
 

Základná škola, Krymská 5 

071 01 Michalovce 
tel: 056/6435879 

e–mail: krym@zskrymmi.edu.sk 

 

 

 

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

roku 2015//2016 

 

(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   

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. Emília Gregová, zástupkyňa riaditeľa  

    Mgr. Dagmar Šalapová, zástupkyňa riaditeľa  

Údaje o rade školy a iných poradných orgánov školy:  
Rada školy: 11 členov  

MUDr. Goda Dušan, predseda 

Rada rodičov: 5 členov  

MUDr. Goda Dušan, predseda  

Metodické orgány školy:  

MZ: 1.-4. roč., ŠKD  

PK: SJL-VV, NJ-RJ,AJ, M-I, G-B-CH, F-T, TVŠ, D-ON-EV  
 

1. b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami:  
 

Počet žiakov : 421 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 6 

Údaje o ročníkoch, triedach a oddeleniach v ŠKD: 

 

 

 

 Ročník  

 

Počet tried  

 

Počet oddel. 

ŠKD  

1.  2  1  

2.  2 1  

3.  1 1  

4.  2  1  

5.  2  

6.  2  
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7.  2  

8.  2  

9.  2 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ: 47, /odklad PŠD – 9/  

d) Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí:  
53 

13, na SOŠ: 34 

6 /MÚ SR/  

 

Úspešnosť prijatia: 100%.  

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:  

Podľa celkového prospechu: 421 
418 

3 

     

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov po ročníkoch:  

 

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

Slov. jaz. 1,13 1,29 1,48 1,97 2,63 2,29 2,4 2,64 2,48 

Angl. jaz. 1,13 1,1 1,3 187 2,19 2,05 2,08 2,09 1,8 

Matematika 1,13 1,12 1,48 1,83 2,44 2,31 2,72 2,52 2,2 

Prvouka 1,09         

Prírodoveda  1,07 1,37 1,77      

Etic. vých. 1,75 1 1,0 1,73 2,2 1,44 1,69 1  

Nábož. vých. 1 1 1,0 1,0 1,0 1,04 1,0 1,08  

Hudob. vých. 1,07 1 1 1,13 1,31 1,08 1,15   

Výtv. vých./VU 1,07 1 1 1,13 1,33 1,1 1,19 1,12  

Teles. vých. 1,07 1 1 1,14 1,46 1,13 1,24 1,21 1,32 

Informatika  1 1 1,19 1,29  1,19   

Vlastiveda  1,05 1,22 1,77      

Prac. vyuč.    1,13      

Technika/Svet 
práce 

    1,22 1,07 1,03 1,06 1,0 



Biológia     2,0 2,01 2,04 1,84 1,61 

Dejepis     2,06 2,01 1,86 1,76 1,42 

Geografia     2,13 2,11 2,1 1,64 1,35 

Ruský jaz.      1,69 2,22 1,88 1,84 

Nemec. jaz.      1,95 2,25 1,33 2,29 

Fyzika      2,01 2,05 1,99 1,87 

 Obč. náuka      1,39 1,54 1,36 1,18 

Chémia       2,07 2,3 1,94 

 

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

2015/2016: 

  

Slovenský jazyk: 57,2 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 62,6 %  

Matematika: 48,7 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 52,8 %  

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov:  

 

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

Pedagogicko-organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva na školský 

rok 2015/2016.  

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016, Bratislava 2015.  

1. ročník Inovovaný školský vzdelávací program 

2. – 4. ročník Školský vzdelávací program, /ISCED 1/ 

5. ročník -  Inovovaný školský vzdelávací program 

6. – 9. ročník Školský vzdelávací program, /ISCED 2/ 

g) Údaje o počte zamestnancov:  
- pedagogickí zamestnanci: fyzický: 29 

         prepočítaný: 24,74 

- asistent učiteľa: 0  

 

- nepedagogickí zamestnanci: fyzický 9  

  prepočítaný: 8,00  

 

- ŠKD: fyzický: 4 

prepočítaný: 3,85  

 

- ŠJ: fyzický: 5  

        prepočítaný: 5,00  

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:  



- učitelia kvalifikovanosť 100 %  

- vychovávatelia kvalifikovanosť 100 %  
 

Neodborne odučené predmety:  

