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Zoznam použitých skratiek a značiek 
 
ŠKD – školský klub detí 
SZP – sociálne – znevýhodnené prostredie 
ZŠ – základná škola 
SŠ – stredná škola 
ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
POP – pedagogicko-organizačné pokyny 
SH – slovné hodnotenie 
N – nehodnotený/neklasifikovaný 
ZUŠ – základná umelecká škola 
MPC – metodicko-pedagogické centrum 
PZ SR – policajný zbor Slovenskej republiky 
TVVP – tematické výchovno-vzdelávacie plány 
ŠP – školský poriadok 
SRL – športová príprava 
TEH – technická výchova 
SJL – slovenský jazyk a literatúra 
MAT – matematika 
NBV – náboženská výchova 
MD – materská dovolenka 
PSD – poľsko-slovenský dom 
ŠkVP – školský vzdelávací program 
ŠVP – štátny vzdelávací program 
ŠPZ – škola podporujúca zdravie 
PPDZ – prevencia primárnych protidrogových záležitostí 
ENV – environmentálna výchova 
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu 
ŠŠI – štátna školská inšpekcia 
DaM – deti a mládež 
HaZZ – hasičský a záchranný zbor 
ŠZÚ – štátny zdravotný ústav 
SČK – Slovenský červený kríž 
CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  
MO – matematická olympiáda 
CVČ – Centrum voľného času 
HOS – Hornošarišské osvetové stredisko 
ŠPPP – špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa 
RŠ – riaditeľ školy 
ZRŠ – zástupca riaditeľa školy 

OŽZ – ochrana života a zdravia 
MZ – metodické združenie 
PK – predmetové komisie 

ŠvP – škola v prírode 

ŠVP inovovaný – štátny vzdelávací program inovovaný platný od 1. 9. 2015 
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Úvod 
 

Škola bola otvorená v septembri 1965. Bola postavená ako škola pavilónového typu s 26 

triedami, pavilónom odborných učební a administratívnym pavilónom, v ktorom bola aj školská jedáleň 

a kuchyňa. V priebehu prvých rokov prevádzky bola dokončená telocvičňa. Vzhľadom na to, že sídlisko 

v lokalite, ktorého škola bola situovaná, bolo nové a demografická krivka prudko stúpala, škola po 

niekoľkých rokoch kapacitne nepostačovala. V roku 1975 začala prístavba ďalšieho pavilónu  a traktu 

školskej jedálne. Do pristaveného pavilónu boli presťahované kancelárie, zborovňa, boli tu zriadené 4 

triedy a 2 odborné učebne. V uvoľnených priestoroch boli zriadené oddelenia ŠKD. Kapacita školy sa tak 

zvýšila na 30 tried, 9 odborných učební a samostatných priestorov pre ŠKD, ktoré sa v súčasnosti 

využívajú v dopoludňajších hodinách na triedy, nakoľko kapacita bežných tried nie je postačujúca. 

Od 01.04.2002 je škola právnym subjektom rozhodnutím Okresného úradu Bardejov 

(zriaďovacia listina má číslo 5/2002/00141). 

Od 01.07.2002 zriaďovateľská funkcia školy prešla na Mesto Bardejov. 

V roku 2005 boli pozemky školy, mestom Bardejov vysporiadané a zapísané do vlastníctva. Sú zapísané 

na liste vlastníctva č. 6279 v Katastrálnom území Bardejov. Po schválení v Mestskom zastupiteľstve sa 

začali práce na Bardejovskom  skate parku, ktorého 1.etapa sa začala v júli 2014 a stavba nie je ešte 

odovzdaná. 

 

Škola od roku 1995 je zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie. 

28. 3. 1996 bol škole MŠ SR zapožičaný čestný názov Základná škola Bartolomeja Krpelca.  

V roku 2007, primátor Mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak, udelil dňa 19. 1. 2007 škole 

CENU PRIMÁTORA MESTA za zásluhy o rozvoj mesta. Cena bola udelená pri príležitosti 40. 

výročia vzniku školy.  

