
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Súkromná základná škola 

Adresa školy Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov 

Telefón 0915949733 

E-mail surdzikova@gmail.com 

WWW stránka www.primaskola.sk 

Zriaďovateľ Mgr. Silvia Urdzíková 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733   silva@centrum.sk 

Zástupca RŠ Mgr. Mária Jenčová 0905 957 166   jencova.m@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Pekár Miroslav, PhDr. 0905 627 023 mirpek1@gmail.com 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Červeňák Jozef 0908 656 335 cervenak@gojdic.eu 

  Mgr. Matisovská Miriam 0907 594 280 matisovska@atlas.sk 

      

ostatní zamestnanci Ing. Lukačková Anna 0905 550 339 annalukackova@primaskola.xyz 

      

zástupcovia rodičov Kalabová Alena 0902 197 557 a.kalabova@centrum.sk 

  Makarová Ľudmila 0908 990 495 lmakarova077@gmail.com 

  Pekár Miroslav, PhDr. 0905 627 023 mirpek1@gmail.com 

  Straková Lucia 0907 297 551 lucia.ucesy@gmail.com 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Efstathopoulos Anna 0901 711 235 anna.efsta@gmail.com 

  Mgr. Gargalovičová Veronika 0908 643 470 keyka11@gmail.com 

  Mgr. Novotná Eva 0905 860 716 novotnae@zoznam.sk 

  Mgr. Miklošková Zlatica 0911 214 941 zlaticamikloskova@gmail.com 

Poradné orgány školy 

Členmi metodického združenia sú všetci vyučujúci na 1. stupni + vychovávateľky + asistent učiteľa; MZ 

zastrešuje všetky predmety vyučované na 1. stupni + školský klub detí. 

Na 2. stupni pracuje iba jedna predmetová komisia, ktorej členmi sú všetci učitelia 2. stupňa + asistent 

učiteľa a zastrešuje všetky predmety vyučované na 2. stupni. 



Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 

na 1. stupni 

PaedDr. Štefánia 

Brajerčíková 

SJL, ANJ, MAT, INV, PRI, VLA, PRV, VYV, 

HUV, TEV, PRA, NAV 
  

Predmetová komisia 

na 2. stupni 

Mgr. Ľudmila 

Daráková 

SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, 

DEJ, GEO, OBN, NAV, TEC, VYV, HUV, TSV 
  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 176 

Počet tried: 12 

Podrobnejšie informácie: 

Celkový počet žiakov školy zahŕňa aj žiakov, ktorým bolo povolené individuálne vzdelávanie - 3 žiaci. 

Počas školského roka jedna žiačka školy prestúpila na ZŠ 17. novembra. 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12 

počet žiakov 9 26 21 25 21 22 17 20 15 176 

z toho dievčatá 1 15 13 10 13 12 5 7 10 86 

z toho žiaci so ZZ     3 2 4 3 2 1 2 17 

z toho v ŠKD 7 23 17 19           66 

z toho 2. cudzí jazyk - RUJ         14 9 11 5 5 44 

z toho 2. cudzí jazyk - NEJ         7 11 6 15 10 49 

indiv. vzdelávaní žiaci 1 1 1            3 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2019: súčet - 19/počet dievčat - 12 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2019: súčet - 17/počet dievčat - 10 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet - 2/počet dievčat - 1 

Počet detí, ktoré mali odloženú školskú dochádzku v školskom roku 2018/2019 : súčet - 2/počet dievčat - 0 

Dvaja zapísaní žiaci, ktorým sme odporúčali odklad, nastúpili na ZŠ 17. novembra. 

Do vyšších ročníkov neboli zapísaní žiadni noví žiaci. 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2019 

Školskú dochádzku ukončilo 15 žiakov v 9. ročníku a 1 žiačka v 8. ročníku, ktorá v tomto školskom roku 

nastúpila na bilingválne gymnázium. 

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 



Počet žiakov               

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Všetci žiaci boli prijatí na školy, na ktoré sa hlásili. Počet žiakov prijatých na gymnáziá zahŕňa aj 

bilingválne gymnáziá. 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení     8 8         

prijatí     8 8         

% úspešnosti     100 % 100 %         

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Žiaci 1. a 2. ročníka boli hodnotení slovne. Reformné ročníky v školskom roku 2018/2019 boli 1. - 8. ročník. 

V 9. ročníku sa nevyučoval predmet technika a predmet výtvarná výchova. 

Trieda ANJ BIO CMA CSJ DEJ FYZ GEO HUV CHE INF MAT NAV NEJ OBN PRV 

1. A                               

2. A                               

2.B                               

3. A 1,08                   1,98         

4. A 1,14                   1,63         

4. B 1,20                   1,80         

5. A 1,42 1,36     1,45   1,40     1,65 1,40   1,80     

6. A 1,47 1,51     1,93 1,66 1,95     1,84 1,99   2,19 1,60   

6. B 1,29 1,53     1,63 1,43 1,50     1,82 1,66   1,91 1,31   

7. A 1,55 1,96     2,03 1,83 1,88   1,65 1,66 1,94   2,37 1,59   

8. A 1,69 1,76     2,27 2,27 2,15   2,31 2,30 2,24   2,14 1,31   

9. A 1,34 1,63     1,60 2,05 1,47   1,80 1,11 2,30   1,79 1,09   

 

