
 1 

Základná škola, Krymská 5 

071 01 Michalovce 
tel: 056/6435879, fax: 056/6889265 

e–mail: krym@zskrymmi.edu.sk 

 
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2012/2013 

 

 

 

 

(1) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

1. a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

 

Názov školy:     Základná škola, Michalovce Krymská 5 

Adresa školy:     Krymská 5, 071 01 Michalovce 

Telefónne číslo školy:     056/6435879 

Faxové číslo školy:    056/6889265 

Internetová adresa školy:   krym@zskrymmi.edu.sk 

Údaje o zriaďovateľovi školy:  Mesto Michalovce, Námestie 

osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

  

 

  

Mená vedúcich zamestnancov školy: Mgr. Jozef Porvaz, riaditeľ školy 

Mgr. Anna Pavlová, zástupkyňa riaditeľa  

      Mgr. Dagmar Šalapová,  zástupkyňa riaditeľa  

         

Údaje o rade školy a iných poradných orgánov školy: 

Rada školy:  11 členov  

MUDr. Dana Bobošová, predsedníčka 

Rada rodičov:   7 členov 

Ing. Miroslav Čičák, predseda 

Metodické orgány školy: 

MZ: 1. a 2. roč., 3. a 4. roč., ŠKD 

PK: SJL-VYV, CUJ, MAT-INF, GEO-BIO-CHE, FYZ-TECH, TSV, DEJ-OBN-ETV 

 

 

 

1. b) Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi potrebami: 

 

    Počet ţiakov v školskom roku 2012/2013: 425 

 

    Údaje o ročníkoch, triedach a oddeleniach v ŠKD: 
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Ročník Počet tried Počet oddel. 

ŠKD 

1. 2 1 

2. 2 1 

3. 2 1 

4. 2 1 

5. 2  

6. 2  

7. 3  

8. 2  

9. 2  

 

c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ: 47, /odklad PŠD – 5/ 
 

d) Údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí: 

 počet ţiakov 9. ročníka: 42   

 počet prijatých na gymnáziá: 15    na SOŠ: 22    na OU: 0 

 počet neumiestnených ţiakov:  9. ročníka ZŠ: 5  /MúSR/ 

Úspešnosť prijatia: 100%.  

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov: 

Podľa celkového prospechu: 

 počet prospievajúcich ţiakov spolu: 416   neprospievajúcich spolu: 9 

 počet neklasifikovaných ţiakov spolu: 0  

 počet ţiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami: 38 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov po ročníkoch: 

Predmet 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

SJL 1,59 1,69 1,83 2,58 2,22 2,33 2,47 2,4 

M 1,47 1,61 1,72 2,29 2,13 2,34 2,68 2,43 

 

Výsledky externých meraní Celoplošného testovania  ţiakov 9. ročníka v šk. roku 

2012/2013:  

Slovenský jazyk: 69,76 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 63,55  % 

Matematika: 61,18 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 54,33  % 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základnej školy. 

Učebné plány pre 1. – 9. ročník základných škôl platné od 1. 9. 2003.  

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy 

v školstve na školský rok 2012/2013. 

Pedagogicko-organizačné pokyny KŠÚ v Košiciach na školský rok 2012/2013. 

1. – 4. ročník   ŠVP /ISCED 1/   

5. – 9.  ročník  ŠVP /ISCED 2/ 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov: 

- pedagogickí zamestnanci: fyzický:         34 

prepočítaný: 29,69 
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- asistent učiteľa:   0 

- nepedagogickí  zamestnanci:  13 

- ŠKD:      4 

- ŠJ:      5 

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy: 

- učitelia kvalifikovanosť  100 % 

- vychovávatelia kvalifikovanosť 100 % 

     Neodborne odučené predmety: 