- svet práce 12,5  

- občianska náuka 25 

- informatika 100 %  

- informatická výchova 100 %  

-chémia 20% 

-technika 16,6% 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  

adaptačné vzdelávanie : 1  

aktualizačné vzdelávanie : 3  

inovačné vzdelávanie : 3 

špecializačné vzdelávanie : 0  

funkčné vzdelávanie : 0  

kvalifikačné vzdelávanie : 0  

funkčné inovačné vzdelávanie : 1  

 

i)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Jabĺčkový deň 
Dni zdravej výživy 
Deň mlieka 
Športové dopoludnie – MDD 
Pasovanie prvákov 
Čitateľský maratón 
Čistenie brehu Laborca 
Beseda s policajtom 
Módna prehliadka 
We are clever 
Týždeň boja proti drogám 
Svetový deň boja proti AIDS 
Vianočné pozdravy 
Roald Dahl – život a dielo 
Posedenie pri čaji 
Z bájky do bájky 
Orlie pierko – beseda 
Veľkonočná súťaž 
Svetový deň vody 
Svetový deň zdravia 
Jarný kvíz 
Deň matiek 
Svetový deň bez tabaku 
Poznávame USA 



Stromy budúcnosti 
Technická tvorivosť 
Úsmev pre strom 
Festival strašiakov 
Deň otvorených dverí pre MŠ 
Vianoce v kuchyni 
Fašiangové pečenie 
Týždeň starostlivosti o prírodu 
Svetový deň BOZP 
Deň Zeme 
Ako tráviť voľný čas 
Moderná rozprávka 
Hotel pre chrobákov 
Účasť na kultúrnych programov  pod záštitou mesta 
 
Externé podujatia: Čitateľský maratón 
          Čistenie brehu Laborca 
 
Exkurzie: Okresná hvezdáreň, Morské oko -  4. r., Technické múzeum Košice, Literárne 
múzeum, VVS Michalovce, Dukla-Svidník, Okresný súd Michalovce, Morské oko – 6. roč., 
Vihorlat, Zádielska dolina, Starina – vodná nádrž 
  

 
-súťaže na mestskej úrovni (1. až 3. miesto)   

 Mestská športová olympiáda 

1.miesto: Tirpak Marko  - Skok do výšky/7.-9. roč./ 

1.miesto: Jelinská Ľudmila    - Skok do výšky/7.-9. roč./ 

1.miesto: Pustá Martina  - Vrh guľou7.-9. roč./ 

 2.miesto: Hamlíková Viktória  - Beh 300m /3.-4. roč./ 

2.miesto: Šamuľáková Denisa - Beh na 50m/3.-4. roč./ 

2.miesto: Pinkovský Dávid  - Hod kriketovou loptičkou/5.-6.roč./ 

2.miesto: Vrábeľ Kevin  - Skok do výšky/5.-6.roč./ 

2.miesto: Tirpak Marko      - Skok do diaľky/7.-9. roč./ 

2.miesto: Mruz Michal  - Beh 600m /3.-4. roč./ 

3.miesto: Bajer Maroš  - Beh 600m /3.-4. roč./ 

 



Mestská súťaž v plávaní žiakov ZŠ: 

1.miesto: Jacečko Dávid  - Znak na 50m kat. B 

2.miesto: Jacečko Dávid  - VS na 50m kat.B 

 

-mestská súťaž Viacboj všestrannosti: 

1.miesto: Kužma Attila  - Hod kriketovou loptičkou 

1.miesto: Kužma Attila  - Skok z miesta 

2.miesto: Kužma Attila  - Beh 300m 

1.miesto: Baníková Marianna - Hod kriketovou loptičkou 

1.miesto: Kovalík Tomáš  - Hod kriketovou loptičkou 

2.miesto: Zagorka Samuel  - Hod kriketovou loptičkou 

- okresnej úrovni (1. až 3. miesto) 

Atletika: 

 1.miesto: Pustá Martina  - Hod kriketovou loptičkou 

1.miesto: Tirpák Marko         - Skok do výšky 

2.miesto: Handra Samuel  - Hod kriketovou loptičkou 

3.miesto: Štugnerová Diana              -         Skok do diaľky 

3.miesto: Štugnerová Diana               -         Skok do výšky 

3.miesto: Jelinský Peter             -         Beh 60m 

 3.miesto: družstvo žiačky  

   - krajskej úrovni (1. až 3. miesto) 

 Atletika: 

            1.miesto: Pustá Martina  - Hod kriketovou loptičkou 

            3.miesto: Tirpák Marko         - Skok do výšky 

  - celoslovenskej úrovni (1. až 3. miesto) 

 Atletika: 



            3.miesto: Pustá Martina  - Hod kriketovou loptičkou 

- mestskej úrovni (1. až 3. miesto) 

 1.miesto: Gulová Mariana  - Zvonického literárne dni/poézia – 8.roč. 

