,16 

Informatika 1,03 1,26 

Matematika 1,51 2,41 

Nemecký jazyk - 1,94 



 

  

 
 
 

 
    

Oslobodení od predmetu: 
 

Počet žiakov oslobodených od TEV (TSV) ku koncu školského roka: 
 

na I. stupni čiastočne  1 
úplne   2 

 

na II. stupni čiastočne  11 
úplne   22 

 

spolu  čiastočne  12 
 

úplne   24 
 

Počet žiakov oslobodených od hodnotenia NEJ – 1 žiak(IX.C – J. Gurčík) 
 
Výstupné testy 
 

Z rozhodnutia vedenia školy a potrieb získania informácií stavu vedomostnej úrovne žiakov 
absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry, 
matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Žiaci druhého ročníka absolvovali výstupné testy z matematiky 
a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. ročníka boli testovaní zo slovenského jazyka 
a matematiky (vstup do 9. ročníka ZŠ), podrobný rozpis výstupných previerok bol známy všetkým 
vyučujúcim v pláne úloh na školský rok. Na výstupe zo ZŠ boli preverení žiaci deviateho ročníka 
z oblasti úrovne ovládania prvého cudzieho jazyka.  
Výstupné testy z ďalších predmetov: 

- biológia - V. ročník 

- geografia - VI. ročník 

- občianska náuka - VII. ročník 

- dejepis – VIII. ročník 
 

Tab.: Výsledky za školský rok 2017/2018: 

ISCED 1 

 Diktát SJL MAT VLA PDA 
      

II.A Ø 1,73 98,61% 92,05%   

II.B Ø 2,1 85,11% 85,01%   

II.C Ø 2,6 83,61% 83,64%   
      

III.A Ø 1,13 88,34 % 91,95 % 91,00 % 83,26 % 

III.B Ø 1,80 86,62 % 88,76 % 81,44 % 76,67 % 

III.C Ø 1,38 87,18 % 87,97 % 84,00 % 75,33 % 
      

IV.A Ø 1,35 96,13 % 92,84 % 97,76 % 95,95 % 

IV.B Ø 1,77 90,03% 95,07 % 88,88 % 94,21 % 

IV.C Ø 1,80 76,15 % 86,12 % 90,39 % 89,01 % 

 

Občianska náuka - 1,76 

Prírodoveda 1,29 - 

Ruský jazyk - 1,41 

Slovenský jazyk a literatúra 1,47 2,37 

Vlastiveda 1,24 - 



 

  

Tab.: Výsledky za školský rok 2018/2019 

     trieda Ø diktát SJL MAT 

II.A 1,6 84,00 % 92,00 % 

II.B 1,44 87,24 % 91,20 % 

II.C 1,14 88,02 % 93,66 % 

 

trieda Ø diktát SJL MAT VLA PDA 

III.A 1,3 94,17 % 92,58 % 90,25 % 75,33 % 

III.B 2,12 83,00 % 78,03 % 77,51 % 71,20 % 

III.C 1,59 85,15 % 91,75 % 77,38 % 63,73 % 

IV.A 1,35 91,24 % 86,43 % 84,21 % 91,33 % 

IV.B 2,38 79,42 % 67,81 % 81,96 % 86,99 % 

IV.C 1,90 80,38 % 73,58 % 70,88 % 83,20 % 
 

Tab.: Výsledky za školský rok 2017/2018 
 

ISCED 2 

 SJL MAT 
   

VIII.A 71,60 % 43,18 % 

VIII.B 64,72 % 38,51 % 

VIII.C 67,90 % 42,86 % 

VIII.D 60,50 % 44,30 % 
 

Tab.: Výsledky za školský rok 2018/2019 
 

ISCED 2 

 SJL MAT 

   

VIII.A 70,00 % 47,82 % 

VIII.B 63,50 % 45,43 % 

VIII.C 61,40 % 39,61 % 

 
Výstupné testy z prvého cudzieho jazyka  - anglický jazyk 
 

 

IX.A, B zmiešané skupiny 1.skupina 64,00 % 

  2.skupina 74,72 % 

  3.skupina 52,18 % 

IX.C, D zmiešané skupiny 1.skupina 65,00 % 

  2.skupina 62,00 % 

  3.skupina 43,13 % 

 
Výstupné testy z biológie, geografie, občianskej náuky a dejepisu 

 

Biológia  Geografia  Občianska náuka  Dejepis 

V.A 82,10 % VI.A 68,00 % VII.A 80,00 %  VIII.A  89,00 % 

V.B 79,19 % VI.B 76,30 % VII.B 81,04 %  VIII.B  73,00 % 

V.C 72,23 % VI.C 71,30 % VII.C 73,42 %  VIII.C  68,00 % 

V.D 62,93 % VI.D 58,00 % VII.D 85,00 %    



 

  

Správanie: 

 

  I. poIrok  II. polrok  

znížená známka zo správania na stupeň   2 
      

  0. – 4. ročník 1 0. – 4. ročník 1 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 0 

  0. – 9. ročník 0 0. – 9. ročník 2 
      

znížená známka zo správania na stupeň   3 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 5 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 0 

  0. – 9. ročník 4 0. – 9. ročník 7 
      

znížená známka zo správania na stupeň   4 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 0 

  0. – 9. ročník 0 0. – 9. ročník 0 
      

 
Výchovné opatrenia: 

 
  I. polrok  II. polrok  

napomenutia triednym učiteľom 
      

  0. – 4. ročník 2 0. – 4. ročník 1 

  5. – 9. ročník 12 5. – 9. ročník 7 

  0. – 9. ročník 14 0. – 9. ročník 8 
      

pokarhania triednym učiteľom 
      

  0. – 4. ročník 2 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 1 5. – 9. ročník 3 

  0. – 9. ročník 3 0. – 9. ročník 3 
      

pokarhania riaditeľom školy 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník               4 

  5. – 9. ročník 1 5. – 9. ročník 4 

  0. – 9. ročník 1 0. – 9. ročník 8 
      

pochvala triednym učiteľom 
      

  0. – 4. ročník 9 0. – 4. ročník 12 

  5. – 9. ročník 23 5. – 9. ročník 11 

  0. – 9. ročník 32 0. – 9. ročník 23 
      

pochvala riaditeľom školy 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 2 

  5. – 9. ročník 7 5. – 9. ročník 34 

  0. – 9. ročník 7 0. – 9. ročník 36 

 

 

 

 



 

  

Dochádzka 

 

 I. polrok  II. polrok  

 spolu Ø  na 1 žiaka  Spolu Ø  na 1 žiaka  

I. stupeň 
     

spolu 11 060 39,50 13 142 46,94 

ospravedlnené 11 024 39,37 12 826 45,81 

neospravedlnené 36 0,13 316 1,13 

     

II. stupeň 
     

spolu 18 783 41,28 25 658 56,39 

ospravedlnené 18 776 41,265 25 638 56,35 

neospravedlnené 7 0,015 20 0,04 

     

I. a II. stupeň spolu 
     

spolu 29 843 40,60 38 800 52,79 

ospravedlnené 29 800 40,54 38 464 52,33 

neospravedlnené 43 0,06       336 0,46 

     
 

 

Základná škola poskytovala v tomto školskom roku vzdelanie žiakom školy podľa štátneho 
vzdelávacieho programu a vytvoreného školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2 
a inovovaného iŠkVP pre 1., 2.,3., 4 .a 5.,6.,7., 8.  ročník ZŠ 
 

 

Zamestnanci školy 
 

Pedagogickí zamestnanci školy:  
primárne vzdelávanie:  15 
 z nich 1 zástupca riaditeľa školy,  

- pedagogickí asistenti  3  (0. ročník,  pedagogický asistent od  1.2.2019 (II.A, II.B, IV.C ) 
 1 pedagogický asistent na  polovičný úväzok) 
.. 

nižšie sekundárne vzdelávanie 29 
 z nich 1 riaditeľ školy, 1 zástupca riaditeľa školy,  

-  2 pedagogickí asistenti   (VI.ročník, IX.ročník),  
 
vychovávateľky ŠKD:  6 
 

Počet externých pedagogických zamestnancov:  3 
 

Počet odborných zamestnancov:   
2 špeciálni pedagógovia, jeden na polovičný úväzok 
1 školský logopéd (1krát v týždni) 

  
 

 



 

  

Nepedagogickí zamestnanci školy: 17 
- školská jedáleň:  7 (z nich 1 vedúca ŠJ) 
- THP: 3 (ekonómka, tajomníčka školy, ekonomická sila) 
- prevádzkoví pracovníci: 7 (upratovačky 6 + školník 1) 
- ostatní:   1 (správca siete) 

 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
 

V ročníku 1. – 4.  je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy. 
V ročníku 5. – 9. je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy. 
 