- výtvarná výchova  14,20 % 

- hudobná výchova 28,50 % 

- občianska náuka 66,60 % 

- informatika 70 % 

- informatická výchova 100 % 

- Svet práce 5,50 % 

- Výchova umením 50 % 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

 adaptačné vzdelávanie : 0  

 aktualizačné vzdelávanie : 14   

 inovačné vzdelávanie : 1 

 špecializačné vzdelávanie : 1  

 funkčné vzdelávanie : 0   

 kvalifikačné vzdelávanie : 0 

 funkčné inovačné vzdelávanie : 0 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

Názov podujatí organizovaných mestom Michalovce, na ktorých sa prezentovali 

ţiaci našej školy a počet prezentujúcich ţiakov: 

1. Školská športová olympiáda 

2. Turnaj hádzanarských nádejí 

 

j)Názov podujatí organizovaných školou, na ktorých sa prezentovali ţiaci našej školy 

a počet prezentujúcich ţiakov: 

 

 Výtvarné aranţovanie - jesenné, zimné, vianočné a veľkonočné. 

 Výstava krúţku záhradkár – jesenné plody. 

 Púšťanie šarkanov v ŠKD. 

 Športové popoludnie v ŠKD. 

 Posedenie pri jedličke s programom tanečného krúţku. 

 Karneval ţiakov ŠKD. 

 Šikovný kuchár pre ţiakov 3. roč – príprava jednoduchých jedál. 

 Súťaţ o najkrajšie vyrezanú tekvicu.   

 Súťaţ v pečení perníkov pre 5. aţ 9. roč.  

 Súťaţ v zdobení perníkov pre 3. a 4. roč.  

 Valentínska pošta. 

 Deň otvorených dverí pre rodičov a detí. 

 Výstava projektov PK TchV 

 Deň detí v ŠKD . 



 4 

 Školská športová olympiáda. 

 

 Akcie športových krúţkov: 
a) Súťaţ  „V zdravom tele zdravý duch ” - beh ţiakov 1.-4. roč. 

b) Súťaţ vo vybíjanej pre ţiakov 3. a 4. roč. 

c) Súťaţ v stolnom tenise – najlepší hráč krúţku. 

d) Medzitriedna súťaţ vo volejbale dievčat a chlapcov. 

 

 

Externé: 

 

 Celoročný projekt spolupráce s MŠ, Leningradská 1 a MŠ, Fraňa Kráľa 78. 

 Kultúrna spolupráca so Zariadením senoirov, J. Hollého, Michalovce. 

 Celoročná spolupráca so Zemplínskou kniţnicou Gorazda Zvonického, Michalovce.  

 

 

Súťaţe (postupového charakteru s účasťou viac ako 30 ţiakov), ktorých 

organizátorom bola naša škola: 

 - na okresnej úrovni: 

 1. Archimediáda 

 2. Biologická olympiáda kat. E 

3. Okresné kolo – Hádzaná chlapci  

4. Okresné kolo – Volejbal dievčatá 

 

 

Umiestnenia ţiakov školy v športových súťaţiach: 
 

- mestskej úrovni (1. aţ 3. miesto) :   

 Mestská športová olympiáda 
 1.miesto: Tirpák Marko  - Skok do výšky 

 1.miesto: Bobošová Barbora - Skok do výšky 

 1.miesto: Kalayová Viera - Hod kriket. loptičkou 

 2.miesto: Ujlaky Peter  - Hod kriket. loptičkou 

 3.miesto: Šalapa Alex  - Beh na 50 m 

 3.miesto: Vladislav Ďurík - Beh na 60 m 

 3.miesto: Kudrová Jana  - Beh na 50 m 

  3.miesto: Procová Lucia  -            Beh na 60 m 

 3.miesto: Kudrová Jana  - Skok do diaľky 

 3.miesto: Kováčová Petra -  Skok do výšky 

 3.miesto: Matiová Juliana - Skok do výšky 

 

 - okresnej úrovni (1. aţ 3. miesto) :  