2.miesto: Vanesa Martonová - - Zvonického literárne dni/poézia – 6.roč. 

2.miesto: Reichelová Simona - - Zvonického literárne dni/poézia – 3.roč. 

  

1.miesto: Fekésházyová  Gabriela -         Shakespearov deň – vlastná tvorba – 8. roč. 

             2.miesto: Boboš Adam         -          Shakespearov deň - vlastná tvorba – 7. roč. 

 3.miesto: Kokoš Radovan         -          Shakespearov deň - prednes – 6. roč. 

 

 - okresnej úrovni (1. až 3. miesto)  

SLOVENSKÝ JAZYK: 

Hviezdoslavov Kubín: 

2.miesto: Jacečková Nina  -           Hviezdoslavov Kubín/próza/3. roč./ 

2.miesto: Gulová Marianna -  Hviezdoslavov Kubín/poézia/8. roč./ 

3.miesto: Martonová Vanesa -           Hviezdoslavov Kubín/poézia/6. roč./ 

Európa v škole: 

Kat.2 

2.miesto: Scholzová Viktória             - Európa v škola/5.roč./lit.práce/ 

3.miesto: Mentová Simona     - Európa v škola/5.roč./lit.práce/ 

Kat.3 

1.miesto: Hajdúková Sofia           - Európa v škola/8.roč./lit.práce/ 

Šaliansky Maťko: 

2.miesto: Martonová Vanesa    -           Šaliansky Maťko/prednes/6. roč./ 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 



Európa v škole 

Kat.1 

1.miesto: Jacečková Nina        - Európa v škola/3.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Reichelová Simona  - Európa v škola/3.roč.umelec.práce/ 

Kat.2 

1.miesto: Stašková Ema        - Európa v škola/7.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Ondo-Eštoková Jana - Európa v škole /5.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Chvostaľ Šimon  - Európa v škole /5.roč./umelec.práce/ 

Kat.3 

1.miesto: Kováčová Petra        - Európa v škola/9.roč./umelec.práce/ 

1.miesto: Stašková Mária  - Európa v škole /8.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Hančárová Anna  - Európa v škole /9.roč./umelec.práce 

Fugova domovina 

 2.miesto: Yao Miriam   -  Fugova domovina/6.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Kováčová Petra  -  Fugova domovina/9.roč./umelec.práce/ 

3.miesto: Šalapa Maroš   -  Fugova domovina/3.roč./umelec.práce/ 

3.miesto: Stašková Mária   -  Fugova domovina/8.roč./umelec.práce/ 

Vesmír očami detí 

 postupujúca práca na celoslovenské kolo: Mechírová Liana -Vesmír očami detí 

/ umelec.práce/  

postupujúca práca na celoslovenské kolo: Hocmanová Viktória - Vesmír 

očami detí/ umelec.práce/ 

Michalovce očami mladých výtvarníkov 

1.miesto: Bobošová Dana              - Michalovce očami ml. 

výtvarníkov/6.roč./umelec.práce/ 

2.miesto: Stašková Ema                 - Michalovce očami ml. 

výtvarníkov/7.roč./umelec.práce/ 



3.miesto: Serdyová Simona                 - Michalovce očami ml. 

výtvarníkov/6.roč./umelec.práce/ 

Tradície našich predkov 

1.miesto: Praskajová Ema  -          7. roč./umelecká práca 

2.miesto: Ďurik Slavo   -          8. roč./umelecká práca 

RIO 2016 

1.miesto: Kováčová Petra  -          9. roč./umelecká práca 

1.miesto: Stašková Ema  -          7. roč./umelecká práca 

MATEMATIKA 

1.miesto: Gramata Peter  -           Pytagoriáda/6.roč./ 

2.miesto: Gramata Peter                    -           Matematická olympiáda/6.roč./ 

FYZIKA 

2.miesto: Boboš Adam  -           Archimediáda 

3.miesto: Šalapa Alex              -           Archimediáda 

GEOGRAFIA 

2.miesto: Praskajová Ema  - Geografická olympiáda /7. roč./ 

BIOLÓGIA 

1.miesto: Čičáková Simona  - Poznaj a chráň/9.roč./ 

            2.miesto: Mazúr Alex   - Poznaj a chráň/9.roč./ 

RUSKÝ JAZYK 

2.miesto: Martonová Vanesa  - Puškinov pamätník/prednes-6.roč./ 

            3.miesto: Reichelová Sofia  - Puškinov pamätník/prednes-6.roč./ 

DEJEPIS 

2.miesto: Suč Tomáš   - Dejepisná olympiáda/6.roč./ 

2.miesto: Kerekeš S.,Kakoš F . - Medzníky II.sv.vojny 

 