Trieda PRI PVO RUJ SJL SPR TEC TSV VLA VYV Celkový priemer 

1. A         1           

2. A         1           

2.B         1           

3. A 1,35     1,29 1     1,17   1,40 

4. A 1,46     1,44 1     1,73   1,50 

4. B 1,40     1,60 1     1,50   1,50 

5. A     1,49 1,76 1 1,29       1,50 

6. A     2,01 1,82 1 1,50       1,80 

6. B     1,54 1,67 1 1,25       1,50 

7. A     2,18 2,46 1 1,35       1,90 

8. A     2,74 2,38 1 1,23       2,00 

9. A     1,91 2,21 1         1,70 



Prospech žiakov 

Prospeli všetci žiaci školy, všetci žiaci boli na konci hodnotiaceho obdobia klasifikovaní. 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 9 9     

2. A 13 13     

2. B 13 13     

3. A 21 21     

4. A 15 15     

4. B 11 11     

5. A 20 20     

6. A 9 9     

6. B 13 13     

7. A 17 17     

8. A 20 20     

9. A 15 15     

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. A 9 262 32,75 262 32,75 0 0,00 

2. A 13 323 24,85 323 24,85 0 0,00 

2. B 13 467 38,92 467 38,92 0 0,00 

3. A 21 1120 56,00 1120 56,00 0 0,00 

4. A 15 1098 73,20 1098 73,20 0 0,00 

4. B 11 681 68,10 681 68,10 0 0,00 

5. A 20 1237 61,85 1237 61,85 0 0,00 

6. A 9 687 76,33 687 76,33 0 0,00 

6. B 13 1314 101,10 1314 101,10 0 0,00 

7. A 17 1251 73,59 1251 73,59 0 0,00 

8. A 20 2007 100,35 2007 100,35 0 0,00 

9. A 15 1895 126,33 1895 126,33 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

T5-2018 

Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov.  

Matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 69,4 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 59,3 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je + 

10,1 %. 

Slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 67,8 %; priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v SR je 58,4 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je + 9,4 %. 

T9-2019 



Testovania sa zúčastnilo 15 žiakov.  

Matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 60,4 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 63,1 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je - 2,7 

%. 

Slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 74,2 %; priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v SR je 62,3 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je + 11,9 %. 

KOMPARO 

8. ročník 

všeobecné študijné predpoklady - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 49,0 %; priemerná 

úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 59,2 %. 10,3% zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo 

všeobecných študijných predpokladov horší výsledok ako naša škola. 

slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 58,4 %; priemerná 

úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 61,8 %. 36,0 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo 

slovenského jazyka horší výsledok ako naša škola. 

matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 54,6 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 60,6 %. 32,3 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok 

ako naša škola. 

dejepis - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 48,9 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 53,3 %. 35,0 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z dejepisu horší výsledok ako 

naša škola. 

fyzika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 49,3 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 56,9 %. 28,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z fyziky horší výsledok ako 

naša škola. 

9. ročník 

matematika- priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 52,5 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 60,3 %. 22,8 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok 

ako naša škola. 

slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 58,9 %; priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v SR je 54,8 %. 73,5 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského 

jazyka horší výsledok ako naša škola. 

 

4. ročník 

matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 64,6 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 54,5 %. 89,0 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok 

ako naša škola. 

slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 50,8 %; priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v SR je 46,9 %. 72,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského 

jazyka horší výsledok ako naša škola. 



prírodoveda - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 50,8 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 46,9 %. 72,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z prírodovedy horší výsledok 

ako naša škola. 

vlastiveda - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 85,4 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 78,6 %. 88,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z vlastivedy horší výsledok 

ako naša škola. 

všeobecné študijné predpoklady - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 60,8 %; priemerná 

úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 54,7 %. 83,4 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo 

všeobecných študijných predpokladov horší výsledok ako naša škola. 

6. ročník 

matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 63,0 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 58,2 %. 70,0 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok 

ako naša škola. 

slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 63,5 %; priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v SR je 56,5 %. 84 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského 

jazyka horší výsledok ako naša škola. 

dejepis - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 65,8 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 56,4 %. 82 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z dejepisu horší výsledok ako 

naša škola. 

fyzika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 54,8 %; priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR je 43,9 %. 88 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z fyziky horší výsledok ako 

naša škola. 

všeobecné študijné predpoklady - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 65,8 %; priemerná 

úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 61,4 %. 77 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo 

všeobecných študijných predpokladov horší výsledok ako naša škola. 