Školský rok 2015/2016 sa niesol v duchu osláv 50.  výročia založenia školy – 4. ZŠ na sídlisku 

Za rajom v Bardejove. Počas celého školského roka prebiehali čiastkové aktivity, ktoré vyvrcholili 

20.mája 2016 slávnostnou akadémiou v Športovej hale Mier v Bardejove. Na oslave sa okrem žiakov, 

rodičov, zamestnancov školy, delegácii z mesta pod vedením primátora mesta a vedúceho odboru 

školstva zúčastnili aj rodičia a priatelia školy. Primátor Mesta Bardejov a spolu s vedúcim odboru 

školstva odovzdali do rúk riaditeľa školy Pamätnú listinu Mesta Bardejov ZŠ B. Krpelca pri 

príležitosti 50.výročia jej založenia za šírenie dobrého mena mestu, za dlhodobo dosahované kvalitné 

výsledky v oblasti vzdelávania, v oblasti mimoškolskej činnosti, s osobitným zreteľom na rozvoj 

futbalovej, športovej prípravy. Tiež sa akadémie zúčastnil aj  p. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠ SR, 

ktorý udelil škole Pamätný list pri príležitosti 50.výročia založenia školy. K ďalším pozvaným 

hosťom patrili: zástupca honorárneho konzula Ruskej federácie na Slovensku, členovia Rady 

školy, ostatní bývalí zamestnanci školy a iní pozvaní hostia. Celým programom doprevádzali noví 

maskoti našej školy – múdre sovičky, ktoré sa ďalej budú prezentovať na všetkých aktivitách a akciách  

našej školy. 
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Organizačná štruktúra Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 
Bardejov 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základná škola 
RŠ 

Sekretariát 
referent 

2.stupeň 
ZRŠ 

Výchovný 
poradca 

1.stupeň + ŠKD 
ZRŠ 

HsÚ 
vedúca 

ŠJaK 
vedúca 

2.stupeň 
učitelia 

PaM, učtáreň 
(referent) 

THP 
školník 

ŠJaK 
kuchárky 

 

ŠKD 
vychovávateľky 

1.stupeň 
učitelia 

THP 
upratovačky 

ŠJaK 
Pomocné  sily 

Poradné orgány RŠ: 
- Pedagogická rada 
- Vedúci MO 
- Koordinátor  

PPDZ, EMV,VMR 
- Gremiálna rada  
- Predseda výchovnej komisie 

Rada školy 
pri ZŠ 

Rada rodičov pri ZŠ 

Odborný 
zamestnanec 



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  BARTOLOMEJA  KRPELCA                                                                                                                                                
Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov 

 

7 
 

 
 
a) Základné identifikačné údaje o škole 
 
1. Názov školy: Základná škola Bartolomeja Krpelca 
                             IČO: 378 740 12 

 
2. Adresa: Tarasa  Ševčenka 3, 085 55 Bardejov 
 

3. Kontakty: Riaditeľ školy:            054/472 21 29      mobil: 0903 640  228 
                                             

                       Sekretariát:                 054/ 472 21 29     
 
                       Školská kuchyňa:       054/ 472 23 21 

 
4. Internetová adresa školy: www.zsbkbj.edu.sk 
                                                     e–mail adresa: skola@zsbkbj.edu.sk 
 

5. Zriaďovateľ školy: Mesto Bardejov 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Ivan Bandurič – riaditeľ školy  
                                                      Mgr. Eva Bosáková: ZRŠ pre I. stupeň  
                                                      Mgr. Iveta Makarová: ZRŠ pre II. stupeň  
                                                      Ing. Jarmila Pavlusová: vedúca hospodárskeho úseku 
                                                      p. Marta Bednárová: vedúca Školskej jedálne a kuchyne 

 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:  
 
    Ako poradné orgány RŠ boli činné: - Pedagogická rada  
                                                              - Rada koordinátorov PPDZ, ENV, VMR 
                                                              - Rada vedúcich MO               

- Predseda výchovnej komisie 
            
Ich zasadania boli pravidelné, podľa plánu porád. Riešili hlavne otázky súvisiace s výchovou a 
vzdelávaním.  
 