- krajskej úrovni (1. až 6. miesto) 

GEOGRAFIA 

3.miesto: Praskajová Ema  - Geografická olympiáda /7. roč./ 

- celoštátnej úrovni (1. až 15. miesto)  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

1.miesto: Hocmanová Viktória       -         Vesmír očami detí/ umelec.práce/ 

2.miesto: Šimon Chvostaľ               -          Budúcnosť sveta 

3.miesto: Šalapa Alex           -          Nebuď otrokom drôg 

postupujúca práca do medzinárodného kolo: Kováčová Petra - RIO 2016  

MATEMATIKA 

10.miesto: Gramata Peter  -          Pytagoriáda 6.roč. 

- medzinárodnej úrovni (1. až 20. miesto) 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

1.miesto: Hančarová Anna               -        Radosť Európy/kat.13.-15. rok./ - Srbsko 

- mestskej úrovni (1. až 3. miesto) 

1.miesto:  chlapci                                  -           Turnaj hádzanárskych nádejí 

1.miesto:  dievčatá                               -           Turnaj hádzanárskych nádejí 

2.miesto:  hádzaná chlapci  -  Mestská športová olympiáda 

3.miesto:  vybíjaná /zmiešané družstvo -  O pohár primátora mesta  Michalovce 

3.miesto:  basketbal dievčatá  - O pohár primátora mesta Michalovce 

- okresnej úrovni (1. až 3. miesto)  

 1.miesto: chlapci   - Okresné kolo v hádzanej 

1.miesto: chlapci/ml.                           -           Okresné kolo v Minicool volejbale 

1.miesto: dievčatá                               -          Okresné kolo v basketbale 

2.miesto: dievčatá              - Okresné kolo v hádzanej 

- krajskej úrovni (1. až 6. miesto) 



2.miesto:  dievčatá                            -         Zober loptu, nie drogy 

3.miesto: chlapci            -         Krajské kolo v hádzanej 

4.miesto: dievčatá                            -          Krajské kolo v basketbale  

5.miesto: chlapci/ml.                       -          Krajské  kolo v Minicool volejbale 

- okresnej úrovni (1. až 3. miesto) 

Biológia/Prírodoveda 

2.miesto:  družstvo                         -          Rastlinky a zvieratá našich lesov /3.-5.roč./ 

-organizátorom bola škola: 

- na mestskej úrovni  : 

 Turnaj hádzanárskych nádejí dievčatá a chlapci 3. a 4. roč. 
 

- na okresnej úrovni  : 

 Fyzikálna olympiáda kat. G - Archimediáda 
 Biologická olympiáda kat.E – Poznaj a chráň  

odbornosť: Botanika, Zoológia, Geológia 

 Biologická olympiáda kat.E – Rastliny a zvieratá našich lesov  
 Okresné kolo hádzaná  - chlapci  
 Okresné kolo basketbal - dievčatá 

 

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

 Mesto Michalovce – „Miesto pre všetkých“, 

 SHP Group- Harmanec Úsmev pre strom 

 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychlógie – Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania soc.-pat. javov v školskom prostredí,  

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:  
V školskom roku 2015/2016 na našej škola bola vykonaná inšpekčná činnosť.  

Závery z inšpekcie: 

6.4.2016- Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. roč. s týmto 

záverom – školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový 

harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu 

testov boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli žiadne 

rušivé momenty. 

8.4.2016 – Kontrola odpoveďových hárkov z testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole v šk r. 

2014/2015s týmto záverom  - všetky archivované kópie OH zo SJL v sledovaných skupinách boli 

zhodné s originálmi, v jednej zo skupín si žiaci nezaznačovali svoje odpovede najprv do testu ale 

priamo do OH, čo nebolo v súlade s pokynmi pre administrátorov, v druhej kontrolovanej skupine  



si žiaci najprv odpovede zaznačovali do testu a následne ich zapísali do OH, pričom všetky 

opravené odpovede v OH boli totožné s odpoveďami  vyznačenými v testoch. V OH boli 

uskutočnené opravy, čo nebolo v súlade s pokynmi. Bolo potrebné prijať konkretné opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa organizačného zabezpečenia T9 a predložiť 

správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov  Školskému inšpekčnému centru Košice, čo 

bolo následne splnené. 