 Atletika: 
 1.miesto: Pustá Martina  - Hod kriket. Loptičkou 

2.miesto: Matiová Juliana - Skok do výšky 

2.miesto: Horváthová Jaroslava - Cezpoľný beh 

2.miesto: Bobošová Barbora - Skok do výšky 

2.miesto: Bačiková Karin - Vytrvalostný beh /800m/ 

3.miesto: Tran Vanová Vanesa - Vytrvalostný beh /800m/ 

3.miesto: Horváthová Jaroslava - Vytrvalostný beh /300m/ 

 

 2.miesto: druţstvo ţiačky   

 

Umiestnenia ţiakov školy vo vedomostných súťaţiach: 
 

- mestskej úrovni (1. aţ 3. miesto) :   
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 1.miesto: Praskajová Ema - Zvonického literárne dni - próza/1.kat./ 

1.miesto: Gulová Marianna - Zvonického literárne dni - poézia/2.kat./ 

 1.miesto: Simona Kicová  - Zvonického literárne dni - próza/2.kat./ 

 1.miesto: Uguen Ethan  - Olympiáda anglického jazyka 1.-4. roč. 

1.miesto: Kicová Simona - Michalovce očami mladých výtvar./3.kat./  

2.miesto: Matiová Juliana - Michalovce očami mladých výtvar./4.kat./ 

2.miesto: Praskajová Ema - Zemplínske zvončeky – próza – I. kat. 

 2.miesto: Boboš Adam  - Olympiáda anglického jazyka 1.-4. roč. 

 2.miesto: Jakubíková Michaela - Zvonického literárne dni – poézia/1.kat./ 

 2.miesto: Sivčová Iveta  - Zvonického literárne dni - próza/3.kat./  

2.miesto: Kicová Simona  - Chváľme Pána 

2.miesto: Šalapa Alex  - Michalovce očami mladých výtvar./2.kat./ 

3.miesto: Bobošová Barbora - Michalovce očami mladých výtvar./4.kat./ 

3.miesto: Tamašová Nikola - Slávik 2013 

3.miesto: Ţofčák Valér  - Viem, čo neviem 

3.miesto: Romančák Richard - Viem, čo neviem 

3.miesto: Soročinová Martina - Chváľme Pána 

3.miesto: Simona Kicová - Zemplínske zvončeky – próza – II. kat. 

3.miesto: Gulová Marianna - Zemplínske zvončeky – poézia – II. kat. 

 

 - okresnej úrovni (1. aţ 3. miesto) :   
1.miesto: Kicová Simona - Európa v škola/2.kat./umelec.práce/ 

1.miesto: Praskajová Zuzana - Európa v škola/3.kat./umelec.práce/ 

 1.miesto: Matiová Juliana -  Fugova domovina /umelec.práce/ 

 1.miesto: Praskajová Zuzana - Vesmír očami detí/ umelec.práce/ 

 1.miesto: Mačeková Laura -            Olympiáda v nemeckom jazyku 

 2.miesto: Mačeková Laura -            BiO kat.E /zoológia/ 

 2.miesto: Palovčíková Viktória - Geografická olympiáda /kat.F/ 

 2.miesto: Čičáková Simona - Geografická olympiáda /kat.E/ 

 2.miesto: Gulová Marianna - Hviezdoslavov Kubín /2. kat./ 

 2.miesto: Čiţmariková Martina - Európa v škole 3.kat./ umelec.práce/ 

 3.miesto: Palovčíková Soňa - BiO kat.E /zoológia/ 

 3.miesto: Mazúrová Nikola - BiO kat.E /botanika/ 

 3.miesto: Nyitrayová Katarína - BiO kat.E /geológia/ 

 3.miesto: Vu Mai Lucia  - Geografická olympiáda /kat.E/  

3.miesto: Stašková Ema  - Európa v škole 2.kat. /umelec.práce/ 

 3.miesto: Benčová Anna  - Európa v škole 4.kat./ lit.práce/ 

 3.miesto: Gulová Marianna -            Šaliansky Maťko  

 3.miesto: Romamčák Richard -            Fyzikálna olympiáda /kat. F/ 

 3.miesto: Pirkovský Martin - Fyzikálna olympiáda /kat. G/ 

3.miesto: Kaťuchová Liana - Európa v škola/2.kat./umelec.práce/ 

3.miesto: Palovčíková Viktória - Fugova domovina /umelec.práce/ 

3.miesto: Čiţmáriková Martina - Fugova domovina /umelec.práce/ 

 