 

 

 

 

 

 

Názov 
Počet 

žiakov 
Úspešnosť v % 

Iný údaj o 

úspešnosti 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 

oproti národnému priemeru 

Testovanie 5-2018 

- MAT 
18 69,4 % 

Priemerná úspešnosť 

v SR - 59,3 % 
+ 10,1 % 

Testovanie 5-2018 

- SJL 
18 67,8 % 

Priemerná úspešnosť 

v SR - 58,4 % 
+ 9,4 % 

Komparo 8 20 
Matematika - 

54,6 % 

Priemerná úspešnosť 

v SR - 60,6 % 
- 6 % 



    SJL - 58,4 % 
Priemerná úspešnosť 

v SR - 61,8 % 
- 3,4 % 

    
Dejepis - 48,9 

% 

Priemerná úspešnosť 

v SR - 53,3 % 
- 4,4 % 

    Fyzika - 49,3 % 
Priemerná úspešnosť 

v SR - 56,9 % 
- 7,6 % 

    VŠP - 49,0 % 
Priemerná úspešnosť 

v SR - 59,2 % 
- 10,2 % 

Komparo 9 14 
Matematika - 

52,5 % 

Priemerná úspešnosť 

v SR - 60,3 % 
- 7,8 % 

    SJL - 58,9 % 
Priemerná úspešnosť 

v SR - 54,8 % 
+ 4,1 % 

T9-2019 - 

Matematika 
15 60,4 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 63,1 % 
- 2,7 % 

T9-2019 - 

Slovenský jazyk 
15 74,2 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 62,3 % 
+ 11,9 % 

Komparo 4 27 
Matematika - 

64,6 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 54,5 % 
+ 10,1 % 

    SJL - 50,8 % 
priemerná úspešnosť 

v SR - 46,9 % 
+ 3,9 % 

    
Prírodoveda - 

67,5 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 64,7 % 
+ 2,8 % 

    
Vlastiveda - 

85,4 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 78,6 % 
+ 6,8 % 

    VŠP - 60,8 % 
priemerná úspešnosť 

v SR - 54,7 % 
+ 6,1 % 

Komparo 6 26 
Matematika - 

63,0 % 

priemerná úspešnosť 

v SR - 58,2 % 
+ 4,8 % 

    SJL - 63,5 % 
priemerná úspešnosť 

v SR - 56,5 % 
+ 7 % 

    
Dejepis - 65,8 

% 

priemerná úspešnosť 

v SR - 56,4 % 
+ 9,4 % 

    Fyzika - 54,8 % 
priemerná úspešnosť 

v SR - 43,9 % 
+ 10,9 % 

    VŠP - 65,8 % 
priemerná úspešnosť 

v SR - 61,4 % 
+ 4,4 % 

 

 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Školský vzdelávací program je zameraný na výučbu jazykov a informatiky. Z tohto dôvodu je posilnená 

časová dotácia hodín týchto vyučovacích predmetov. Oproti minulým rokom sme však museli krátiť hodiny 

aj v týchto predmetoch, pretože v štátnom vzdelávacom programe sa navýšil počet hodín niektorých 

predmetov a pridali sa aj predmety na 2. stupni - výtvarná výchova, technika, dejepis v 9. ročníku ..., takže 

škola disponuje menším počtom hodín voliteľných predmetov.  



Anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka. Od 7. ročníka je jedna hodina anglického jazyka konverzačná s 

native lektorom.  

Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka, v ponuke je nemecký jazyk a ruský jazyk.  

Posilnená je aj časová dotácia hodín slovenského jazyka.  

Informatika sa vyučuje od 1. ročníka. Na druhom stupni patrí informatika ku klasifikovaným predmetom. 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12 

Šport. príprava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9. 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12 

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     

Hudobná výchova 1.-9.                     

Technická výchova 5.-9.                     

Variant1.,2.,3.                     

Informatika 1 2 1 2 1 2 1 1 1 12 

Nepovinné predmety 

Škola ponúka pre žiakov 9. ročníka Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka ako prípravu 

na testovanie T9. 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Cvičenia z matematiky 9 1 1 

Cvičenia zo SJL 9 1 1 

Rozširujúce hodiny 

V súlade so ŠkVP sú voliteľné hodiny, ktorých počet upresňuje ŠVP, využité ako rozširujúce hodiny pre 

jazykové vyučovanie a informatiku. V 1. a 2. ročníku sú pridané dve hodiny anglického jazyka, v 3. - 9. 

ročníku jedna hodina anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka. Keďže tento predmet 

už nie je povinný podľa ŠVP, väčšina voliteľných hodín bola využitá práve na tento predmet, a to na 

vyučovanie ruského/nemeckého jazyka v počte hodín 3/týždeň, v 8. ročníku 4/týždeň. Posilnený je aj 

slovenský jazyk v 3., 4. a 7. ročníku o 1 hodinu/týždeň. Predmet informatika sa vyučuje aj v1. a 2. ročníku 

po jednej vyučovacej hodine/týždeň. Na 2. stupni je v porovnaní so ŠVP okrem 7. ročníka všade pridaná 1 

hodina. 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

Cudzie jazyky 1. - 9. ročník 1. A,, 2. A, 2. B Anglický jazyk (0+2) 

  3. A, 4. A, 4. B Anglický jazyk (3+1) 

 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A Anglický jazyk (3+1) 

  5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 9. A Druhý cudzí jazyk (0+3) 

  8. A Druhý cudzí jazyk (0+4) 

  3. A, 4. A, 4. B Slovenský jazyk (7+1) 

  7. A Slovenský jazyk (4+1) 

Informatika 1. A, 2. A, 2. B Informatika (0+1) 



  5. A, 6. A, 6. B, 8. A Informatika (1+1) 

  9. A Informatika (0+1) 

Štruktúra tried 

Škola nemá zriadené triedy pre nadané deti, pre žiakov nultého ročníka ani špeciálne triedy, pretože žiakmi 

školy nie sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zloženie tried je rôzne, učitelia uplatňujú na 

hodinách individuálny prístup, náročnosť úloh a zadaní prispôsobujú schopnostiam jednotlivých žiakov. 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením navštevujú predmet Rozvíjanie špecifických funkcií, na ktorom sa 

posilňujú oblasti, v ktorých sa u žiakov prejavujú problémy. Žiaci, ktorým bolo povolené individuálne 

vzdelávanie, sa môžu zúčastňovať všetkých akcií a podujatí organizovaných školou, na konci klasifikačného 

obdobia robia komisionálne skúšky. 