 

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

veľká telocvičňa, malá telocvičňa  

2 počítačové učebne  

učebňa kontinuálneho vzdelávania  

odborná učebňa fyziky  

odborná učebňa anglický jazyk  

odborná učebňa nemecký jazyk  

odborná učebňa ruský jazyk  

cvičná kuchyňa  

školská dielňa  

výtvarná tvorivá dielňa  

environmentálna učebňa  

školská knižnica  

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:  
Správa o hospodárení za rok 2015- viď príloha č.2  

Dotácia na vzdelávacie poukazy na rok 2015 bola 10 512,- € Čerpanie bolo následovné: na mzdy 

pre vedúcich krúžkov vo výške 7 836,- €  a na poistné 2676, -€   

Finančné prostriedky získané od rodičov za školský rok 2015/2016 celkom  

3 496  €. Tieto prostriedky sa čerpali na základe rozpočtu schváleného výborom rodičovského 

združenia na: na zakúpenie didaktickej techniky, reprezentáciu školy, matematické súťaže, 

výzdobu školy, športovú ligu, školskú športovú olympiádu, školské športové stredisko, pomoc 

škole.  

Škola získala aj finančné prostriedky z neziskovej organizácii Združenie rodičov pri  Základnej 

škole, n.o. Krymská 5. Michalovce za rok 2015 v celkovom objeme 1 525,47 € a od mesta 

Michalovce 400,- € na realizáciu projektu „Miesto pre všetkých“.  Finančné prostriedky sa čerpali 

na  základe schváleného rozpočtu a boli použité na zakúpenie didaktickej techniky, odbornej 

literatúry a realizáciu projektov podľa naplánovaných projektových rozpočtov.  

 

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 2015-2019 výchova a vzdelávanie boli v 

školskom roku 2015/2016 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 odrážali konkrétne situácie 

spoločenského života. Hlavné úlohy, ktoré sme si v školskom roku 2015/2016 stanovili v 

oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu boli zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií 



žiakov v oblasti komunikačných zručností a čítania s porozumením, oblasti matematiky , 

informatiky a prírodovedných predmetov. Na zdravý životný štýl a pohybovú kultúru na 

hodinách telesnej výchovy a v mimoškolskej činnosti. V oblasti prevencie sme sa zamerali na 

prevenciu a elimináciu rizikového správania sa žiakov.  

Činnosť pedagógov bola na vyučovacích hodinách efektívna, využívali sa hravé a zábavné 

formy, pomocou ktorých si žiaci prakticky osvojovali preberané učivo. Po dôkladnej analýze 

konštatujeme, že hlavné úlohy a ciele sa nám podarilo splniť. Drvivá väčšina žiakov zvládla 

predpísané učivo.  

Vedomostné previerky ukázali, že napriek veľmi dobrým výsledkom je nevyhnuté naďalej 

preverovať a kontrolovať vedomostnú úroveň žiakov, sústrediť sa na spätnú väzbu, aby žiaci 

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:  

 

       I.stupeň 

Na prvom stupni vyučujúci zamerali pozornosť na slovenský jazyk, anglický jazyk 

matematiku a ďalšie prírodovedné predmety ako je prírodoveda, vlastiveda a informatická 

výchova. 

Na hodinách slovenského jazyka žiaci 1.- 4. ročníka zvládli požiadavky, ktoré im boli 

kladené počas celého roka a postupujú do vyššieho ročníka okrem jednej žiačky prvého 

ročníka.  Dôraz sa kládol na čítanie s porozumením a bezchybné písanie, tvar a sklon písma. 

Vyučujúci viedli žiakov k dôslednejšiemu čítaniu, k zlepšeniu techniky čítania a k čitateľskej 

gramotnosti. Na čítanie využívali okrem šlabikára a čítanky aj mimočítankovú literatúru 

a detské časopisy. Všetky triedy využívali školskú knižnicu na požičiavanie kníh a na školské 

a mimo školské aktivity. Počas celého roka v triedach prebiehala súťaž o najlepšieho čitateľa. 

Nedostatkom sa javí slabá slovná zásoba a strach z vyjadrovania vlastných pocitov. 

V matematike sa vyučujúci zameriavali hlavne na rozvíjanie logického myslenia, na 

precvičovanie pamäťového počítania, na samostatnosť, súťaživosť a rýchlosť. Najčastejšie 

chyby robili žiaci pri nepozornosti pri riešení zložených slovných úloh. V geometrii učitelia 

vyžadovali presnosť a precíznosť rysovania.  