 - krajskej úrovni (1. aţ 6. miesto) : 
 1.miesto: Mačeková Laura -           Olympiáda v nemeckom jazyku  

2.miesto: Macková Diana - Olympiáda ruského jazyka - spev 

 5.miesto: Dragúň Peter  - Matematická olympiáda /9.roč./ 

  
 - celoštátnej úrovni (1. aţ 15. miesto) : 

víťazná práca: Praskajová Zuzana -  Vesmír očami detí /umelec. práca/ 

2.miesto: Macková Diana - Olympiáda ruského jazyka - spev  

2.miesto: Čiţmariková Martina - SOV Londýn /umelec. práca/ 

3.miesto: Lehotayová Martina - NBS /umelec. práca/ 

3.miesto: Mačeková Laura -           Olympiáda v nemeckom jazyku 

6.miesto: Pirkovský Martin - KLOKAN 7 

6.miesto: Palovčíková Viktória -           KLOKAN 8 

7.miesto: Romamčák Richard -           KLOKAN 8 

 

 

Umiestnenia druţstiev ţiakov školy v športových súťaţiach: 
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- mestskej úrovni (1. aţ 3. miesto) : 
 2.miesto:  hádzaná chlapci  - Mestská športová olympiáda 

 2.miesto:  volejbal chlapci  - Mestská športová olympiáda  

2.miesto:  volejbal dievčatá  - Mestská športová olympiáda 

 3.miesto:  hádzaná dievčatá  - Mestská športová olympiáda 

   

 - okresnej úrovni (1. aţ 3. miesto) :  
 1.miesto: chlapci   - Okresné kolo v hádzanej 

 2.miesto: dievčatá   - Okresné kolo v hádzanej 

 2.miesto: dievčatá   - Majstrovstvá okresu v atletike 

 3.miesto: chlapci   - Okresné kolo vo volejbale  

4.miesto: dievčatá   - Okresné kolo vo volejbale   

 

- krajskej úrovni (1. aţ 6. miesto)  :  
 

3.miesto: chlapci   - Krajské  kolo v hádzanej 

 

 

Umiestnenia druţstiev ţiakov školy vo vědomostních  súťaţiach: 
 

- okresnej úrovni (1. aţ 3. miesto)  :  
 1.miesto: 5.roč.   - BiO Rastliny a zvieratá našich lesov 

 

:  

          j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

KNB Bratislava – Putovné divadlo 

Mesto Michalovce – Bezpečne na cestách 

Bel Slovensko – Šport a kultúrne prostredie  

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou     v škole:  

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

19 tried  

veľká telocvičňa, malá telocvičňa 

2 počítačové učebne 

učebňa kontinuálneho vzdelávania 

odborná učebňa fyziky 

poloodborná učebňa anglický jazyk  

poloodborná učebňa nemecký jazyk 

poloodborná učebňa ruský jazyk 

cvičná kuchyňa 

výtvarná tvorivá dielňa 

enviromentálna učebňa 

školská kniţnica 

relaxačno-posilňovacie štúdio 

športový areál – futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, 

            atletická dráha, sektor skoku do diaľky a vrhu guľou. 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

            činnosti školy: 
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  Správa o hospodárení za rok 2012- viď príloha  

Dotácia na vzdelávacie poukazy  na rok 2012 bola 10.904 €. Čerpanie bolo 

následovné: na odmeny pre vedúcich krúţkov škola vyčerpala  10.904 €. 

Finančné prostriedky získané od rodičov za školský rok 2012/2013 celkom  

3 692,00 €. Tieto prostriedky sa čerpali na základe rozpočtu schváleného 

výborom rodičovského zdruţenia na: školu v prírode, na zakúpenie didaktickej 

techniky, reprezentáciu školy, matematické súťaţe, výzdobu školy, športovú 

ligu, školskú športovú olympiádu, školské športové stredisko, pomoc škole. 