  
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

počet individuálne 

vzdelávaných žiakov 

Nultého 

ročníka 
0 0 0 0 

Prvého ročníka 1 9 0 1 

Bežných tried 11 167 17 2 

Špeciálnych 

tried 
0 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 0 

Spolu 12 176 17 3 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 

Počet úväzkov nepedag. 

prac. 

TPP 16 9     

Znížený 

úväzok 
10 1     

Na dohodu 1 3     

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa a teda spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady. Vysokoškolské štúdium 1. stupňa má ukončené jedna vychovávateľka a jedna 

asistentka učiteľa, čo je v súlade s platnou legislatívou o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov. 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 20 21 

vychovávateľov   3 3 

asistentov učiteľa   2 2 

        



spolu 1 25 26 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Z celkového počtu 403 odučených hodín je 57 hodín odučených nekvalifikovane - t. j. 14,14 %. 

Nekvalifikovane sú odučené všetky hodiny fyziky a matematika okrem 6. B a 7. A z dôvodu nedostatku 

kvalifikovaných učiteľov na tieto predmety. V 2. A, 3. A, 4. A a 4. B sú nekvalifikovane odučené hodiny 

anglického jazyka (v 3. A a 4. A pri jednej zo skupín, 2. A a 4. B celá trieda), pretože sa nám takisto 

nepodarilo zohnať kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka na 1. stupeň. Tieto hodiny vyučujú učitelia s 

aprobáciou Anglický jazyk pre 2. stupeň. Nekvalifikovane sú odučené aj niektoré výchovné predmety z 

dôvodu naplnenia úväzkov vychovávateľkám. 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5. A MAT 4 

6. A MAT 4 

8. A MAT 4 

9. A MAT 5 

9. A CzMAT 1 

6. A FYZ 2 

6. B FYZ 2 

7. A FYZ 1 

8. A FYZ 2 

9. A FYZ 1 

3. A ANJ 4 

4. A ANJ 4 

4. B ANJ 4 

4. B VYV 1 

4. B PRV 1 

4. B HUV 1 

5. A VYV 1 

7. A VYV 1 

1. A VYV 2 

3. A VYV 1 

3. A PRV 1 

4. A VYV 1 

4. A PRV 1 

4. A HUV 1 

6. B VYV 1 

8. A VYV 1 

3. A - 8. A RŠF 3 

2. A ANJ 2 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie - Mgr. Mária Novická, Mgr. Jozef Červeňák 

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove - Bc. Annamária Antolová 



Vysokoškolské pedagogické - Jana Tomaščíková 

Špecializačné kvalifikačné - Špeciálna pedagogika - Zlatica Miklošková 

Adaptačné vzdelávanie - Mgr. Jana Tomaščíková, Mgr. Lukáš Imrich, Mgr. Antónia Lokajová 

Špecializačné inovačné - Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ - Mgr. Anna Štofániková 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška   2 

2. kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium 2   

špecializačné kvalifikačné 1   

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické   1 

vysokoškolské nepedagogické     

aktualizačné     

adaptačné 3   

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Počas celého školského roka sme sa aktívne pripravovali a zapájali do rôznych súťaží a olympiád a získali 

mnohé pekné ocenenia. 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 
okr. kolo 

kraj. 

kolo 
národ. kolo 

medzinár. 

kolo 

Stolný tenis 4 1. miesto       

Technická 

olympiáda 
3 2. miesto       

Vybíjaná  11 3. miesto       

FLL 10     
mimoriadna cena poroty - 

6. miesto 
  

Šaliansky Maťko  3 2., 3. miesto       

Olympiáda z NEJ 8 1 2. miesto       

Olympiáda z MAT 

5 
2 1. miesto       

Čo vieš o 

hviezdach? 
1 1. miesto       

Hviezdoslavov 

Kubín 
6 

1. miesto, 1. miesto, 3. 

miesto 
      

Hviezdoslavov 

Kubín 
2   3. miesto     

Pytagoriáda 5 1 3. miesto       

Robo Cup 8 1. a 4. miesto       

Olympiáda z MAT 

6, 7 
2 3. miesto, 1. miesto       

Slávici z lavice 1 1. miesto       



Slávici z lavice 1   1. miesto     

Slávik Slovenska 3 3. miesto       

SARM 6 
všetci ocenení, 1 žiak 

laureát 
      

Florbal 12 2. miesto       

Lego Bot 3   3. miesto     

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola sa každý rok prezentuje na verejnosti rôznymi akciami - Program pre starých rodičov, Zbierka pre 

Charitu, Čitateľský maratón v mestskej knižnici, vystúpenie počas Dní Sabinova a Vianočných trhov, 

Jesenný festival, Fašiangy v meste, Deň rodiny, Deň otvorených dverí, Prezentácia ročníkových prác ... 