V predmetoch vlastiveda a prírodoveda sa efektivita práce osvedčila využívaním 

didaktickej techniky a využívanie počítačovej učebne. Vo vyučovaní vlastivedy sa vyučujúci 

zameriavali na poznávanie kraja, v ktorom žijeme a na zážitkové poznávanie oblasti 

Slovenska.  Menšie nedostatky sa objavili vo vlastivede, hlavne v orientácii na mape. 

V prírodovede k poznávaniu životného prostredia, k vnímaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú. 

Vyučujúci 1. stupňa zrealizovali na doplnenie výchovno–vzdelávacieho procesu 

plánované exkurzie, vystúpenie sokoliarov, ŠŠO, MŠO, korčuľovanie v 1. ročníku,  školu 

v prírode v 3. ročníku. 

Okrem toho pre žiakov pripravili akcie: Záložka do knihy, Deň zdravej výživy, Školský 

čitateľský maratón, Deň mlieka, a iné. 



Ďalej sa žiaci zapojili do súťaží a olympiád na školskej, mestskej a okresnej úrovni: 

Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda anglického jazyka, Vesmír očami detí, Záchranárske 

zložky, Pytagoriáda, Slávik Slovenska, Šaliansky Maťko, súťaž mladých záchranárov, 

Zvonického literárne dni, Európa v škole, Rastliny a zvieratá našich lesov, viacboj 

všestrannosti, vybíjaná, Michalovce očami detí, Fugova domovina. 

ŠKD 

Vychovávateľky pracovali podľa Výchovného programu a výchovno-vzdelávaciu činnosť 

uskutočňovali tak, aby dosiahli výchovné ciele a splnili hlavné úlohy stanovené v pláne práce. 

Jednotlivé činnosti boli organizované tak, aby deti mali možnosť oddýchnuť si a zbaviť sa 

únavy z predchádzajúceho vyučovania. Snažili sa efektívne rozvíjať osobnosť detí 

v relaxačnej, oddychovej, rekreačnej, v tematických oblastiach výchovy a príprave na 

vyučovanie. Posilňovali environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu cez vychádzky 

a výlety do blízkeho okolia. Pri príprave na vyučovanie využívali všetky formy 

individuálneho pôsobenia na rozvoj rozumových schopností detí. 

Pri športovo – rekreačných popoludniach vychovávateľky využívali rôzne formy činnosti. 

Táto aktivita je u detí veľmi obľúbená, pretože je spojená s pobytom na čerstvom vzduchu 

V ŠKD denne vytvárali príjemnú klímu, atmosféru dôvery a porozumenia, utužovali 

detský kolektív. Orientovali sa na vychádzky do prírody so zameraním na environmentálnu 

výchovu. Spoločensko – vednú činnosť využívali k spolupráci pri kolektívnych prácach.  

Vychovávateľky pokračovali v rozvíjaní kľúčových kompetencií detí získaných na 

vyučovacích hodinách. Rozvíjali získané čitateľské zručnosti a návyky, čítanie 

s porozumením, rešpektovali záujmy a potreby detí. Počas celého roka detí navštevovali 

školskú knižnicu, kde si nielen zapožičiavali knihy, ale sa aj zapájali do aktivít zameraných na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

ŠKD spolupracuje aj s rodičmi pri organizovaní celoklubových akcií. 

Spolupráca s triednymi učiteľmi je tiež na veľmi dobrej úrovni. Najvýraznejšie sa to 

prejavuje pri riešení problémových detí. 

 

      II.stupeň 

Počas školského roka 2015/2016 vyučujúci kládli dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov vo všetkých predmetoch . Cieľom bolo rešpektovanie a rozvíjanie jedinečnosti 

každého žiaka. 

Úroveň vyučovania v škole každoročne preveruje celoslovenské certifikačné testovanie 

žiakov deviateho ročníka. Tentokrát s výsledkami testovania nemôžeme byť spokojní.  

Celoslovenský priemer  v matematike bol 52,8%  ale naši žiaci dosiahli priemer iba 

48.7%, čo znamená mínus 4.1%  a v slovenskom jazyku a literatúre sme v mínuse oproti 



celoslovenskému priemeru dokonca o  5,4%. Tento nepriaznivý stav si musíme čo 

najdôkladnejšie rozanalyzovať a prijať opatrenia, aby sme sa vrátili na predchádzajúcu 

úroveň, kde nepochybne patríme. 