Odbornosť vyučovania  
 

I. stupeň 100% 
II. stupeň 95,88 %   
 

Vykazujeme 4,12 % - nú  neodbornosť vyučovania z dôvodu dopĺňania úväzkov a neodborného 
vyučovania predmetov technika, informatika, dejepis, geografia a ruský jazyk. 
 
Vychovávateľky  ŠKD majú požadovanú kvalifikáciu. 
 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 
 
 

Predmet odbornosť vyučovania v % 
 

 1. stupeň  

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Prvý cudzí jazyk 100 

3. Matematika 100 

4. Informatika 100 

5. Prírodoveda 100 

6. Vlastiveda 100 

7. Etická výchova 100 

8. Náboženská výchova 100 

9. Pracovné vyučovanie 100 

10. Hudobná výchova 100 

11. Výtvarná výchova 100 

12. Telesná výchova 100 

13. Dopravná výchova 100 

14. Tvorivé čítanie 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Predmet odbornosť vyučovania v % 
 

 2. stupeň  

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 100 

3. Druhý cudzí jazyk – nemecký/ruský jazyk 100/72,72 

4. Matematika 100 

5. Informatika 57,67 

6. Fyzika 100 

7. Chémia 100 

8. Biológia 100 

9. Dejepis 65,22 

10. Geografia 88,24 

11. Občianska náuka 100 

12. Etická výchova 100 

13. Náboženská výchova 100 

15. Technika 58,33 

16. Hudobná výchova 100 

17. Výtvarná výchova 100 

19. Telesná a športová výchova 100 

20. Zdravé varenie 100 

 

 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

V tomto školskom roku 2018/2019 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci kontinuálne  
vzdelávanie: 

- adaptačné: Mgr. Janka Fischerová, Petra Boková 
 
Druhú  atestačnú skúšku: PhDr. Mgr. Adriana Spodníková 

  



 

 

 

Kontinuálne vzdelávanie 2018/2019, obdobie 09/2018 – 06/2019 
 

Č. Meno a priezvisko 
Druh 

kontinuálneho 
vzdelávania 

Názov vzdelávania 
Poskytovateľ 

kontinuálneho vzdelávania 
Termín Miesto konania 

1. RNDr. Alica Kačengová 
funkčné 
inovačné 

Obnova a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon 
riadiacich činností vedúcich pedagogických a vedúcich odborných 

zamestnancov 
ICV, Komárno IX.- XII. 2018 SNV 

2. Mgr. Miroslav Pollák aktualizačné Cloudové riešenia a ich využitie v edukačnom procese ŠVS, Liptovský Mikuláš X. 2018 Liptovský Mikuláš 

3. Mgr. Miroslav Pollák aktualizačné Programovanie v jazyku Scratch ŠVS, Liptovský Mikuláš XI. 2018 Liptovský Mikuláš 

4. Mgr. Miroslav Pollák aktualizačné 
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej 

a vedeckej gramotnosti 
UPJŠ Košice X. 2018 UPJŠ Košice 

5. PaedDr. Júlia Gondová aktualizačné Cloudové riešenia a ich využitie v edukačnom procese ŠVS, Liptovský Mikuláš X. 2018 Liptovský Mikuláš 

6. PaedDr. Júlia Gondová aktualizačné Programovanie v jazyku Scratch ŠVS, Liptovský Mikuláš XI. 2018 Liptovský Mikuláš 

7. Mgr. Matej Zeman aktualizačné 
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej 

a vedeckej gramotnosti 
UPJŠ Košice I.– VI. 2019 UPJŠ Košice 

8. RNDr. Beáta Hatalová aktualizačné 
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej 

a vedeckej gramotnosti 
UPJŠ Košice I.– VI. 2019 UPJŠ Košice 

9. 
JUDr. Ľuboslava 
Gvozdiaková 

aktualizačné   2018/2019  



 

Téma:  Metodický deň. 
Miesto:     ZŠ, Lipová ulica, Spišská Nová Ves. 
Termín:    19. 10. 2018. 
Účasť:      p. uč. Petkáčová, Balážová, Jakubcová 
 
Téma:       Metodický deň. 
Miesto:     Multicentrum v SNV. 
Termín:    05. 06. 2019. 
Účasť:      p. uč. Legátová a Kolesárová. 
Téma:      Habsburgovci. 
 
Vyučujúci sa zúčastnili OMD za svoje predmety 19.10.2018 p. uč. Palková sa 31.8.2018 zúčastnila 
katechetického dňa v Ružomberku, účasť na okresnom MZ 29.3.2019 v popoludňajších hodinách v 
Spišskej Novej Vsi spolu s p. uč. Urbanovou. 
 
p. uč. Sliva – 14.5.2019, pomoc pri príprave a účasť na metodickom podujatí pre predmet TSV v 
Spišskej Novej Vsi. 
 
V súvislosti s projektom IT  AKADÉMIA VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE: 

1. p. Hatalová – overovanie metodík z matematiky, v mesiaci I.- VI.2019 absolvovanie 
aktualizačného vzdelávania „Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej 
a vedeckej gramotnosti“. 

2. Overovanie metodík z ďalších predmetov – p. Kotradyová z biológie, p. Kačengová z chémie, 
p. Hodáková z fyziky, p. Gondová z informatiky. 

3. Vedenie krúžku v rámci projektu – p. Pollák – Lego roboty 
 
V rámci toho istého projektu p. uč Pollák: 

1. Absolvoval kontinuálne vzdelávanie z informatiky: 
a) Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (3.10. ,5.10.2018 v Liptovskom 

Mikuláši) 
b) Programovanie v jazyku Scratch (13.11.-14.12.2018 v Liptovskom Mikuláši) 

2. Prihlásený na aktualizačné vzdelávanie z matematiky: Výučba matematiky so zameraním na 
rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti jeseň 2019 

3. Prihlásený na aktualizačné vzdelávanie z informatiky: Programovanie robotických modelov 
na ZŠ –jeseň 2019 

 
V rámci toho istého projektu p. uč. Gondová absolvovala: 

1. Kontinuálne vzdelávanie –  Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (3.10-
5.10. 2018 Liptovský Mikuláš) 

2. Kontinuálne vzdelávanie – Programovanie v jazyku Scratch  (13. – 14. november 2018, 28. – 
29. november 2018 Liptovský Mikuláš) 
 

Účasť na okresných MZ a PK 
Na Metodickom podujatí učiteľov  matematiky 19.10.2018 sa zúčastnili vyučujúca p.uč. Mochnacká. 
Prednášajúca  Dr. Daniella Guffová z Univerzity Mateja Bela v BB, pripravila pre učiteľov rôzne aktivity 
na tému „Využitie hier vo vyučovaní matematiky“. Postupy jednotlivých hier nám vysvetlila  
a učitelia v skupinách ich vypracovávali „hrali sa“. 
Na metodickom podujatí učiteľov informatiky bola samozrejme  vedúca okresného klubu informatiky 
pani učiteľka Gondová a pán učiteľ Pollák. Hosťom bol Ing. Juraj Baloga (interaktívna škola). Téma: 
Animácie ako nástroj pre nový rozmer vyučovania. Klubová rada informatiky mala dňa 27.3. 2019 
metodické stretnutie - na tému – Programovanie v jazyku Scratch pre začiatočníkov. Túto tému 
prednášala p.uč. Gondová. 