Program pre starých rodičov prebiehal v Kultúrnom centre na Korze a následne pohostenie bolo v školskej 

jedálni. Počet hostí bol ďaleko vyšší, ako sme predpokladali, a tak mnohí starkí odchádzali bez pohostenia, 

pretože nebolo miesto na sedenie. Preto sme uvažovali o MsKS. Táto aktivita prebiehala iba na 1. stupni.  

Kvôli oslavám 10. výročia založenia školy sa tento rok vianočná akadémia nekonala, ale nahradili sme ju 

školskou akadémiou na konci školského roka práve pri príležitosti osláv 10. výročia školy. 

Rodičom sa páčil Deň rodiny, ktorý sme tento rok zorganizovali na farme v Kamenici. Škola sa každoročne 

zapája do testovania žiakov - Komparo pre 4., 5., 6., 8. a 9. ročník. Zúčastňujeme sa takmer na všetkých 

akciách mesta, ZUŠ, informačného centra i mestskej knižnice. 

Rovnako sme zorganizovali veľa akcií pre žiakov školy - predovšetkým kurzy - plavecký, lyžiarsky, 

korčuliarsky, Škola v prírode. Kurzov sa môžu zúčastniť žiaci všetkých ročníkov; po dohode s Klubom 

rodičov sa počas kurzov nepokračuje v preberaní nového učiva ak sa na kurz prihlási 30 % žiakov triedy. 

Veľmi obľúbenou akciou je Noc v škole - žiakov sme rozdelili do troch skupín - 1. a 2. ročník, 3. a 4. 

ročník, 2. stupeň. Ďalšími akciami sú Imatrikulácia, Sviatok sv. Mikuláša, Fašiangový karneval pre žiakov 

1. stupňa (aj stretnutie v maskách a spoločné hry so škôlkarmi) ples pre žiakov 2. stupňa, Deň detí (pre 

žiakov 2. stupňa divadelné predstavenie), školské výlety, Čitateľský maratón... Počas Čitateľského maratónu 

môžu žiaci čítať knihy nielen v slovenčine, ale i v jazykoch, ktoré sa učia, ak si vyberú takúto knihu. 

Tematicky zameraný je Európsky deň jazykov. V rámci Dňa zdravej výživy pripravujeme v škole 

ochutnávku zdravých jedál. V novembri je jeden týždeň venovaný digitálnym zručnostiam, bezpečnej práci 

na internete a jeden týždeň protidrogovej výchove. Pre žiakov sú pripravené rôzne aktivity k týmto témam 

nielen počas dvoch týždňov, ale priebežne sa týmto témam venujeme počas celého školského roka. V rámci 

Týždňa finančnej gramotnosti, ktorý sa striedal s Korčuliarskym kurzom, sa žiaci v každom ročníku venujú 

témam, ktoré sú obsahom učiva o financiách. Konkrétne aktivity a akcie, ktoré sa realizovali v tomto 

školskom roku, sú uvedené v správach o plnení úloh jednotlivých koordinátorov. Ku Dňu Zeme patrí aj 

jarná brigáda a zber papiera.V 9. ročníku sa nám osvedčila Noc výskumníkov v Košiciach. 

Keďže výchova i vzdelávanie v škole sa nesú v kresťanskom duchu, žiaci sa počas Adventu i Pôstu 

zúčastňujú duchovnej obnovy a v týždni pred Zeleným štvrtkom i Krížovej cesty v kostole po triedach. Aj 

oslave sviatku sv. Jozefa - patróna našej školy - predchádza modlitba deviatnika.  O všetky uskutočňované 

aktivity majú žiaci záujem, preto ich budeme organizovať i naďalej a organizačné záležitosti budeme stále 

vylepšovať. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V školskom roku 2018/2019 bola škola zapojená do projektov: 

Ovocie do škôl 



Mliečny program pre školy 

Národný projekt: V základnej škole úspešnejší - Veľká pomoc malým 

IT Akadémia partner - Vzdelávanie pre 21. storočie 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27. 5. 2019, 17. 6. 2019 

Druh inšpekcie: Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky - individuálne vzdelávanie žiakov 1. stupňa 

ZŠ 

K 15. 9. 2018 sme evidovali 3 žiakov, ktorým riaditeľka školy povolila individuálne vzdelávanie v súlade s 

platnou legislatívou. Títo žiaci pochádzajú z 2 rodín, ktoré majú trvalé bydlisko v Prešove. 

Štátna školská inšpekcia monitorovala aj realizáciu komisionálnych skúšok individuálne vzdelávaných 

žiakov. Výsledky kontroly v tomto bode hodnotí veľmi pozitívne. 

Ako nedostatok v činnosti riaditeľky hodnotila ŠŠI nevykonanie kontroly odborno-pedagogického a 

materiálno-technického zabezpečenia a nevydanie rozhodnutia o povolení vykonať komisionálne skúšky 

žiakom v príslušnom školskom roku (2017/2018). 