Do všetkých vyučovacích hodín boli podľa potreby zakomponované  výchovné prvky 

vyplývajúce z preberaných tém a prierezových tematík, ktoré sú obsiahnuté v ŠKVP 

a IŠKVP. 

Vyučujúci cudzích jazykov rozvíjali schopnosť žiakov 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. Bola obnovená  

didaktická technika v učebni anglického jazyka, dokončili sme učebňu nemeckého jazyka pre 

zlepšenie efektivity práce na hodinách CJ. 

Prírodovedné predmety vo zvýšenej miere využívajú dostupnú didaktickú techniku. 

Učitelia naďalej zriaďujú odborné učebne, ktoré umožňujú využívať moderné metódy a formy 

práce. Zriadili sme novú modernú učebňu fyziky, obnovili sa učebne Sveta práce a Techniky. 

Niektoré praktické úlohy sa precvičovali v teréne mimo učební, na hodinách sa využívali 

praktické cvičenia a doplňujúce úlohy. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania boli exkurzie, 

ktoré pravidelne prispievajú k poznávaniu miestnej krajiny, osvojovaniu si učiva formou 

zážitkového vyučovania, podporujú kladný vzťah k prírode a človeku. Zvýšenú pozornosť 

venovali vyučujúci talentovaným žiakom na hodinách aj v rámci krúžkovej činnosti. Najlepší 

jednotlivci reprezentovali školu v predmetových olympiádach. V prírodovedných 

predmetoch, najviac v matematike, sa vyskytol problém  s objektívnou klasifikáciou žiakov 

na vysvedčení. Pri konfrontácii hodnotenia na vysvedčení a testovaní žiakov 9.ročníka bola 

odchýlka priemernej známky na polročnom vysvedčení a priemernej známky z testovania až o 

mínus 1,7. 

Humanitné predmety tiež využívali didaktickú techniku. Pracovali s interaktívnou 

tabuľou, počítačmi, dataprojektormi, využívali videonahrávky, CD a pod. Učitelia rozvíjali na 

vyučovacích hodinách komunikatívne schopností žiakov, kládli dôraz na zdokonaľovanie 

schopností čítať s porozumením, na kultúru rečového prejavu. Tvorivosti žiakov a rozvíjaniu 

ich talentov sa učitelia venovali na jednotlivých vyučovacích hodinách a krúžkovej činnosti. 

Súčasťou vyučovania boli historické pramene. Efektívnosť vyučovania bola zvyšovaná 

pomocou nových metód a foriem práce, ako aj mimoškolskými akciami, ako napríklad 

návšteva Dukly – Svidník a plánovanými exkurziami. Na vyučovacích hodinách bola 

vytváraná príjemná pracovná atmosféra. 

 Z výchovných predmetov najlepšie výsledky dosahujeme vo výtvarnej výchove 

a v telesnej výchove , kde sme aj v tomto školskom roku dosiahli veľmi pekné výsledky  na 

celoslovenskej ako aj na svetovej  úrovni. V rámci všetkých výchovných predmetov boli 

uplatňované výchovne zložky výchovno – vzdelávacieho procesu. Počas celoročnej práce sa 

učitelia snažili dať žiakom čo najhlbšie vedomosti ale aj zručnosti a návyky, rozvíjali vzťah 

k práci. Pestovali správny vzťah k prírode, učili a správať ekologicky a ekonomicky. Na 

plnenie týchto úloh využívali odborné učebne a exteriér školy. Vyučujúci viedli žiakov 

k tolerancii, úcte k starším, k ochrane prírody a bezpečnému správaniu. Osobitnú pozornosť 



venovali učitelia žiakom s prostredia ohrozeného sociálno – patologickými javmi. Najväčšie 

problémy, na ktorých budeme musieť popracovať, majú žiaci pri zásadách spoločenského 

správania.  

V školskom roku 2015/2016 sme sa zúčastnili množstva súťaží a olympiád vo 

vedomostných, umeleckých a športových odvetviach, kde sme dosiahli množstvo 

pozoruhodných výsledkov. 