 

 
Mgr. Ľ. Hodáková, Mgr. M Pollák – účasť na metodickom dni učiteľov fyziky – exkurzia v teplárni TEKO 
v Košiciach – 7. 5. 2019 

 

 

Na hodinách literatúry boli uskutočnené tieto besedy o knihách: 
Malý princ                      VIII.A p. uč. Petkáčová. 
Malý princ                                 VIII.C p. uč. Petkáčová 
Staré grécke báje a povesti        VI.B p. uč. Legátová 
Jar Adely Ostrolúckej  VIII.C p. uč. Petkáčová 
 
aktivity súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 
 
19. 10. 2018. 
Žiaci 8. a 9. ročníka boli v Divadle Jonáša Záborského v Prešove na muzikál Nikola Šuhaj. 
 
27. 03. 2019. 
Žiaci 5.B, 5.D boli v Spišskom divadle na predstavenie:“ Z rozprávky do rozprávky“ 
 
26.9. 2018 
učitelia cudzích jazykov pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov  pripravili  pre žiakov školy  
zábavné aktivity, kvízy a besedy, ktoré daný deň prezentovali na jednotlivých vyučovacích hodinách. 
Rovnako si pripravili reláciu v školskom rozhlase v jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú 
 
17.12.2018  
sa žiaci 4. - 9. ročníka   zúčastnili  divadelného predstavenia v anglickom jazyku. 
 
Žiaci 7.C, 7.B, 9.A, 9.B a 9.D sa pod odborným vedením p. uč. Spodníkovej zapojili do projektu 
eTwinning pod názvom Let´s celebrate. Projektu sa zúčastnilo 31 škôl z 18 krajín. Úlohou žiakov bolo 
vytvoriť vianočné pohľadnice a veľkonočné pohľadnice vo svojom jazyku a v angličtine a potom ich 
poslať každej škole zapojenej do projektu. 
 
Dvaja pedagogickí zamestnanci p. uč.  Špirková a p. uč. Hamráčková sú zapojené do programu 
Erasmus + KA 1 – Vzdelávacia aktivita jednotlivcov. Stretnutie sa uskutočnilo vo Fínsku – Helsinkách 
od 31.3. 2019 do 6.4.2019. 
 
Žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy sú zapojení do projektu  Erasmus+ s názvom Mýty 
a legendy. Projekt koordinuje p. uč. Turancová. V tomto školskom roku sa uskutočnili dve stretnutia.  
Projektových aktivít v  Portugalsku od 31.3.2019 do 6.4.2019 sa zúčastnili traja pedagogickí 
zamestnanci – p. riaditeľ , p. uč. Turancová , p. uč. Žigrajová a žiaci  Nina Mokrišová a Matúš Klinga. 
Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v Poľsku od 14.5.2019 do 18.5.2019, kde sa zúčastnili traja 
pedagogickí zamestnanci a to p. riaditeľ, p. zástupkyňa Višňovská a p. uč. Turancová.  
 
Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ,PK 
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany 
 
Činnosť učiteľov školy v mestských metodických orgánoch 

 
Mgr. Daniela Duláková  klubová rada I. st.  členka 
RNDr. Alica Kačengová  klubová rada CHE  predseda 
Mgr. Tomáš Sliva  klubová rada TSV  člen 



 

Ing. Darina Novotná  klubová rada NEJ  členka 
Ľubica Buňová   klubová rada ŠKD  predseda 
PaedDr. Júlia Gondová  klubová rada INF  predseda 
 
Aktivity na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

Doplňujúce aktivity 
 

K týmto formám patria netradičné formy vyučovania, ktorými sa snažia vyučujúci spestriť vyučovací 
proces a ktoré žiakom umožňujú v krátkom čase osvojiť si množstvo poznatkov a rozšíriť svoje 
vedomostí nad  rámec svojich štandardných. 
Aj tu chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí tieto aktivity prevádzajú napriek tomu, že ich 
príprava aj samotné zrealizovanie je náročnejšie ako príprava na klasickú vyučovaciu hodinu. 
 

 
Exkurzie 
16.11.2018 – exkurzia do Planetária  v Prešove – 4.A, 4.C - Ge, Fa 
p. uč. A. Balažová - Detské oddelenie okresnej knižnice - výmena kníh raz mesačne 
p. uč. I. Mandáková - Detské oddelenie okresnej knižnice - výmena kníh- 1.10., 6.11., 9.12. 2018, 9.1. 
2019, v druhom polroku 1- krát mesačne. 
7.3. 2019- I. Mandáková a A. Balažová boli na besede k tvorbe M. Ďuríčkovej 
p. uč. I. Mandáková-  14.11. - Vlastivedné múzeum - Expozícia To naj z prírody Spiša, Huby 
p. uč. I. Mandáková-  26.11. - Vlastivedné múzeum- Po stopách zvierat, tvorivé dielne 
p. uč. Balažová, Uličná- 29.3. 2019- Správa NP Slovenský raj- Deň vtákov 
p. uč. Duláková, p. uč. Suľovská a p. uč. Uličná- Semešová- 17.5. 2019- Zážitková galéria 
p. uč. Uličná- 21.3.2019- Svetový deň poézie- recitátor P. Konig 
p. uč. Mandáková- výstava Ekovýkres- Osvetové stredisko - apríl 
p. uč. Miklasová – organizovala exkurziu na balet: P. I. Čajkovského -  Luskáčik – Štátne divadlo Košice 
– pre žiakov piateho ročníka, 19.12.2018 
p.uč. Palková – organizovala exkurziu „Po stopách sv. Martina“, 6.11.2018  
p. uč. Blahovská – GUS –   návšteva výstavy Terra gotica , trieda 5.A 

návšteva výstavy (Dizajn digitálneho písma na Slovensku)   

- spojená s interaktívnou tvorivou dielňou – 6.A 

- Ilustrátor Emil Makovický – 5.B 
p.uč. Blahovská - celodenná výtvarná exkurzia ArtFarm v Drienovci pri  Košiciach  s  tvorivou dielňou  
– komentovaná prehliadka celého priestoru tvorivého domu pani  Jitkou 
Zitovo, spoluzakladateľkou ArtFarm,  
- Komentované prehliadky výstav Ceruzem – netradičné múzeum cerúz 
- Op-art – nápadité optické skladačky a hračky,  
- Priestor tolerancie - výstava 
Literárnu exkurziu pre žiakov 7. roč. zorganizovala p. uč. K. Balážová. 

- Dátum:  05. 10. 2018. 
- Téma:    Po stopách velikánov naše národnej literatúry. 
- Počet žiakov: 70. 
- Miesto:   Jasenová, Dolný Kubín. 

 
Literárno-dejepisnú exkurziu pre žiakov 6. roč. zorganizovala p. uč. Legátová. 

- Dátum:  18. 10. 2018. 
- Téma:    Národní dejatelia. 
- Počet žiakov: 80. 
- Miesto:   Liptovský Mikuláš – Múzeum Janka Kráľa 
- Závažná Poruba – rodný dom M. R. Štefánika. 

 



 

Literárno-dejepisnú exkurziu pre žiakov 8. roč. zorganizovala p. uč. Kolesárová. 
- Dátum:  30. 04. 2019. 
- Téma:    Matica slovenská. 
- Počet žiakov: 40. 
- Miesto:   Martin. 