Rada školy je funkčná.  RŠ bola konštituovaná bez problémov, v súlade s platnou legislatívou, na ďalšie 
štvorročné obdobie. Nová RŠ začala pracovať od jej ustanovujúceho zasadania dňa 16.4.2015 v tomto 
zložení:  
Delegovaní za  zriaďovateľa – Mgr. Eva Kučová, Ing. Peter Petruš, RNDr. Vladimír Savčinský,  Mgr. 
Milan Pilip 
Za rodičov – p. Vladimír Vozarský, RNDr. Iveta Germanová, Mgr. Peter Minčák, p. Peter Džubakovský. 
Za pedagogických zamestnancov – PaedDr. Janette Lišivková, Mgr. Iveta Hatalová. 
Za nepedagogických zamestnancov - p. Slávka Kusavová.  
Na každé zo zasadanie bol prizývaný aj riaditeľ školy, ktorý tu predkladal materiály v zmysle zákona          
č. 596/2003 o školskej správe a samospráve. Zasadania organizuje predsedníčka Rady školy, ktorá 
zabezpečuje napísanie a archiváciu zápisníc a ich prípadných príloh 

 
b) Údaje o počtoch žiakov školy 
 
Počty žiakov v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja sa každým rokom znižujú. V porovnaní 
so školským rokom 2014/2015(651 žiakov), v tomto školskom roku poklesol počet žiakov školy (údaje 
sú k 15.09.2015) o 53, na 598 žiakov.  Počty žiakov ako aj skladbu vidíme v nasledujúcich tabuľkách. 
K miernemu poklesu žiakov došlo aj v školských zariadeniach. Porovnanie údajov v tabuľkách je k 15. 9. 
2015 a k 30. 6. 2016 školského roka.  

../AppData/Local/Opera/Opera%2010.10%20Beta/AppData/Local/Program%20Files/Opera/Program%20Files/Opera/profile/cache4/temporary_download/Documents%20and%20Settings/Ja/Plocha/skola@zsbkbj.edu.sk
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Tabuľka 1: Údaje o počte žiakov školy a žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami ( ŠVVP ) 

 

T
ri

ed
a

 Počet žiakov školy Žiaci zo ŠVVP 

k 15. 9. k 30. 6. k 15. 9. k 30. 6. 

Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D 

Spolu za každý ročník na 1. stupni: 

I. 45 25 20 45 25 20 0 0 0 0 0 0 

II. 41 19 22 41 19 22 1 0 1 2 1 1 

III. 40 25 15 40 25 15 0 0 0 0 0 0 

IV. 44 19 25 45 20 25 1 1 0 1 1 0 

 

I.-IV. 170 88 82 171 89 82 2 1 1 3 2 1 

 

V. 67 38 29 68 39 29 3 2 1 3 2 1 

VI. 81 47 34 81 47 34 3 2 1 5 3 2 

VII. 99 51 48 99 51 48 7 4 3 7 4 3 

VIII. 80 38 42 79 38 41 3 2 1 3 2 1 

IX. 100 61 39 100 61 39 4 3 1 4 3 1 

Spolu za 2. stupeň: 

V.-IX. 427 235 192 427 236 191 20 13 7 22 14 8 

Spolu za školu 

I.- IX. 
Spolu 

597 323 274 598 325 273 22 14 8 25 16 9 

 
 
 
 
Tabuľka 2: Údaje o počte žiakov v školskom klube detí a žiakoch so ŠVVP 
 

Oddelenie 

k 15.9. k 30. 6. 

Počet žiakov v 
oddeleniach 

Žiaci so ŠVVP 
Počet žiakov v 
oddeleniach 

Žiaci so ŠVVP 

Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D 

1. odd. 24 14 10 0 0 0 22 12 10 0 0 0 

2. odd. 26 13 13 0 0 0 24 11 13 0 0 0 

3. odd. 27 11 16 1 1 0 26 11 15 1 1 0 

4. odd. 26 14 12 0 0 0 26 14 12 0 0 0 

5. odd. 22 13 9 0 0 0 21 13 8 0 0 0 

6. odd. 22 14 8 0 0 0 22 14 8 0 0 0 

Spolu: 147 79 68 1 1 0 141 75 66 1 1 0 
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Tabuľka 3a: Údaje o počtoch žiakov v CVČ pri ZŠ  

 