Opatrenia ŠŠI:  

 - odporúčanie vykonávať kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia 

domáceho vzdelávania 

 - vydávať rozhodnutia o povolení vykonať komisionálnu skúšku v príslušnom školskom roku 

 - do 7. 2. 2020 predložiť správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

Školskému inšpekčnému centru v Prešove 

  

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola sídli v centre mesta, čo je na jednej strane veľmi dobrá poloha, pretože žiaci sa rýchlo dostanú na 

krúžky a popoludňajšie aktivity, ktoré navštevujú mimo školy - prípadne ich prevedie cez cestu pani 

vrátnička. Na druhej strane po oboch stranách školy je pomerne hustá cestná premávka, čo je dosť 

nebezpečné a napriek všetkým našim predchádzajúcim iniciatívam riešiť túto situáciu, k žiadnym zmenám 

nedošlo, ani v budúcnosti nedôjde z dôvodu, že je to hlavný ťah. Škola má k dispozícii tie isté priestory ako 

pred rokom - vzhľadom k počtu žiakov sú momentálne celkom postačujúce. Zvyšné priestory budovy 

majiteľ prenechal naďalej v prenájme mesta. Odborné učebne budú pre žiakov sprístupnené čiastočne v 

školskom roku 2020/2021 (cvičná kuchynka, dielne, odborná učebňa pre výtvarnú a hudobnú výchovu), 

odborná učebňa fyziky a chémie až v nasledujúcom školskom roku. V nových priestoroch bude tiež 

poskytované deťom psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo. Na poschodí bude pracovať jedno 

oddelenie materskej školy, ktorá už je zaradená v sieti škôl a školských zariadení. Záleží na rýchlosti 

postupu rekonštrukčných prác, či jej prevádzka bude spustená od školského roka 2020/2021 alebo až o rok 



neskôr. Škola nedisponuje veľkou telocvičňou, preto chlapci 8. a 9. ročníka absolvovali TEV v mestskej 

športovej hale za prenájom. Žiaci nižších ročníkov cvičia v našej rozcvičovni, na evanjelickej záhrade alebo 

umelom trávniku. Pri peknom počasí prebiehali vyučovacie hodiny aj v altánku na nádvorí, ktorý popoludní 

využívajú žiaci navštevujúci ŠKD. Priestory školskej jedálne sú pekné, využívame ich aj na akcie školy - 

rodičovské združenia, kurzy, prednášky a iné podujatia. Zriaďovateľ každý rok dopĺňa triedy novým 

vybavením - lavicami, stoličkami. 

Škola nemá postačujúce vybavenie učebnými pomôckami, tie sa dokupujú v závislosti od finančných 

možností školy a v spolupráci s Klubom rodičov. Chýbajú nám predovšetkým pomôcky na vyučovanie 

fyziky a biológie, ale aj pomôcky na chémiu, geografiu aj výchovné predmety. To však súvisí aj so 

zriadením odborných učební. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- normatívne finančné prostriedky 411 122,- EUR 

- nenormatívne finančné prostriedky: 

- vzdelávacie poukazy 3 584,- EUR 

- príspevok na školu v prírode 3 000,- EUR 

- príspevok na učebnice 71,- EUR  

- odchodné 1 040,- EUR  

2. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Školné: 17 315,- EUR 

ŠKD: 3 452,- EUR 

Obedy: 28 855,- EUR 

Krúžky: 463,- EUR 

Triedny fond: 3 232,- EUR 

Rodičovský príspevok: 1 340,- EUR 

Lyžiarsky kurz: 4 195,- EUR 

Plavecký: 1 699,- EUR 

Škola v prírode: 2 660,- EUR 

Školské pomôcky, učebnice 6 271,-EUR 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 



Dotácia mesta: - SŠKD: 32 723,- EUR 

Súkromná školská jedáleň: 22 850,- EUR  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Projekt - Veľká pomoc malým 26 803,- EUR  

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Výchova a vzdelávanie v škole vychádzajú z vízie a spracovanej koncepcie zriaďovateľa. V minulom 

školskom roku prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom riaditeľ predložil novú, 

prepracovanú koncepciu školy. Rada školy zaujala súhlasné stanovisko s touto koncepciou. Stanovené ciele 

postupne plníme, prehodnocujeme a upravujeme v závislosti od zmien, týkajúcich sa podmienok fungovania 

školy - personálnych, priestorových, materiálnych, finančných...  

Výchova i vzdelávanie sa nesú v kresťanskom duchu, vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom i 

žiakmi navzájom je dobrý. Pribúdajú nám  zdravotne znevýhodnení žiaci, cítime potrebu školského 

psychológa i logopéda. Špeciálne poradenstvo pomáha riešiť kolegyňa, ktorá tento školský rok ukončila 

vysokoškolské vzdelávanie v odbore špeciálny pedagóg. 