 

- V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie v Technickej akadémii 
v Spišskej Novej Vsi  – Ing. Špirka, –  november 2018 

- Banícke a energetické centrum – Ing. Špirka – exkurzie v rámci vyučovacieho predmetu svet 
práce a technika - priebežne 

 

- október. 2018  - exkurzia pre žiakov 6. ročníka  -  ZOO, Nyreghaza, Maďarsko –  
vyučujúci Ing. Špirka, Ing. Kotradyová   

- 28. 5. a 5. 6. 2019 exkurzia STEEL PARK, Košice pre žiakov 7. ročníka  – Mgr. Hodáková, Mgr. 
Zeman, RNDr. Hatalová, Mgr. Pollák  

- máj 2019 exkurzia pre žiakov 5. C a 5. D  do Čierneho  Balogu  – Ing. Špirka, Ing. Kotradyová  
 

Pre 5.ročníky pripravila p.uč. Barabasová exkurziu do Levoče, zameranú na poznávanie historických 
pamiatok a archívu, dňa 28.5.2019 
P.uč.Legátová zorganizovala dejepisno-literárnu exkurziu pre žiakov 6.ročníka. Navštívili Gánovce, 
Havránok-keltské hradisko, Závažnú Porubu-Milan Rúfus a Múzeum J.Kráľa, dňa 18.10.2018 
P.uč.Kolesárová zorganizovala exkurziu pre žiakov 7.ročníka zameranú na poznávanie stredoveku 
hradov a kostolíkov v Kežmarku a knižnice, dňa 16.5.2019 
P. uč Kolesárová zorganizovala pre žiakov 8.ročníkov literárno-dejepisnú exkuziu do Martina, dňa 
30.4.2019. 
P.uč.Legátová  uskutočnila pre deviatakov exkurziu s témou 2.svetová.vojna –Krakow-Oswiencim –
Wieliczka v termíne 10.-11.6.2019 
P.uč.Kolesárová a Legátová uskutočnili pre žiakov 9.ročníka exkurziu na Duklu-navštívili miesta bojov 
2.sv.vojny, dňa 12.10.2018 
 

Ďalšie aktivity 
Plavecký výcvik pre žiakov šiesteho ročníka  v termíne 2.10.2018– 10.10.2018. Zúčastnilo sa 75 žiakov 
šiesteho ročníka. Vedúca: Mgr. Želmíra Novotná. Inštruktori: Mgr. Tomáš Sliva, PaedDr. Dušan Sliva, 
Mgr. Titus Benko, Mgr. Eva Fabiánová, Mgr. Dalibor Palušák. Základný plavecký výcvik  absolvovali 
žiaci –  3. A, B, C - ZŠ Nejedlého  
 

Lyžiarsky výcvik 
Prvý lyžiarsky výcvik  v termíne od  21.1.2019 - 25.1.2019 absolvovalo 37 žiakov siedmeho ročníka. 
Vedúci: Mgr. Tomáš Sliva. Inštruktori: PaedDr. Julian Sopko, Mgr. Želmíra Novotná, PaedDr. Júlia 
Gondová, Mgr. Titus Benko. Vychovávateľka: Mgr. Dominika Vojsová. 
Druhý lyžiarsky výcvik 11.2.2019 – 15.2.2019 absolvovalo 32 žiakov. Vedúci: Mgr. Tomáš Sliva. 
Inštruktori: PaedDr. Julian Sopko, Mgr. Želmíra Novotná, Mgr. Renáta Barabasová, RNDr. Alica 
Kačengová, Mgr. Mária Uličná. Vychovávateľ: Bc. Roman Luňák. V rámci tohto výcviku absolvovala 
časť žiakov lyžiarsky výcvik na bežkách. 
  

17.10. - Pasovanie prvákov – nácvik programu a aktivity - všetky p. učiteľky 1.roč. a 0.roč. a p. 
učiteľky  4.A, B, C – pripr. Ge, Fa Pg – zodp. P. uč. Fabianová (web školy) 
 

16.10. -  Svetový deň výživy – projektový deň pre I. stupeň Žiaci 3.roč.  si priniesli chutné a zdravé 
nátierky rôzneho druhu, ktoré spoločne degustovali.  Na interaktívnej tabuli prezentácie: Potravinová 
pyramída, Chceme zdravo žiť. Žiaci 4.roč. - z ovocia a zeleniny zhotovili „Ovocníčkov“ a svoje 
vedomosti o zdravej výžive si 
overili v krátkom teste. 



 

22.10.2018 - Medzinárodný deň školských knižníc - 100. výročie vzniku ČSR – pripravila p. uč.  
Hofericová 
 

20.12.2018 - Vianočná burza - príprava darčekov na obdarovanie blízkych. – pripravila p. uč.  
Hofericová, výroba vianočných darčekov - všetky p. učiteľky 
 

Podpora útulku Šťastný psík, na liečbu pre chlapca Markusa 
22.12.2018 - Vianočné triedne besiedky - všetky p. učiteľky 0., 1., 2. roč. 
0. roč- Karneval v triede- február 
Deň matiek- máj- výroba darčekov 
2. roč.- Školský korčuliarsky program 
 

25.4.2019 - Slávnostná akadémia k 55. výročiu školy, na príprave programu sa podieľala p. uč. 
Duláková a p. uč. Suľovská  a ostatné pani učiteľky 3.  4. ročníka . Hlavná réžia slávnostnej akadémie – 
p. uč. Hofericová, Žigrajová . Na slávnostnej akadémii k 55. výročiu školy participovali aj ostatní 
zamestnanci školy. 
 

6.6.- Divadelné predstavenie Perinbaba 
7.6.- Mesto plné detí- 2. roč. 
7.6.- Školské výlety- 1. roč. - Markušovce 
 

Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými 
formami vyučovania ďakujeme. 

Iné aktivity školy v školskom roku 2018/2019 
 

Pani učiteľka Blahovská so žiakmi našej školy pripravili výrobky na vianočnú burzu, príprava 
a stvárnenie scény na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 55. výročia vzniku školy. 
P. uč. Blahovská – výzdoba pavilónu  D, prezentácia žiackych prác 
P.uč. Blahovská – rozhlasová relácia Svetový deň umenia, 15.4.2019 
P. uč. Sliva – príprava podkladov na stránku školy – ŠPORT, aktualizácia nástenky v telocvični a pred 
telocvičňou. 
 

14. február  2019  
Valentín – zhotovenie „najoriginálnejšieho Valentínskeho  srdiečka“ – na hodinách VYV 1.- 4. roč., 
ŠKD – vyhodnotenie a výstava najkrajších srdiečok v triedach, v pavilónoch. 
22.marec  2019 
Deň vody – žiaci 1. stupňa symbolicky oblečení v modrom počas celéhodňa sa venovali rôznorodým 
aktivitám venovaným vode : nakreslili si pekné obrázky o vode, zhotovovali loďky, čelenky 
s kvapkami, farebný vodný svet, rozprávkové kvapky vody, ochutnávali rôzne druhy minerálnych vôd, 
kreslili vodné živočíchy, rastliny, hádali hádanky o vode , tí starší vytvorili zaujímavé prezentácie 
o vode a jej ochrane a pod. Celý deň sa niesol heslom: „Voda – základ života!“ 
 

Žiaci 3.A.B,C sa zúčastnili v Poprade v OC výstavy a prehliadky s názvom „ Moje telo“, zaujímavosti 
o ľudskom tele využili na hodinách PDA. 
 

21. marec  2019 
Svetový deň Downovho syndrómu - žiaci 1. stupňa sa zapojili do „Ponožkovej výzvy“, obuli si na každú 
nohu inú ponožku, odfotili sa a fotky boli zaslané na podporu tohto projektu. 
 

Pokračovanie projektu: „ Viem, čo zjem - 2. časť – 3.a 4.roč. téma: Pitný režim, žiaci diskutovali 
a zdravých a nezdravých nápojoch, potrebe pitia počas dňa a pod. 
Žiaci 5. a 6. ročníka v rámci projektu „ Viem, čo zjem“ – 2. časť – téma: Riziká zdravého stravovania. 
 



 

Na Deň narcisov žiaci 1.stupňa na hodinách VYV vyrobili papierové narcisy, symbol podpory 
a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú so závažným  ochorením 
 

55. výročie našej ZŠ – akadémia, kultúrny program žiakov školy v kine Mier. 
 