P.č. Názov CVČ Oddiel Počet 
žiakov 

Vedúci oddelenia 

1.  Biológia hrou I. 15 Mgr. Eva Kvočáková 

2.  Brankársky oddiel II. 15 p. Martin Poloha 

3.  Budem vedieť slovenčinu III. 32 Mgr. Andrea Vozarská 

4.  Detský aerobik IV. 23 Mgr. Iveta Hatalová 

5.  Florbal V. 23 Mgr. Tomáš Dorin 

6.  Futbal – ml.žiaci VI. 17 Mgr. Tomáš Dorin 

7.  Futbal – st.žiačky U18 VII. 16 Mgr. Jozef Matej ml. 

8.  Futbal- prípravka VIII. 17 p. Peter Frický 

9.  Futsal IX: 22 p. Jozef Matej st. 

10.  Hry vo vode I. X. 10 Mgr. Viera Fedoršová 

11.  Hry vo vode II. XI. 10 Mgr. Viera Fedoršová 

12.  Hry vo vode III. XII. 10 Mgr. Karol Bušík 

13.  Kamarátka slovenčina XIII. 23 PaedDr. Janette Lišivková 

14.  Matematický krúžok XIV. 14 Mgr. Mária Tkáčová 

15.  Matematika na druhú XV. 19 Mgr. Eva Haneková 

16.  Matematika v kocke XVI. 23 Mgr. Monika Hnatková 

17.  Stolný tenis XVII. 15 Mgr. Martin Hnatko 

18.  U 11 XVIII. 17 p. Mikuláš Čeč 

19.  U 12 XIX. 21 p. Stanislav Steranka 

20.  U 13 XX. 22 Mgr. Tomáš Dorin 

21.  U 14 XXI. 23 p. Tomáš Tej 

22.  U 15 XXII. 27 Mgr. Martin Želinský 

23.  U 16 XXIII. 20 Mgr. Martin Želinský 

24.  U 20 XXIV. 17 Mgr. Jozef Matej ml. 

25.  U 6,7,8 XXV. 18 p. Peter Cingeľ 

26.  U 9, 10 XXVI. 23 p. Matúš Adamčík 

27.  Z každého rožku trošku XXVII. 16 Mgr. Jana Kapsdorferová 

28.  Zumba a aerobic XXVIII 16 Bc. Bibiána Jurčáková 

 Spolu:  28 524 11 externých zamestnancov 

12 interných zamestnacov 
 

 

Z celkového počtu 28 záujmových útvarov CVČ 12 útvarov vedie 11 externých zamestnancov a 16 
útvarov vedie 12 interných zamestnancov.  

 
Tabuľka 3b: Údaje o počtoch žiakov v krúžkoch 
 

P.č. Názov krúžku Vedúci 
Poče 

 žiakov 
 

Stupeň  

1. 2. 

1.  Bitka s ypsilonmi Mgr. Mária Beňová 13 -- / 

2.  Hravé čítanie v ŠKD Mgr. Alena Kralovičová 14 ŠKD - 

3.  Hry s legom p. Tatiana Barančíková 13 ŠKD - 

4.  Matematické hry PaedDr. Jana Čechová 14 - / 

5.  Múdra hlavička Mgr. Adriána Klimeková 12 ŠKD - 

6.  Počítačové hry Mgr. Mária Kuchcíková 12 - / 
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7.  Pohybové hry v ŠKD Bc. Katarína Jurčáková 12 ŠKD - 

8.  Publicistický  Mgr. Mária Beňová 13 -- / 

9.  Rozprávková angličtina Mgr. Eva Vasilegová 24 - / 

10.  Spevácky zbor Mgr. Anna Halčáková 22 - / 

11.  Šikovné rúčky Bc. Anna Suchaničová 15 ŠKD - 

12.  Tvoríme na počítači Mgr. Anna Ivančová 22 / - 

13.  Volejbal nás spája PaedDr. Mária Bujňáková 14 - / 

 SPOLU:   200 6 
 
7 

 

 

Vzdelávacie poukazy a krúžková činnosť  

V školskom roku 2015/2016 škola vydala 597 vzdelávacích poukazov, z ktorých bolo prijatých 474 
vzdelávacích poukazov, z toho 66 externých.  Vzdelávacie poukazy žiaci uplatňujú v 13-tich  
krúžkoch, ktoré vedú pedagogickí zamestnanci školy. Z celkového počtu 13-tich krúžkov, 11 pracuje na 
1. stupni a 5 v ŠKD a 7 na 2. stupni školy.   

 

c) Údaje o počte  zapísaných žiakov do I. ročníka 
 
V období od 1. apríla do 30.apríla mohli rodičia svoje dieťa, u ktorého boli splnené podmienky, zapísať 
do I. ročníka. Približne 70% zapísaných detí rodičia prišli zapísať v deň slávnostného zápisu, ktorého 
hlavným cieľom bolo prelomiť u budúcich prvákov strach a prvotný stres pred nástupom do školy. 
Počty žiakov zapísaných za posledných šesť rokov do I. ročníka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka 4: Porovnanie počtu žiakov  prijatých do I. ročníka k 1.9.   
 