Škola získala aj finančné prostriedky z neziskovej organizácii Zdruţenie 

rodičov pri VII. Základnej škole, n.o. Krymská 5. Michalovce  za rok 2012 

v celkovom objeme 1 247,58 €. Aj tieto finančné prostriedky sa čerpali na 

základe schváleného rozpočtu a boli pouţité na zakúpenie didaktickej techniky 

a odbornej literatúry. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

          príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

V súlade s koncepciou rozvoja školy na roky 2009-2013 výchova a vzdelávanie 

boli v školskom roku 2012/2013 zamerané na rozvíjanie hlavného poslania školy. 

Naším hlavným cieľom bolo vychovávať mladú generáciu v duchu humanizmu 

a vzdelávania v oblasti ľudských práv. Pozornosť bola sústredená na hodnotovú 

orientáciu mladých ľudí, na etické princípy vo výchove tak, aby výchova 

a vzdelávanie odráţali konkrétne situácie spoločenského ţivota. Hlavné úlohy, 

ktoré sme si v školskom roku 2012/2013 stanovili v oblasti výchovno-

vzdelávacieho procesu boli zamerané na komunikačné zručnosti a čítanie 

s porozumením na hodinách slovenského jazyka, zvýšenia úrovne výsledkov 

ţiakov v matematike a prírodovedných predmetoch a na motiváciu na zvýšenie 

úrovne pohybovej výkonnosti ţiakov v rámci školskej a záujmovej telesnej 

výchovy. Jednou z hlavných úloh bolo i zefektívnenie výučby práce s počítačom 

vyuţitím dostupných informačno komunikačných technológií. V oblasti prevencie 

sme sa zamerali na prevenciu a elimináciu rizikového správania sa ţiakov. Činnosť 

pedagógov bola na vyučovacích hodinách efektívna, vyuţívali sa hravé a zábavné 

formy pomocou ktorých si ţiaci prakticky osvojovali preberané učivo.  Po 

dôkladnej analýze konštatujeme, ţe hlavné úlohy a ciele sa nám podarilo splniť. 

Drvivá väčšina ţiakov zvládla predpísané učivo.  

Vedomostné previerky ukázali, ţe napriek veľmi dobrým výsledkom je 

nevyhnuté naďalej  preverovať a kontrolovať vedomostnú úroveň ţiakov, sústrediť 

sa na spätnú väzbu, aby ţiaci nezaostávali a neuspokojovali sa s dosiahnutými 

priemernými výsledkami. 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú  

        nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov, 

         opatrení: 
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V závere minulého školského roka sme po dôkladnej analýze konštatovali, ţe 

výchovno-vzdelávací proces na našej škole bol na veľmi dobrej úrovni.  

 I.stupeň 

V predmete slovenský jazyk väčšina ţiakov zvládla poţiadavky, ktoré boli na 

nich počas celého školského roka kladené. Na uľahčenie a ľahšie zvládnutie techniky 

čítania učitelia vyuţívali didaktické hry, hlavolamy, hádanky a básne. na posilnenie 

čitateľskej gramotnosti ţiaci vyuţívali školskú kniţnicu. Prioritou aj v iných 

predmetoch bola komunikácia v materinskom jazyku. 

V matematike sa učitelia zamerali na rozvíjanie logického myslenia, na precvičovanie 

pamäťového počítania, na samostatnosť, súťaţivosť, rýchlosť. Úlohy kombinatoriky 

ţiaci riešili manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektami a vytvárali rôzne 

skupiny predmetov. 

V geometrii sa vyţadovala presnosť a precíznosť rysovania.  

Na hodinách vlastivedy a prírodovedy sa učitelia snaţili premeniť tradičnú 

encyklopedickú formu učitelia na tvorivo – humánnu a vzdelávanie s dôrazom na 

aktivitu a slobodu osobnosti. 