V rámci celoškolskej akcie Deň Zeme, realizované tieto aktivity: 
- pomoc žiakov pri úprave prostredia školy a jej okolia, zvyšovanie estetickej úrovne priestorov 
školy, areálu školského dvora, uskutočnená výsadba kvetinových záhonov, čistenie trávnikov, 
chodníkov, zbieranie odpadkov 
- výroba EKO darčekov z odpadového materiálu. 

 

Máj 
Deň matiek – rozhlasovou reláciou si žiaci pripomenuli tento krásny sviatok mamičiek, žiaci 1. stupňa 
a žiaci ŠKD vyrábali darčeky, srdiečka, kytičky pre mamičku. Pani vychovávateľky ŠKD so žiakmi 
prichystali besiedku s kultúrnym programom pre všetky mamičky. 
 

Pobyt žiakov 3. roč. v Škole v prírode – Bobrovecká dolina. 
 

Jún 
MDD - Deň detí – účasť na  akcii Mesto deťom, celodenný program a aktivity pre všetky deti, ktoré 
boli pod záštitou mesta. 
 

Návšteva mestskej knižnice : 6.11.2018 - 4.B - HK, výber textov, výmena kníh 
4.4.2019 – 4.A – beseda ku 100. výročiu narodenia M. Ďuríčkovej 
5.4.2019 – 4.C – beseda ku 100. výročiu narodenia M. Ďuríčkovej 
 

Múzeum Spiša: 5.12.2018 - 4.C - Provinčný dom 
13.12.2018 - 3.C - Vianoce v múzeu, tvorivé dielne 
14.12.2018 - 3.A - Vianoce v múzeu, tvorivé dielne 
 

1. 4.2019 – 4.B – Interaktívna výstava a beseda ku finančnej gramotnosti (história peňazí, sporenie) 
10.5.2019 – 4.A - Interaktívna výstava a beseda ku finančnej gramotnosti (história peňazí, sporenie) 
7.6.2019 – 3.A - Interaktívna výstava a beseda ku finančnej gramotnosti (história peňazí, sporenie) 
 

kino Mier: 
17.12.2018 - 4.A, B, C - anglická rozprávka Smelý zajko v Afrike 
Spišské divadlo: 6.6.2019 rozprávka Perinbaba – 3.A, B, C 4.A, B, C 
 

Hasičská zbrojnica – 24.6. - 4.C 
 

Návšteva detského dopravného ihriska : 
19.9.2018 - 4.A, B, C 
25.10.2018 - 3.A, B, C 
 

1.3.2019, 7.3. a 8.3.2019 - Ľudské telo – Forum Poprad – interaktívna výstava o fungovaní ľudského 
tela – 3.A, B, C – pripr. Tu (web školy) 
21.3.2019 – Ponožkový deň – deň detí s Downovým syndrónom – plagát, informácia v triedach, 
nafotenie rôznych, pestrých ponožiek žiakov – pripr. Hf (web školy) 
22.3.2019 – Deň vody – heslo: Voda pre všetkých! - Žiaci kreslili obrázky o vode, zhotovili  loďky, 
čelenky s kvapkami, farebný vodný svet, rozprávkové kvapky vody, testovali sa, čo všetko vedia o 
vode.  Prácu si spestrili pracovnými listami, omaľovánkami  a prezentáciami na tému: Voda - základ 
života. To všetko doplnili ochutnávkou vôd rôzneho druhu vôd. Pripr.: Fa (web školy) 
 
 
 



 

PROJEKTY: 
Dopravný projekt – 12.10.2018 CVČ DDI 4.C – testovanie a overovanie vedomostí a zručností 
z dopravnej výchovy – zodp. Fa (web školy) 
Projekt – VIEM ČO ZJEM - zapojenie 3.- 4. roč. do 3. ročníka projektu f. Nestlé na boj proti obezite 
a zlým stravovacím návykom.  

 
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými 
formami vyučovania  ďakujeme. 
 

V tomto školskom roku sme organizovali dvakrát zber papiera.  Spolu sa nazbieralo v jeseni -16 252 
kg a pri jarnom 20 365 kg. Pri hodnotení tried rozhoduje množstvo papiera v kg na jedného žiaka. 
Najlepšie výsledky sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

 
Tab.: Jeseň - najlepší jednotlivci v zbere papiera 

 

I. stupeň Trieda II. stupeň Trieda 
    

Sabina Mlynarčíková II.A Klaudia Lapšanská VII.B 

Samuel Knaus II.C Jakub Sova V.A 

AlexŠtrauch II.B Maroš Sokolák VI.A 

 
Tab.: Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera 

 

I. stupeň Počet kg II. stupeň Počet kg 
    

II.C 1 923 kg V.A 733 kg 

II.B 1 748 kg VII.B 853 kg 

II.A 1 282 kg VI.A 591 kg 

 
 

Tab.: Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera 
 

I. stupeň  II. stupeň  
    

II.A 1797kg VII.C 869kg 
III.A 1 389kg VII.B 847 kg 
IV.B 1 302 kg VIII.D 756 kg 

 
 Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových predstavení, 
karnevalom v ŠKD, Mikulášskym posedením, Vianočnou besiedkou, Besiedka pri príležitosti Dňa 
matiek, Noc v škole a inými aktivitami a súťažami, ktoré   boli veľmi dobre pripravené. 
 Z mnohých aktivít spomenieme napr.  jesenné a jarné brigády, aktivity k Dňu Zeme, kvízy 
o zdravej výžive, týždeň zdravého životného štýlu, číta celé oddelenie,  návšteva ZOO, DDI a pod.  
V rámci spolupráce s MŠ pripravovali darčeky pre budúcich prvákov darčeky pre mamičky, pozdravy 
vianočné, veľkonočné. Navštevovali podujatia organizované inštitúciami mesta. V rámci podpory 
športových aktivít u detí ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
Výsledky školy: 
 

Úspechom školy sú: 
- dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky končiacich žiakov 9. ročníkov v Testovaní 9, čo 

svedčí o kvalitnej práci pedagógov školy 
- výsledky v predmetových olympiádach, postupových súťažiach, športových aktivitách a iných 

súťažiach  
 
 



 

Úspechy žiakov školy: 
 
Výsledky súťaží a olympiád 
 

V tomto školskom roku sa  žiaci  našej školy zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých dosahovali pekné 
úspechy. Tieto výsledky sú obsiahnuté v správach predmetových komisií. Uvádzame výraznejšie 
výsledky z obvodného, okresného a krajského  kola.  

Výsledky súťaží v  1. - 4. ročníku 

 
MŠO – bedminton 
Družstvo – chlapci       p.uč. Uličná 
1.miesto obvodné kolo Adrián Hradiský (IV.C), Rastlislav Poklemba (IV.C), Filip Vojtilla (IV.C) 

MŠO – florbal 

Družstvo – II.A, II.C       p.uč. Uličná, Sliva 
1.miesto obvodné kolo  
 
MŠO – plávanie 
25m – voľný spôsob 
1.miesto obvodné kolo Lukáš Mních (IV.B)   p.uč. Geršiová 
1.miesto obvodné kolo  Eva Stoláriková (III.A)   p.uč. Geršiová 
50m – voľný spôsob 
1.miesto obvodné kolo Lukáš Mních (IV.B)   p.uč. Geršiová 
Štafeta          p.uč. Geršiová 
2.miesto obvodné kolo Nina Uhlárová (IV.A), Sendecký (IV.A) 
4x25m – voľný spôsob 
2.miesto obvodné kolo L. Mních (IV.B), E. Stoláriková (III.A) p.uč. Geršiová 

Hviezdoslavov Kubín 

1.miesto-poézia obvodné kolo Sabína Mlynarčíková (IV.A)  p.uč. Geršiová 
1.miesto-próza  obvodné kolo Paulína Pencáková (III.A)  p.uč. Gondová 
2.miesto-próza  obvodné kolo Alexandra Lauková (IV.A)  p.uč. Geršiová 
 
   
Všetkovedko     p.uč. Geršiová, Fabianová 
 
Žiaci I. stupňa (Matej Král (IV.A), Dalibor Michalko (IV.A), Sabina Mlynarčíková (IV.A), Sofia Lujza 
Dzurillová (IV.A), Oliver Babík (IV.C)) získali titul „Všetkovedko“. 
 