Školský  rok Žiaci z obvodu školy 
Žiaci z iných 

obvodov 
Žiaci spolu Počet odkladov 

2007/2008 36 25 61 8 

2008/2009 20 18 38 5 

2009/2010 28 20 48 3 

2010/2011 30 23 53 5 

2011/2012 24 19 45 2 

2012/2013 23 18 41 3 

2013/2014 23 19 42 10 

2014/2015 24 20 44 3 

2015/2016 25 20 46 2 

 

 

 

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  -  2016 

Individuálnu pozornosť venovali vyučujúci príprave na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá a na 
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  – 2016.  Z celkového počtu 100 žiakov test zo SJL písalo 
100 žiakov a z predmetu matematika 97 žiakov. 3 žiaci sa nezúčastnili testu z matematuiky z dôvodu 
IVVP z predmetu matematika.  
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V oboch testovaných predmetoch sme sa ako škola umiestili nad úrovňou Slovenska. 
 
 
 
  Tabuľka 5: Dosiahnuté výsledky testovania žiakov 9. ročníka   
    

 IX. A IX. B IX. C IX. D ŠKOLA SR ROZDIEL 100% - na úspešnosť 

SJL 64,10 60,30 79,30 63,50 66,70 62,60 +4,10 1 

MAT 52,20 55,30 71,20 48,10 56,40 54,67 +1,73 0 

 
Žiaci mali možnosť podať si prihlášky na štúdium na SŠ v dvoch kolách Rozmiestnenie žiakov vidíme v 
tabuľke 6. Najväčší záujem bol o štúdium na Gymnázium L. Stöckela Bardejov.  
 
Tabuľka 6:  Úspešnosť žiakov školy po prijímacích pohovoroch na SŠ 

 

Názov školy 
Počet prijatých 

Počet prijatých 

z 5. roč. z 8. roč. 

z 9.ročníka  PRJ PRL PRJ 

Gymnázium L. Stockela 31  31 1 1 

Gymnázium Slovenská, BJ 10  10   

Súkromné gym. Ul. 29. Aug.  Bardejov 7  7   

Cirkevná spojená škola, Gymn. Bardejov 2  2   

Obchodná akadémia, BJ 3  3   

SPŠ, Komenského BJ 5  5   

Spojená SOŠ, Hviezdoslavova,  BJ 3  3   

HA J. Andraščika, Pod Vinbargom 14  14   

SOŠ technická Košice 1  1   

Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok 0  0   

Gymnázium P. Horova Michalovce 1  1   

SOŠ veterinárna, Košice Barca  1  1   

SSŠ, Štefánikova BJ 5  5 1 1 

SPŠ elektrotechnická Košice 3  3   

SŠ – SOŠ polytechnická, Slovenská, BJ 13  13   

Konzervatórium Timonova Košice 0  0   

Konzervatórium Exnárova Košice 0  0   

Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 1  1   

SOŠ Lesníka Prešov 0  0   

SPŠ elektrotechnická Prešov 0  0   

SPOLU: 100  100 2 2 
 
Legenda:   PRJ – prijatý 

  PRL – prihlásený 
 

 
d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
V tabuľke 7 vidíme priemerné známky dosiahnuté žiakmi v celom ročníku za každý klasifikovaný 
predmet. Predmety hodnotené slovne, či už na základe POP alebo na základe ŠkVP, (v prípadoch, kde to 
umožňuje školská legislatíva), sú v tabuľke označené skratkou SH. Predmety ETV, NBV od 1. až 
9.ročníka boli nehodnotené.  
Na 1. stupni ANJ v 1. a 2. ročníku, pohybové hry v 2. ročníku a všetky výchovné predmety boli 
hodnotené slovne.  
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V 5. až 9. ročníku boli predmety klasifikované. Výsledky v tabuľke sú výsledkom koncoročnej 
klasifikácie a vyjadrujú komplexné hodnotenie počas klasifikačného obdobia v jednotlivých predmetoch.  
 
 
 
 
Tabuľka 7: Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30. 6.  
 