V ostatných predmetoch sa dôsledným dodrţiavaním tematických výchovno – 

vzdelávacích plánov a štruktúry učitelia hodín zvýšila efektivita na hodinách. 

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu boli okrem prierezových tém otázky 

environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, prevencie drogových 

závislostí, zdravej výţivy a dodrţiavania ľudských práv. 

Vychádzky a exkurzie vhodne dopĺňali učivo jednotlivých predmetov. Ako súčasť 

telesnej výchovy boli zrealizované cvičenia v prírode.  

V mimoškolskej činnosti boli ţiaci zapojení do krúţkov podľa záujmu. Nadaní 

a talentovaní ţiaci boli zapojení do súťaţí a olympiád, kde dosiahli veľmi pekné 

výsledky v mestských i okresných kolách. 

   ŠKD 

  V ŠKD boli zriadené štyri oddelenia, ktoré navštevovalo  108 detí I. stupňa.  

Činnosť bola zameraná na zmysluplné vyuţívanie voľného času. Prebiehala podľa 

schváleného výchovného programu. Vychovávateľky sa snaţili efektívne rozvíjať 

osobnosť detí v záujmovej, relaxačnej, oddychovej oblasti a v príprave na vyučovanie.  

Deti boli vedené k samostatnosti pri príprave na vyučovanie. 

Príkladná bola spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi.  

  II.stupeň 

 Počas celého školského roka učitelia kládli dôraz na rozvoj kľúčových 

kompetencií ţiakov vo všetkých predmetoch. Cieľom bolo rešpektovanie a rozvíjanie 

jedinečnosti kaţdého ţiaka a vzbudzovanie záujmu o jednotlivé predmety.  

Úroveň vyučovania v škole kaţdoročne preveruje celoslovenské certifikačné 

testovanie ţiakov deviateho ročníka. Tak ako v minulých rokoch, aj teraz sme mali 

priemernú úspešnosť z obidvoch predmetoch lepšiu ako celoslovenský priemer.  

Do vyučovacích hodín boli zakomponované výchovné prvky, vyplývajúce 

z preberaných tém a prierezových tematík, ktoré sú obsiahnuté v ŠVP.  
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Vo vyučovacom procese učitelia cudzích jazykov rozvíjali schopnosť ţiakov počúvať 

a čítať s porozumením cudzojazyčný text, viesť jednoduché dialógy, samostatne sa 

vyjadrovať k danej téme a uplatňovať pri tom základné vedomosti z pravopisu, 

gramatiky a fonetiky.  

Individuálna pozornosť bola venovaná začleneným ţiakom, ktorí sa vzdelávali 

podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Nadaní a talentovaní ţiaci svoje schopnosti 

rozvíjali v  záujmových krúţkoch, kde sa pripravovali na súťaţe a olympiády, na 

ktorých získavali veľmi pekné umiestnenia v mestských, okresných, krajských 

i celoslovenských kolách. 

  
 

     (2) ĎALŠIE INFORMÁCIE 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 

 

Základná škola je pavilónového typu. Najväčším problémom v budove školy boli 

okná, ktoré bolo potrebné vymeniť, nakoľko ich zlý technický stav bol hlavným 

dôvodom vysokej spotreby energie a úniku tepla.  

Túto havarijnú situáciu sa nám podarilo prostredníctvom ministerstva školstva 

a zriaďovateľa  odstrániť.  

Ešte je potrebné opraviť poškodené podlahy v triedach a na chodbách. Aj 

zastaralý školský nábytok je potrebné postupne meniť, pretoţe uţ v mnohých 

prípadoch nespĺňa svoju funkciu. Prioritou je výmena lavíc na druhom stupni a skríň 

v triedach.  

   Priestory sociálnych zariadení sú po rekonštrukcii na veľmi dobrej úrovni.  