Matematický KLOKAN    p.uč. Gondová, Geršiová, Fabianová, Duláková 
 
Medzi úspešných riešiteľov patria Barbora Mrovčáková (I.B), Lucia Popreňáková (II.A), Matúš Bartoš 
(II.B), Matej Vojtila (II.C), Nela Chovancová (II.C), Paulína Pencáková (III.A), Ľubica Vašková (III.C), 
Matej Král (IV.A), Dalibor Michalko (IV.A), Sofia Lujza Dzurillová (IV.A), Oliver Babík (IV.C). 
 
Vybíjaná dievčatá      p.uč. Balažová 
2. miesto  

Vybíjaná chlapci     p.uč. Gondová 

1. miesto 



 

Slávik Slovenska 2019      

1. kategória  
3.miesto Barbora Jančárová (III.B)  p.uč. Žigrajová, Hofericová 

Výsledky súťaží v 5. - 9. ročníku 

Matematická olympiáda 

9.ročník 
4.miesto okresné kolo  Martin Popreňák (IX.B)   p.uč. Hojnošová 
7.ročník 
4.miesto okresné kolo  Andrej Hamráček (VII.A)  p.uč. Hodáková 
 
Pytagoriáda 
4. miesto  okresné kolo  Samuel Graus (V.A)   p.uč. Hatalová 
3. miesto okresné kolo  Lukáš Bučak (VIII.A)   p.uč. Mochnacká                              
 
Hviezdoslavov Kubín – II.kat. poézia 
1. miesto  obvodné kolo  Rebeka Mária Gradžilo (V.A)  p.uč. Petkáčová 
2. miesto  obvodné kolo  Arthur Antal  (V.A)   p.uč. Petkáčová 
 
Hviezdoslavov Kubín – III.kat. poézia 
1. miesto  obvodné kolo  Sára Dutková  (IX.C)   p.uč. Legátová 
2. miesto  obvodné kolo  Klára Lačná  (IX.C)   p.uč. Legátová 
 
Hviezdoslavov Kubín – II.kat. próza 
3. miesto  obvodné kolo   Adam Šarík (V.A)   p.uč. Petkáčová 
1. miesto obvodné kolo  L. M. Veisenpacherová (V.B)  p.uč. Petkáčová 
2. miesto okresné kolo  L. M. Veisenpacherová (V.B)  p.uč. Petkáčová 
 
Hviezdoslavov Kubín – III.kat. próza 
2. miesto  obvodné kolo  Alexandra Okuľárová  (IX.D)  p.uč. Blahovská 
2. miesto obvodné kolo  Lea Siranková (VII.B)   p.uč. Legátová 
 
Olympiáda zo SJL 
4. miesto  okresné kolo  Klára Lačná  (IX.C)   p.uč. Legátová 
 
Technická olympiáda 
Kategória A 
2.miesto  okresné kolo  Ladislav Zekucia (IX.C), Matúš Macejko(IX.D)  p.uč. Špirka 
 
Technická olympiáda 
Kategória B 
4.miesto  okresné kolo  Dominik Blaško (VII.B)     p.uč. Špirka 
 
Biologická olympiáda 
Kategória E - zoológia 
1.miesto  okresné kolo   Alex Molitoris (IX.A)   p.uč. Špirka 
2.miesto  okresné kolo   Adam Tekely (VII.A)   p.uč. Špirka 
3.miesto okresné kolo  Matej Vrabeľ (VI.C)   p.uč. Špirka  
 
 



 

Fyzikálna olympiáda 
Kategória E 
4.miesto  okresné kolo  Sebastián Hudák (IX.A)   p.uč. Pollák 
 
Fyzikálna olympiáda 
Kategória F 
1.miesto  okresné kolo  Peter Hudák (VIII.C)   p.uč. Pollák 

Chemická olympiáda 

Kategória D 
3.miesto okresné kolo  Kristína Hatalová (IX.C)   p.uč. Kačengová 

Geografická olympiáda 

Kategória G 
2.miesto  okresné kolo  Matúš Antony (V.B)   p.uč. Murgáč 
Kategória F 
5.miesto okresné kolo  Adam Tekely (VII.A)   p.uč. Murgáč 

Dejepisná olympiáda 

Kategória C 
3.miesto  okresné kolo  Kristína Hatalová (IX.C)   p.uč. Legátová 
Kategória D 
2.miesto okresné kolo  Peter Zelený (VIII.A)   p.uč. Kolesárová 
2.miesto krajské kolo  Peter Zelený (VIII.A)   p.uč. Kolesárová 
Kategória E 
3.miesto okresné kolo  Adam Tekely (VII.A)   p.uč. Kolesárová 

Slávik Slovenska 

3.miesto  obvodné kolo  Adriana Vranová (IX.B)   p.uč. Miklasová 

Biblická olympiáda 

2.miesto  okresné kolo  Sára Dutková (IX.C), Kristína Hatalová (IX.C), Jakub Novák 
(VIII.A)          p.uč. Palková 
   

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí 

čestné uznanie     Júlia Erbanová (VI.A)   p.uč. Blahovská 
     

Výtvarná súťaž „30. výročie založenia ZOO“ 

ocenená práca  Patrik Gerda  (VI.A), Daniel Jedlička (VIII.C), Frederik Tobiaš (VIII.C) 
          p.uč. Blahovská 
Športové súťaže - Cezpoľný beh   
Družstvo žiaci 
4.miesto  okresné kolo Matej Hanuščin (IX.B), Erik Malec (IX.A), Patrik Taras (IX.A) 

        p. uč. Sliva 
Družstvo  žiačky 
3.miesto okresné kolo  Barbora Barabasová (IX.A), Lea Schneiderová (IX.B), Nina 

Mokrišová (IX.C)      p. uč. Sliva 
 
 



 

Športové súťaže – Plavecká štafeta   
Celkovo -  3.miesto   okresné kolo      p. uč. Novotná, Sliva 
 
Športové súťaže – Malý futbal 
Kategória mladšie žiačky 
4.miesto   okresné kolo       p.uč. Novotná 
menovite:  Emma Gazdurová (VI.A), Klaudia Katarína Chudobová (VI.B), Simona Janečková (VI.C), 

Bibiána Kucková (VII.A), Olívia Novotná (VI.D), Michaela Petrušková (VII.D), Laura 
Rumančíková (VI.C), Zuzana Tekelyová (VI.A)      
     

Športové súťaže – Bedminton 
družstvo žiačky  4. miesto  okresné kolo    p. uč. Sliva 
menovite: Zuzana Tekelyová (VI.A), Daniela Černická (VI.B), Daniela Schmidtová (IX.D) 
 
 
Športové súťaže – Stolný tenis 
žiaci    2.miesto okresné kolo    p.uč. Novotná 
menovite:  Filip Franko (VIII.B), Andrej Macejko (IX.D), Alex Farkašovský (IX.D) 
 
žiačky   2.miesto okresné kolo    p.uč. Novotná 
menovite:  Adela Čujová (IX.D), Diana Klučárová (IX.C), Daniela Schmidtová (IX.D) 
 
Športové súťaže - florbal 
kategória žiaci   
3.miesto   okresné kolo       p.uč. Sliva 
menovite:  Samuel Adamec (VI.C), Richard Augustiňák (VIII.B), Dominik Cabala (IX.B), 

 Matej Hanučšin (IX.B), Lukáš Hríb (VI.B), Lukáš Hrušovský (IX.D), Roland Kuľa 
 (IX.D), Andrej Macejko (IX.D), Erik Malec (IX.A), Lukáš Sarnovský (VI.C), Denis 
 Širila (IX.B), Oliver Tirpák (VI.C)  

           
kategória žiačky  
1. miesto   okresné kolo      p. uč. Sliva 
menovite: Mária Becková (IX.C), Miroslava Jančárová (IX.D), Tamara Jančárová (IX.D), 