Aj napriek kladnému hodnoteniu celého školského roka zostávajú nám naďalej 

pretrvávajúce problémy, hlavne v dochádzke žiakov. Tak ako v minulosti tak aj v tomto 

školskom roku žiaci vymeškali neúmerné množstvo vyučovacích hodín ospravedlnených aj 

neospravedlnených. Ani správanie sa žiakov a dodržiavanie školského poriadku nie je stále 

v súlade so stanovenými normami. Hoci znížených známok zo správania nie je veľa musíme 

naďalej pracovať na neustálom zlepšovaní správania sa žiakov v škole. Ani dosahované 

výsledky v prospechu nie sú na takej úrovni, aby sme mohli byť spokojní. Žiaci strácajú 

motiváciu na dosahovanie lepších študijných výsledkov. Mnohí žiaci absolútne ignorujú 

domácu prípravu.   

 

SWOT analýza  

 

Silné stránky školy:  

• vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov,  

• zabezpečenie v rámci učebného plánu dostatočné hodinové dotácie pre vyučovacie predmety 

tak, aby učivo mohli zvládnuť všetky deti v súlade so svojimi individuálnymi možnosťami,  

• humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a rešpektovanie osobnosti žiaka,  

• pozitívna atmosféra školy,  

• bohatá ponuka krúžkovej činnosti,  

• motivácia učiť sa cudzie jazyky – odborná ponuka.  

Slabé stránky školy:  

• demografický vývoj v meste,  

• nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu školy,  

• nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov,  

• zastarané učebné pomôcky a didaktická technika.  

Príležitosti:  

• dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov,  

• kvalitný športový areál,  

• vhodný školský areál.  

Opatrenia:  

• vštepovať žiakom zásady slušnosti a morálky,  

• dbať na disciplínu žiakov,  

• predchádzať nežiaducim javom v správaní žiakov,  

• zvýšiť a zefektívniť spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi žiakov v súlade s ľudskými 

právami a právami dieťaťa za účelom zníženia negatívnych javov,  

• organizovať akcie na zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov.  

 

(2) ĎALŠIE INFORMÁCIE  

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole:  

 



Základná škola je pavilónového typu. Ešte je potrebné opraviť poškodené podlahy v 

triedach a na chodbách. Aj zastaralý školský nábytok je potrebné postupne meniť, pretože už 

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-vzdelávací proces je rozdelený na 45 minútové vyučovacie hodiny, 10 

minútové prestávky medzi vyučovacími hodinami, veľkú 20 minútovú prestávku a 

popoludňajšiu 30 minútovú obedňajšiu prestávku. V letnom období sa využíva 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 žiakov stresujúco.  

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

pravidelne. Udržiavanie celého areálu je zabezpečené školníkom a žiakmi školy v rámci 

environmentálnej výchovy.  

Veľkú pozornosť sme venovali interiéru školy, hlavne estetickej úprave chodieb a tried.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy:  

 

V školskom roku 2015/2016v škole pracovalo 25 krúžkov:  

 

- spoločensko-vedných : 10 /123 žiakov/ 

- prírodovedných : 8 /102 žiakov/ 

- športových : 7 /129/ 

 

V CVČ pracovalo 82 žiakov v týchto oddeleniach: 

1.Tanečné oddelenie 

 2.Výtvarné oddelenie 

3.Hádzaná oddelenie – ml. chlapci 

4. Hádzaná oddelenie – st. chlapci 

5. Hádzaná oddelenie – ml. dievčatá 

6. Hádzaná oddelenie – st. chlapci 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a  

rodičom:  

Spoluprácu školy s rodičmi môžeme charakterizovať v dvoch rovinách. V rámci 

rodičovského združenia prostredníctvom výboru rodičovského združenia rodičia zabezpečujú 

výchovno-vzdelávací proces pomocou príspevku od rodičov. Okrem rozpočtu rodičia 

zasahujú do problémov, ktoré sa vyskytujú priebežne počas roka vo výchovno-vzdelávacom 

procese.  

Rodičovské združenie spolu s vedením školy a pedagogickým kolektívom 

spolupracovalo pri výchove a vzdelávaní žiakov 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, že 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 žiakmi, 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 využívame kultúrno-spoločenské akcie organizované Mestským kultúrnym 

strediskom v Michalovciach, Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach, 

Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického, Okresnou hvezdárňou v Michalovciach a 

Mestskou políciou.  

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

priateľstvu a tolerancii.  

V súlade so ŠkVP a iŠVP 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, 

triedneho učiteľa a výchovného poradcu. A o ich výsledkoch sú informovaní všetci 

pedagogickí zamestnanci na pracovných poradách.  

 

 

Správa bola prerokovaná  v Pedagogickej rade dňa 17.10.2016 

Správa bola prerokovaná   Radou školy dňa 27.10.2016 
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