Čo sa týka personálneho zabezpečenia, kolektív pedagógov na 1. i 2. stupni sa ešte stále formuje. 1. stupeň 

je už pomerne stály, na 2. stupni nám vždy chýba jeden kvalifikovaný učiteľ fyziky. Práve preto sa na 

vyučovaní tohto predmetu učitelia menia každý školský rok. Rovnako nám chýba ešte jeden kvalitný učiteľ 

anglického jazyka na 1. aj na 2. stupni. Zvlášť na vyučovaní predmetu anglický jazyk na 2. stupni sa učitelia 

často menia, čo je zapríčinené nespokojnosťou vedenia s vyučovaním týchto predmetov. V tomto školskom 

roku bola príčinou častého zastupovania anglického jazyka a tým nespokojnosti rodičov s kvalitou výučby 

dlhšia práceneschopnosť jednej kolegyne. 

Ciele, ktoré sa týkajú materiálneho zabezpečenia školy, sa napĺňajú postupne vzhľadom k finančným 

možnostiam zriaďovateľa.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo všetkých predmetoch, čo žiaci preukazujú účasťou a výsledkami 

na predmetových olympiádach i ďalších súťažiach, ale predovšetkým pri testovaniach. Minulý školský rok 

sme dosiahli veľmi dobré výsledky v recitačných súťažiach i vo vlastnej tvorbe žiakov.  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

Na škole nepracuje logopéd ani školský psychológ, čo je z pohľadu vedenia dosť veľký nedostatok, pretože 

každý rok pribúdajú deti zdravotne znevýhodnené. V Prešovskom kraji je však veľmi málo logopédov a nie 

sú ani možnosti rozširujúceho štúdia pre pedagógov.  

Špeciálnu pedagogiku ukončila tento školský rok jedna naša kolegyňa, takže od budúceho školského roka 

budeme mať túto oblasť posilnenú. Máme záujem vzdelávať sa v oblasti práce s nadanými deťmi, avšak 

žiadna vysoká škola ani centrá, ktoré ďalej vzdelávajú pedagógov, takúto ponuku nemajú.  

Škole stále chýbajú odborné učebne. Priestory, v ktorých tieto učebne v budúcnosti budú, sa ešte 

rekonštruujú. 



Návrh opatrení: 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov podľa potrieb školy 

- spolupráca s logopédom a školským psychológom, pokiaľ si nezabezpečíme vlastný kvalifikovaný a 

kvalitný personál 

- pokračovať v rekonštrukcii priestorov určených pre odborné učebne  

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Všetci naši žiaci, ktorí ukončili 9. ročník, boli prijatí na školy, ktoré si vybrali, t. j. na gymnáziá a stredné 

odborné školy.  

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Pri zostavovaní rozvrhu vyučovacieho procesu i krúžkovej činnosti sa dodržiavajú všetky predpisy 

psychohygieny. Žiaci 3. a 4. ročníka majú po 5. vyučovacej hodine obedňajšiu prestávku a až potom 

pokračujú 6. vyučovacou hodinou. Taktiež žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie, majú 

po 6. vyučovacej hodine prestávku na obed. Rodičia nesúhlasia s nultými hodinami telesnej výchovy, avšak 

nebolo možné zostaviť rozvrh inák, pretože telesnú výchovu učí iba jeden telocvikár a na 2. stupni sa spájajú 

žiaci dvoch ročníkov, pričom sa delia na chlapcov a dievčatá. Okrem toho je tam veľa iných delení na 

skupiny. 

Škola každoročne bojuje s výskytom vší, predovšetkým na 1. stupni. Keďže pedagogickí zamestnanci nie sú 

oprávnení prezerať vlasy žiakom, predpokladáme, že príčinou bude nedostatočné vyčistenie jednotlivcov od 

vší. 

Prostredie školy je čisté, upratané. V zimnom období sa vyskytla porucha kotla, čo sme ihneď riešili 

doplnením ohrievačov do tried, ale v triedach na 1. podlaží bolo 1 týždeň pomerne chladno. Vzniknutý 

problém sme vysvetlili hlavnej hygieničke.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Škola každoročne ponúka svojim žiakom možnosť navštevovať rôzne krúžky podľa ich záujmu. Všetky 

krúžky sa však nenaplnia minimálnym počtom žiakov, a preto sa neotvoria - bolo by to pre školu 

neekonomické. Stanovili sme si minimálny počet žiakov navštevujúcich krúžok na 6. Z tohto dôvodu tento 

školský rok nepracoval na škole zbor. Žiaci, ktorí mali záujem o tento krúžok, sa stretávali občasne, ak bolo 

potrebné pripraviť program na sv. omšu alebo školskú akadémiu. Žiaci, ktorí mali záujem o nejaký krúžok, 

ale ten sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených žiakov neotvoril, mali možnosť prehlásiť sa na iný 

krúžok, o ktorý mali záujem. 