Kristína Pavlíková (IX.B), Daniela Schmidtová (IX.D), Bibiána Smotrilová (IX.D), 
Dominika Štelbacká (IX.B), Petra Vozárová (IX.B), Klaudia Kalafutová (VIII.C) 

 
2. miesto   krajské kolo      p. uč. Sliva 
menovite: Mária Becková (IX.C), Miroslava Jančárová (IX.D), Tamara Jančárová (IX.D), 

Kristína Pavlíková (IX.B), Daniela Schmidtová (IX.D), Bibiána Smotrilová (IX.D), 
Dominika Štelbacká (IX.B), Petra Vozárová (IX.B), Klaudia Kalafutová (VIII.C) 

 
Basketbal 
kategória žiaci  3. miesto okresné kolo    p.uč.Novotná 
menovite:   Jozef Dutko (IX.C), Tomáš Fuker (VII.B), Lukáš Hrušovský (IX.D), Roland Kalafut 

(VIII.A), Roland Kuľa (IX.D), Andrej Macejko (IX.D), Erik Malec (IX.A), Jakub 
Markulík (IX.A), Theo Mathias Piepers (IX.A), Damián Podracký (VIII.C), Maroš 
Sokolák (VIII.A), Kristián Hyroš (IX.A), Benjamín Gradžilo (IX.B) 

 
kategória žiačky 2. miesto okresné kolo    p.uč. Novotná 
menovite:  Mária Becková (IX.C), Kristína Briestenská (IX.A), Barbora Farkalinová (VIII.C), 

Tímea Farkašovská (VIII.C), Simona Garčárová (VIII.A), Klaudia Kalafutová 



 

(VIII.C), Diana Klučárová (IX.C), Viktória Lengvarská (IX.C), Nina Mokrišová 
(IX.C), Lea Schneiderová (IX.B), Bibiána Smotrilová (IX.D) 

    
Hádzaná 
žiaci 
1. miesto    okresné kolo     p. uč. Novotná, Sliva, Štrauch 
menovite: Lukáš Bučak (VIII.A), Sven Fischer (VIII.B), Benjamín Gradžilo (IX.B), Lukáš 

Hrušovský (IX.D), Kristián Hyroš (IX.A), Roland Kuľa (IX.D), Andrej Macejko 
(IX.D), Matúš Macejko (IX.D), Erik Malec (IX.A), Jakub Markulík (IX.A), The 
Mathias Piepers (IX.A), Denis Širila (IX.B) 

    
Vybíjaná  
žiačky 
1. miesto    okresné kolo     p. uč. Novotná, Sliva, Štrauch 
menovite: Bianka Bindasová (VI.C), Daniela Černická (VI.B), Emma Gazdurová (VI.A), 

Jana Hrušovská (VII.D), Simona Janečková (VI.C), Vanesa Kedžuchová (VI.A), 
Bibiána Kucková (VII.A), Paulína Petrovová (VI.A), Zuzana Tekelyová (VI.A), 
Sofia Novysedláková (VI.C), Vanesa Farkašovská (VII.D), Ema Hutníková (V.D), 
Sofia Rumanová (VII.D) 

 
Volejbal 
 žiaci         p.uč. Novotná, Geršiová 
1.miesto  okresné kolo 
menovite: Adam Adamec (IX.C), Alex Farkašovský (IX.D), Benjamín Gradžilo (IX.B), Lukáš 

Hrušovský (IX.D), Tomáš Kavulič (IX.D), Roland Kuľa (IX.D), Andrej Macejko 
(IX.D), Matúš Macejko (IX.D), Erik Malec (IX.A) 

 
Atletika 
žiaci         p.uč.Murgáč, Novotná, Sliva 
1.miesto – štafeta  okresné kolo 
menovite:  Sven Fischer (VIII.B), Denis Širila (IX.B), Patrik Taras (IX.A), Marek Brotka 
(VIII.C) 
 
žiačky         p.uč.Murgáč, Novotná, Sliva 
1.miesto – štafeta  okresné kolo 
menovite: Michaela Petrušková (VII.D), Barbora Barabasová (IX.A), Kristína Hrubiznová 

(IX.C), Mária Becková (IX.C) 
 
 

V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike  

(školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2018 /2019  v rámci okresu Spišská Nová Ves 

sa naša škola umiestnila na prvom mieste. 

V Mestskej športovej olympiáde žiakov 1.-4. ročníka sme sa umiestnili na prvom 

mieste. 
 

 

 

 
 

 
 



 

MŠO 2018 - 2019 

P.č. ŠKOLY  SPOLU Umiestnenie 

1 ZŠ Ing. O. Kožucha 44 3 

2 ZŠ Komenského SNV 38 5 

3 ZŠ Levočská  31 6 

4 ZŠ Nad Medzou  60 1 

5 ZŠ Lipová 25 7 

6 ZŠ Hutnícka  40 4 

7 ZŠ Z. Nejedlého  46 2 

8 ZŠ sv. Cyrila a Metoda 15 8 

  
  

 

 

1.miesto: 6 bodov  

  

 

2. miesto: 5 bodov 

  

 

3. miesto: 4 body 

  

 

4. miesto: 3 body  

  

 

5. miesto: 2 body  

   

 

- V školskom roku 2018/ 2019 na škole prebieha  projekt: 

- Erasmus+ 

- IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu – Digitálne vzdelávanie 

- COMDI – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí 

- Digiškola 

- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 
a práce s talentami 

 

 

 
Inšpekčná činnosť  na testovaní deviatakov T9 - 2019 sledovala organizáciu a administráciu testovania 
– 1. apríla 2019. 

 

 
Cieľom materiálno-technickej  oblasti je vybaviť materiálne   školu na úroveň zodpovedajúcu 

požiadavkám kvalitnej výučby, estetického a bezpečného pracovného prostredia. 
Školu tvorí 6 objektov -  pavilónov, multifunkčné ihrisko, letná trieda – altánok. 
Vyučujúci majú možnosť realizovať výchovno-vyučovací proces pre žiakov v 31 triedach, z 

ktorých 2 sú zároveň odbornými učebňami - biológie a informatiky.  
 Škola má zriadené a využíva odborné učebne fyziky, chémie, multimediálnu učebňu, 
počítačové učebne, učebňu cudzích jazykov, žiacku kuchynku a školské dielne. Učitelia aj žiaci majú k 
dispozícii školskú knižnicu, ktorej knižný fond sa snažíme obnovovať.  



 

           Interiér a exteriér školy sa stále modernizuje. Našou snahou je ho vhodne a esteticky 
upravovať.   
 
Interiérové vybavenie  
Výstupný stôl a pracovné stoly pre školskú jedáleň  
Stojanový rozvádzač  
Stoličky chróm preglejka  (chodba HP, zborovňa, učebňa šk. kuchynky) 
Žinenky, skladacie podložky  
 
Výpočtová technika 
Tlačiareň ŠJ  
Notebook  (Novotná D.) 
Tablety, notebook, PC (učebňa GEO, Špirková K., Špirka P.) 
Počítače 6 ks  (HP malá PC učebňa) 
Príslušenstvo: klávesnice, adaptéry, púzdra s klávesnicou, prepojovacie káble, myš, USB 
 
Zakúpili sme : 
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia  
Skartovače ,rádio, server,  pevné disky, slúchadlá 
Mixér, tlakomery, kanvicu, teplomery, telefónny prístroj, odšťavovač, 
Akumulátor, pílu, skrutkovač, 
Kamery do kamerového systému  
 
V priebehu roka sme realizovali  nevyhnutné  opravy a rekonštrukcie v priestoroch školy, ktoré si 
vyžiadali nemalé finančné prostriedky. Podarilo sa nám: 
 

- opraviť kanalizáciu medzi pavilónom B a pavilónom C, 
- postupne uskutočňujeme výmenu a skvalitňovanie výpočtovej techniky na škole. 
- snažíme sa riešiť individuálne požiadavky kolegov pri zabezpečovaní notebookov, 
- vymeniť nefunkčné tlačiarne novými, 
- doplnenie a modernizácia internetového pripojenia, 
- personálny firewall pre bezpečnosť na internete, 
- nové komponenty pre modernizáciu LAN siete, 
- kompletný systém zálohovania PC - úsek administratívy a vedenia školy. 