 SJL ANJ PDA NEJ RUJ VLA IFV MAT BIO VYV DEJ FYZ TBZ HUV GEG CHE OBN TSV RGV SRL SEE VUV Priem
er 

I.A 1       1               1 

I.B 1       1               1 

I.C 1       1               1 

II.A 1,11  1   1  1,1               1,05 

II.B 1,1  1   1  1,1               1,05 

III.A 1,15 1,3 1,0   1  1,3               1,14 

III.B 1,35 1,3 1   1,1  1,2               1,19 

IV.A 1,74 1,6 1,3   1,1  1,7               1,5 

IV.B 1,33 1,1 1,0   1  1,1               1,11 

V.A 1,33 1,2     1 1,1 1,3 1 1,3   1 1,1   1     1,13 

V.B 2,53 2,7     1,1 2,7 2,4 1 2,   1,4 2,6   1,4  1   1,87 

V.C 1,63 1,7     1,0 2 1,7 1 1,9   1,1 1,8   1 1    1,41 

VI.A 1,71 1,6  1,5 1,5  1,0 1,7 1,5 1 1,5 1,5  1,0 1,4 1,4 1,3  1,2    1,36 

VI.B 1,55 1,9  2,2 2,2  1,8 2 2,3 1 2,4 2,7  1,3 2,7 2,1 1,6   1   1,83 

VI.C 1,71 1,8  1,6 1,6  1 1,8 1,9 1 1,8 2,2  1,1 1,8 1,5 1,6  1,3    1,56 

VI.D 1,9 2,1  1,5 1,5  1,5 1,9 2,1 1 1,7 2,1  1 2,3 1,7 1,6  1,4    1,66 

VII.A 1,79 1,8  1,7 1,7   1,7 1,7 1 1,7 1,8  1 1,2 1,7 1,5 1,1   1  1,46 

VII.B 2,67 2,1  1,8 1,8   2 2,3 1 2 2,4  1 2,1 1,8 1,5 1,1  1 1,1  1,69 

VII.C 1,85 1,7  1,5 1,5   1,9 1,5 1 1,7 2  1 1,6 1,4 1,4 1   1  1,44 

VII.D 1,77 1,9  1,8 1,8   2,1 1,5 1 1,5 1,9  1 1,3 1,7 1,9 1   1  1,49 

VIII.A 2,35 2,1  2,6 2,6   2,3 1,9  1,9 2,4 1,0  1,8 2,0 1,8 1,2   1 1 1,73 

VIII.B 2,96 2,4  2,1 2,1  1,0 2,8 2,3  2,4 2,9   1,9 2,3 1,8 1,2  1 1 1 1,9 

VIII.C 2,17 2  2 2   2 2,0  1,8 2,4 1  1,9 1,9 1,6 1,4   1,4 1 1,7 

IX.A 3 2,2  1,7 1,7  1 1,9 2,0  2,4 1,9 1,0  1,3 2,1 1,7     1 1,77 

IX.B 2,1 2,1  2,7 2,7  1,3 2,6 2,1  1,9 2,5 1,4  1,8 2,3 1,4   1  1 1,79 

IX.C 1,74 1,7  1,3 1,3  1 2 1,6  1,8 1,6 1,0  1,6 1,8 1,4     1 1,49 

IX.D 2,93 2,3  2,1 2,1  1 2,4 2,4  2,4 2,3 1,1  2,1 2,3 2     1 1,96 
Spolu 1,79 1,8 1,0 1,9 1,9 1 1,1 1,8 1,9 1 1,9 2,2 1,1 1,0 1,8 1,9 1,6 1,1 1,2 1 1,1 1 1,43 
Priem
er  1,86 1,8 

 
1,1 1,7 1,8 1 1,1 1,8 1,9  1,9 2,1 1,1 1,0 1,7 1,9 1,6 1,1 1,2 1 1,1 1 1,57 

 
V tomto školskom roku rodičia 1 žiačky požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu OSŠD. 
Skúšky sa uskutočnili v mesiaci august,  žiačka ukončila ZŠ a postúpila na Bilingválne gymnázium. 

Tabuľka 8: Celkové výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov k 30. 6.  