Výchovno-vzelávací proces je rozdelený na 45 minútové vyučovacie hodiny, 10 

minútové prestávky medzi vyučovacími hodinami, veľkú 20 minútovú prestávku a 

popoludňajšiu obedňajšiu prestávku. V letnom období sa vyuţíva priestranný školský 

areál na oddych počas veľkej prestávky a popoludňajšiu činnosť v školskom klube. 

Rozvrh hodín bol postavený tak, aby zohľadňoval psychohygienické zásady. 

Elektronické zvonenie nepôsobí na ţiakov stresujúco. 

Okolie školy tvorí rozsiahly školský areál a športový areál. Trávnaté porasty sú kosené 

pravidelne. Udrţiavanie celého areálu je zabezpečené školníkom a ţiakmi školy 

v rámci environmentálnej výchovy.   

Veľkú pozornosť sme venovali interiéru školy, hlavne estetickej úprave 

chodieb a tried.  

b) Voľnočasové aktivity školy: 

V školskom roku 2012/2013 v škole pracovalo 28 krúţkov: 

- spoločensko-vedných  : 10  

- prírodovedných   : 9  

- športových   : 9 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom a  

         rodičom: 

 Spoluprácu školy s rodičmi môţeme charakterizovať v dvoch rovinách. 

V rámci rodičovského zdruţenia prostredníctvom výboru rodičovského zdruţenia 

rodičia zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces pomocou príspevku od rodičov. 
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Okrem rozpočtu rodičia zasahujú do problémov, ktoré sa vyskytujú priebeţne počas 

roka vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Rodičovské zdruţenie spolu s vedením školy a pegagogickým kolektívom 

spolupracovalo pri výchove a vzdelávaní ţiakov v súlade s pedagogickou teóriou pri 

ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa. 

 V druhej oblasti rodičia pomáhajú pri rôznych mimoškolských aktivitách, ktoré 

organizuje škola.  

 Cieľom je osloviť širší okruh rodičov, ktorí by boli ochotní pomôcť škole 

formou materiálnej, či nemateriálnej pomoci pri projektoch realizovaných školou.  

Napriek tomu, ţe spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, stretli sme sa 

aj s takými rodičmi, ktorí nemajú záujem podieľať sa na riešení výchovno-

vzdelávacích problémov svojich deti. 

  

d) Vzájomné vzťahy medzi školu a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: 

Spolupráca medzi zriaďovateľom a školou je na vysokej  profesionálnej 

úrovni. Okrem zriaďovateľa škola spolupracuje aj s inštitúciami, ktoré priamo či 

nepriamo ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces. V oblasti prevencie negatívnych 

javov je nevyhnuté spolupracovať s CPPPaP, s ktorou máme veľmi dobré skúsenosti.  

Pri organizovaní exkurzií zameraných na spoznávanie regiónu je nám k dispozícii 

Urbariát v Porube pod Vihorlatom. Podieľame sa aj na organizovaní rôznych 

výchovno-vzdelávacích programov v materských školách a v domovoch dôchodcov. 

Pre rozšírenie základného učiva v súlade s učebnými osnovami vyuţívame kultúrno-

spoločenské akcie  organizované Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach, 

Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach, Zemplínskou kniţnicou 

Gorazda Zvonického a Okresnou hvezdárňou v Michalovciach. 

Ţiacke kolektívy sú vedené k zodpovednosti, mravnosti, vzájomnej spolupráci, 

priateľstvu a tolerancii. 

V súlade so ŠkVP je naším cieľom vychovať z absolventov školy mladých 

ľudí, ktorí získané vedomosti budú vedieť aplikovať v praxi, budúcej profesii a svojím 

konaním budú šíriť dobré meno školy. 

Všetky problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, sú riešené za prítomnosti rodičov 

a o ich výsledkoch sú informovaní všetci pedagogickí zamestnanci. 

 

Správa bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 19.9.2013 

 

 

    MUDr. Dana    B o b o š o v a                           Mgr. Jozef P o r v a z 

       predsedníčka Rady školy            riaditeľ školy                                          

   
 