 

 
za školský rok 2018 / 2019 
Škola dostala na školský rok 2018/2019 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške: 
 

1. normatívne určené finančné prostriedky: na mzdy a poistné: 1 279 695,- € 
                                                                        na prevádzku:  192 000,- € 
                                                                        na rekreačné poukazy: 2 587,- € 
2. nenormatívne určené finančné prostriedky:  
    na vzdelávacie poukazy: 19 583,- € 
    na asistenta učiteľa:  18 480,- € 
    na dopravu žiakov:   34 114,- € 
    na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:    4 500,-  € 
    príspevok na učebnice 2 397,- € 
    na lyžiarsky kurz  16 500,- € 
    na školu v prírode  8 100,- € 



 

Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu vo výške 8 432,- €. 
 

Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške  19 583 € použila na: 
- odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)                                 11 238,-  € 
- poistné (620)                                                                                   2 337,-  € 
- odmeny pre externých vedúcich záujmového útvaru (637 027) 160,- € 
- tovary a služby (630)                                                                      5 848,- € 

 
Škola získala finančné prostriedky: 

- príjmy:                                    1 745,11 € 
- kapitálové od zriaďovateľa    20 670,- € 
- príjmy školskej jedálne          17 558,63 € 

 
Príjmy  boli použité na bežné výdavky – na nákup všeobecného materiálu. 
Kapitálové prostriedky boli použité na projekt a realizáciu 1.etapy rekonštrukcie teplovodov. 
Príjmy školskej jedálne boli použité na kapitálové výdavky (nákup umývačky riadu a škrabky 
zemiakov) a na bežné výdavky školskej jedálne. 
 
Škola dostala aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 5 226,35 € na 
úhradu obedov v školskej jedálni a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností 
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške  
813,40 € na nákup školských potrieb. 
 
 Škola získala v rámci grantu na projekt ERASMUS+  - strategické partnerstvá  druhú splátku vo 
výške 6 532,-  €, ktorú vyčerpala  na medzinárodné mobility v Taliansku, Portugalsku a v Poľsku 
a v rámci ďalšieho projektu ERASMUS+ - vzdelávacia mobilita jednotlivcov  vyčerpala na výučbu 
a pobyt dvoch pedagógov vo Fínsku. 

 

 
Pedagogická koncepcia 
 
Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, tolerancie a národnej hrdosti, 
pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, človeka rozhľadeného, 
vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky. Výchova 
človeka uvedomujúceho si zodpovednosť za svoje zdravie a za prostredie, v ktorom žije . 
 

Hlavným cieľom bolo:  
 

- postupovať od odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakov k rozvoju osobnosti  a   
schopnosti učiť sa, 

- od vyučovania k učeniu sa, 
- od pasivity k aktivite a samostatnosti, 
- od memorovania k tvorivosti, 
- od dôrazu na obsah vyučovania k dôrazu na celý proces vyučovania, 
- zdokonaľovať sa v analyzovaní pracovnej činnosti a dokázať vystihnúť a sformulovať správne 

závery, východiská pre koncipovanie nových úloh, skupinových alebo individuálnych, 
- podpora podmienok na osvojovanie si metód individuálneho štúdia a využívania zdrojov 

informácií v príprave na vyučovanie 

 
 
 
 
 
 
 



 

Koncepcia ľudských zdrojov 
 

- vytvárať dobré personálne podmienky pre výučbu jazyka (materinského aj cudzieho), 
prírodovedných aj ostatných  predmetov, 

- vytvoriť podmienky pre kontinuálne vzdelávanie, 
- -vytvárať prostredie pre rozvoj špecifikácie školy, 
- vedenie školy sa snaží  vytvárať aj naďalej priaznivú klímu v pedagogickom kolektíve aj v 

kolektíve nepedagogických zamestnancov školy. 
 

 

- ponuka poskytovania vyučovania iného cudzieho jazyka ako anglický a nemecký jazyk, ruský 
jazyk, 

- využitie vlastného ľudského potenciálu zamestnancov školy, 
- projektové aktivity 

 
 

Návrhy na zlepšenie: 
 

- stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému, 
- vyhľadávanie a aktívne zapojenie sa do projektovej činnosti 

 

Ďalšie informácie o škole 
 

Psychohygienické podmienky 
 

Vedenie školy pri organizovaní učebnej činnosti žiakov aj pedagógov zabezpečuje vytváranie 
dobrých psychohygienických podmienok na škole. Žiaci trávia celoročne veľké prestávky vo 
vonkajších priestoroch školy (na školskom dvore, ihrisku, parku). Medzi jednotlivými pavilónmi školy 
sme vytvorili oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom projektovej činnosti.  
Na škole individuálne pracujú so žiakmi odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia, sociálny 
pedagóg, školský logopéd 
 

Voľnočasové aktivity školy 
 

 V školskom roku 2018/2019 škola poskytovala záujmové vzdelávanie žiakom v 32 záujmových  
útvaroch - matematickom záujmovom útvare, záujmovom útvare pohybovom, záujmovom útvare 
ZUMBA, astronomickom, Zvedavček, biologickom, turistickom, Výtvarný ateliér, Geocashing, 
Bedminton, Florbal, Basketbal, Volejbal, stolný tenis a pod.. 
  Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov 
prostredníctvom záujmového vzdelávania.  
 

Spolupráca školy 
 

s rodičovskou základňou 
 

Rada rodičov sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách organizovaných na pôde školy. Z finančného 
príspevku RZ, daru škole, 2% príjmu je možné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces:  

- odmeny na školské kolá súťaží, 
- zakúpenie učebných pomôcok, 
- knižné ocenenie žiakov za celoročnú reprezentáciu školy, 
- príspevky na školské akcie 
- preplácanie cestovných nákladov žiakom školy na súťaže 

Každoročne rodičia spolupracujú so školou pri aktivitách organizovaných v priebehu školského roka 
ako napr. Karneval, Deň Zeme,  a pod. 
 
 
 



 

s CPPP a ŠPPP 
 

Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva, Špeciálnopedagogická poradňa v Spišskej Novej 
Vsi a Súkromná špeciálnopedagogická poradňa v Harichovciach, Súkromné autistické centrum 
ANDREAS Bratislava, Špeciálnopedagogická poradňa v Prešove, poskytovala  žiakom školy celoročný 
servis, poradenstvo a odborné služby  a metodickú pomoc pedagógom školy.  
 

s lekármi 
  

Škola  spolupracuje s Regionálnym úradom národného zdravia v Spišskej Novej Vsi . 
 

s mestom 
  

Škola spolupracovala počas celého školského roku s mestom Spišská Nová Ves. V rámci podujatia Deti 
mestu sme sa zapojili do kultúrneho programu a výtvarnej súťaže „Moje mesto“. Zúčastnili sme sa 
aktivít v rámci Dňa detí pod názvom „Mesto deťom“, organizovaných mestom Spišská Nová Ves 
a CVČ v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sa škola pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných 
mestom a mestských inštitúcií  napr. Večerný beh mestom, Spišské športové hry  a pod.  
 
s CVČ, Spišským osvetovým strediskom 
 

Počas školského roka sme sa zúčastňovali akcií organizovaných CVČ a Spišským osvetovým 
strediskom. 
 

s Múzeom Spiša  
 

Spolupráca v rámci Dňa Zeme.  
 

so zoologickou záhradou 
 

Organizovanie besied v rámci Dňa Zeme, návštevy a aktivity v zoologickej záhrade. 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 27. 06. 2019     ........................................... 
 PaedDr. Julian Sopko 

  