 

 

 
1. stupeň 

 

 
2. stupeň 

 

Počet Počet 

Celkový počet žiakov - 598 171 427 
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Prospeli s vyznamenaním 106 204 

Prospeli veľmi dobre 15 119 

Prospeli 45 94 

Neprospeli 0 3 

Opravné skúšky 0 0 

Žiaci s OSŠD - SPOLU 5 7 

Komisionálne skúšky – OSŠD 0 1 

OSŠD – nepožiadali o preskúšanie 4 6 
OSŠD - požiadali o preskúšanie na 
inej škole/pri veľvyslanectve 

1 0 

 
V tabuľke 8 sú uvedené celkové výsledky hodnotenia a klasifikácie. Žiaci v 1.ročníku podľa MP č. 
22/2011 sa v celkovom hodnotení vyjadrujú iba slovom prospel, neprospel. 
V tabuľke 9 sú uvedené počty vymeškaných hodín k 30.6.2016. Žiaci vyučovanie vymeškali hlavne  
z dôvodu ochorenia. Vyšší počet neospravedlnených hodín je zapríčinený problémovými jedincami  
v niektorých triedach a záškoláctvom.  

 

Tabuľka 9: Údaje o dochádzke žiakov k 30. 6.  
 

    
Ročník 
spolu 

Dochádzka 

Všetci žiaci triedy 

Ospravedlnené Neospravedlnené SPOLU 

 Počet Ø Počet Ø Počet Ø 

I. – IV. 12 250 7,16 0 0 12 250 0 

V. – IX. 43 179 10,12 337 78,92 43 516 10,19 

Škola 56 103 9,38 337 56,35 55 766 9,32 

 
 
Tabuľka 10: Počet udelených odmien a výchovných opatrení 
 

 

Celkové hodnotenie k 30. 6. 

1. stupeň 2. stupeň 

Počet % Počet % 

Celkový počet žiakov - 598 171 100 427 100 

P
o
ch

va
ly

 Pochvaly TU 34 19,88 111 25,99 

Pochvaly RŠ 18 10,52 89 20,84 

SPOLU 52 30,40 200 46,83 

V
ýc

h
o

vn
é 

o
p

a
tr

en
ia

 Napomenutie TU 0 0 85 19,90 

Pokarhanie TU 0 0 215 50,35 

Pokarhanie RŠ 0 0 8 1,87 

SPOLU 0 0 308 72,13 

Z
n

á
m

k
y 

zo
 

sp
rá

va
n

ia
 Veľmi dobrý 166 97,10 414 96,95 

Uspokojivý 0 0 3 0,73 

Menej uspokojivý 0 0 2 0,47 

Neuspokojivý 0 0 0 0 

 OSŠD 5 2,92 7 1,64 
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Legenda: TU – triedny učiteľ 
                 RŠ – riaditeľ školy 
 

Zdôvodnenie znížených známok zo správania:  

- stupeň 2 /uspokojivé správanie/ – 3 žiaci za závažné porušenie ŠP, 
- stupeň 3 / menej uspokojivé správanie/ – 2 žiaci za závažné a opakované porušenie ŠP. 

Pochvaly aj výchovné opatrenia na zlepšenie disciplíny boli udeľované v zmysle metodických pokynov 
a školského poriadku. Pochvala riaditeľom školy bola žiakom udelená na konci školského roka pred 
celou školou  spolu s vecnými odmenami.   
 
e) Organizácia vyučovania 
 

V šk. roku 2015/2016  triedy postupovali podľa jednotlivých variantov takto: 

Tabuľka 11: Triedy podľa jednotlivých variantov 

Použitý variant podľa  

Učebných plánov 

Ročník Ročník 

I. II. III. IV. I. – IV. V. VI. VII. VIII. IX. V. – IX. 

I.
  

st
u

p
e ň
 Variant V1 - 2 2 2 6 - - - - - - 

 

Variant  1Z  1 - - - 1 - - - - - - 

Variant 1Z RVCJ 1 - - - 1 - - - - - - 

Variant 1Z ŠP 1 - - - 1 - - - - -  

II
. 

st
u

p
eň

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  Variant V2 - - - - -  3 3 2 3 11 

Variant B2 - - - - -  1 1 1 1 4 

Variant 2Z  - - - - - 1 - - - - 1 

Variant 2Z - ŠP - - - - - 1 - - - - 1 

Variant 2Z - 
RVMaPP - - - - - 1 - - - - 1 

Spolu tried 3 2 2 2 9 3 4 4 3 4 18 

  
LEGENDA: Variant V1       – variant základný 1. stupeň 
                      Variant V2       – variant základný 2. stupeň 
          Variant B2      – triedy so športovou prípravou 
Podľa inovovaného ŠkVP: 
                      Variant 1Z a 2Z- variant základný                       
                      Variant 1Z RVCJ – variant s rozšíreným vyučovaní cudzieho jazyka 
                      Variant 2Z RVMaPP – variant s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov 
                      Variant 1Z ŠP, 2Z ŠP – variant so športovou prípravou  
 