Povinnosť navštevovať krúžok po tom, čo sa naň žiak prihlási, trvá jedno klasifikačné obdobie. To znamená, 

že v 2. polroku môžu žiaci prestúpiť na iný krúžok, ak sa tak rozhodnú. 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Anglický jazyk - doučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka 0   Mgr. Eva Baronová 

Anglický jazyk - konverzácia pre žiakov 5. - 9. 0   Mgr. Eva Baronová 



ročníka 

Biblický krúžok pre žiakov 4. - 9. ročníka 0   Mgr. Margita Nováková 

Čitateľský klub pre žiakov 1. - 4. ročníka 5   Mgr. Zlatica Miklošková 

Futbal pre žiakov 1. - 4. ročníka 16   Mgr. Jozef Červeňák 

Hra s hlinou - keramika pre žiakov 1. - 9. ročníka 8   Mgr. Martina Havrilová 

Internetová kaviareň 45   Mgr. Mária Novická 

Nemecký jazyk - konverzácia pre žiakov 5. - 9. 

ročníka 
2   Mgr. Patrik Kotora 

Robotika pre žiakov 5. - 9. ročníka 14   Mgr. Anna Štofániková 

Ruský jazyk - doučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka 4   Mgr. Júlia Komarová 

Ruský jazyk - príprava na olympiádu pre žiakov 7. - 

9. ročníka 
1   Mgr. Júlia Komarová 

Skauting pre žiakov 6. - 7. ročníka 10   Mgr. Jozef Červeňák 

ŠKD 1 18   Bc. Annamária Antolová 

ŠKD 2 26   Mgr. Mária Trávniková 

ŠKD 3 22   Mgr. Mária Drutarovská 

Tanečný krúžok - zumba pre žiakov 1. - 4. ročníka 8   Mgr. Mária Drutarovská 

Turistický krúžok pre žiakov 1. - 9. ročníka 0   Mgr. Michaela Vafeková 

Tvorivé dielne - výtvarný krúžok pre žiakov 1. - 4. 

ročníka 
0   Mgr. Miriam Matisovská 

Základy ľudového tanca pre žiakov 1. - 4. ročníka 6   
PaedDr. Štefánia 

Brajerčíková 

Zborový spev pre žiakov 1. - 9. ročníka 0   Mgr. Margita Nováková 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi je dobrá, škola je otvorená novým nápadom, aktivitám zo strany rodičov. 

Stretávame sa na spoločnom septembrovom rodičovskom združení, ktoré je rozdelené zvlášť pre 1. aj pre 2. 

stupeň, pretože škola nedisponuje takým priestorom, do ktorého by sa vošli všetci rodičia našich žiakov. 

Neskôr sa stretávame na triednych aktívoch, prípadne individuálnych konzultáciách podľa potreby. 

Organizujeme akcie spoločné pre deti, rodičov i zamestnancov školy - Program pre starých rodičov, Deň 

rodiny, Vianočné besiedky, Deň zdravej výživy, spoločný obed pre žiakov 9. ročníka, ich rodičov a 

zamestnancov školy. Tento školský rok sme ponúkli rodičom možnosť navštíviť školu počas vyučovania 

každý druhý mesiac vždy iný deň v týždni, aby sa pozreli, ako s deťmi pracujeme na vyučovacích hodinách. 

Rodičia sú veľmi ochotní a ponúkajú pomoc pri organizovaní našich akcií. Pomáhajú nám aj finančne 

prostredníctvom Klubu rodičov, ktorý vždy na začiatku školského roka schváli, pripadne poopraví niektoré 

požiadavky Pedagogickej rady a poskytne nám financie na zakúpenie učebných pomôcok, odmien pre 

žiakov, pohostenie na rôzne akcie školy.  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré pôsobia v meste Sabinov a zapájame sa takmer do 

všetkých aktivít, ktoré tieto inštitúcie organizujú - Centrum voľného času, Základná umelecká škola, 

Mestská knižnica, miestna Charita, Mestské kultúrne stredisko. Spoluprácu s materskými školami sme tento 

školský rok obmedzili, nakoľko sa zapájame do mnohých akcií mesta a organizujeme veľa vlastných akcií, 

čo je pre pedagogických zamestnancov školy časovo veľmi náročné. Rovnako sa zúčastňujeme akcií, ktoré 

organizuje mesto - vyzdobenie si svojho vianočného stromčeka, ktoré mesto zabezpečuje všetkým školám, 

program na sv. Mikuláša a počas Vianočných trhov, program počas Dní mesta Sabinov, Jesenný festival, 



Sabinovský slávik, Fašiangy .... Jarné upratovanie sme každý rok organizovali nezávisle od mesta, tento 

školský rok nás mesto oslovilo, aby sme sa zapojili do projektu, ktorý realizoval VÚC. Jednou z aktivít tohto 

projektu bolo aj upratovanie mesta, do ktorého sa zapojili žiaci 2. stupňa. Každoročne sa zúčastňujeme 

vianočného a výchovného koncertu, ktorý organizuje ZUŠ.V rámci spolupráce s mestskou knižnicou 

chodievame do knižnice na rôzne besedy, zúčastňujeme sa Čitateľského maratónu, informujeme žiakov o 

rôznych aktivitách knižnice. Okrem toho pokračovala spolupráca so Špeciálnou ZŠ v Lipanoch - 

vzájomnými návštevami a realizovaním rôznych spoločných aktivít a spolupráca s ŠKD Pečovská Nová 

Ves.  

Záver 

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková 

V Sabinove, 14. septembra 2019 

Správa prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady dňa: 1. 10. 2019 

Vyjadrenie Rady školy 

Rada školy s predloženou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti súhlasí. 

Pekár Miroslav, PhDr., predseda Rady školy 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Schválené zriaďovateľom školy. 

Sabinov, 6. 11. 2019 

Mg. Silvia Urdzíková, zriaďovateľ školy  

 