  

f) Údaje o zamestnancoch školy k 30.6.2016 
 
V priebehu školského roka došlo v personálnej oblasti k niekoľkým zmenám, ktoré ovplyvnili priebeh 
školského roka.  Zastupovanie bolo zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami, čo prispelo k tomu, že 
výpadky nemali veľký dopad na kvalitu vyučovania.  
 
Na MD odišli p. Sabolová od januára 2016, p. Vozarská od júna 2016, p. Birošová nastúpila po 
rodičovskej dovolenke, ale  hneď od januára 2016 odišla na MD. Hodiny chémie a biológie vyučovala 
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Mgr.  Šoltýsová, Lenka. Gréckokatolícke NBV  začal vyučovať Mgr.  Martin Krišš a Mgr. Radko 
Blichár, STL. Na vyučovanie matematiky sme prizvali Mgr. Máriu Čipčovskú - dôchodkyňu, ktorá mala 
iba čiastočný úväzok. 
Na rodičovskej dovolenke bola Mgr. Mária Krivjančinová. 
Dlhodobú PN ukončil RNDr., PaedDr., Mgr. Ivan Olejár a nastúpil na dôchodok.  
 

Tabuľka 12: Počty zamestnancov 

 
Škola ŠKD ŠJ Spolu 

Fyz. Prep. Fyz. Prep. Fyz. Prep. Fyz. Prep. 

Pedagogickí  

1. stupeň 
11 10,26 6 6 0 0 17 16,26 

Pedagogickí  

2. stupeň 
33 30,35 0 0 0 0 33 30,35 

Asistent učiteľa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odborný 
zamestnanec 

1 11 0 0 0 0 0 0 

Nepedagogickí 11 10,34 0 0 8 8 19 18,34 

Spolu 56 51,95 6 6 8 8 70 65,95 

 
 

Tabuľka 13: Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 
Doplňujúci si 
kvalifikáciu 

Spolu 

Škola 43 - - 43 

ŠKD 6 - - 6 

 
Jedným z dôležitých faktorov pre kvalitu práce školy je aj kvalifikovanosť vyučovania predmetov.  
 
 Odbornosť vyučovania  

1. stupeň 
Neodborne bolo vyučovaných 8 hodín anglického jazyka od 1. po 3. ročník. 
 

2. stupeň 
Neodborne boli vyučované predmety: 
TSV – 8 hodín 
INF – 11 hodín v základnom variante 
TBZ – 6 hodín v základnom variante 
OBN – 1 hodina 
SEE – všetky hodiny 
RGV – 3 hodiny 
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g) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

Pedagógovia mali možnosť dopĺňať si odborné vedomosti hlavne na MPC v Prešove, ale aj u iných 
organizácií, ktoré sú na to oprávnené a majú akreditáciu MŠ SR.  
 
Tabuľka 14: Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov k 31. 8.  
 

Kategória 
a podkategória 

A
d

a
p

ta
čn

é 

Š
p

ec
ia

li
z
a

čn
é 

F
u

n
k

čn
é 

A
k

tu
a

li
za

čn
é 

V
la

st
n

é 

a
k

tu
a

li
za

čn
é 

P
rí

p
ra

v
n

é 

a
te

st
a

čn
é 

In
o

v
a

čn
é 

Š
p

ec
ia

li
za

čn
é 

in
o

v
a

čn
é 

F
u

n
k

čn
é 

in
o

v
a

čn
é 

K
v

a
li

fi
k

a
čn

é 

Učiteľ I. stupňa - - - 1 - 3 1 - - - 

Učiteľ II. stupňa - - - 11 - 12 2 - 1 1 

Vychovávateľ - - - - - - - - - - 

Tréner športovej  triedy - - - - - - - - - - 

Špeciálny pedagóg - 1 - - 2 1 - 1 - - 

 
Jednotlivé varianty Učebných plánov sú uvedené v Školskom vzdelávacom programe a inovovanom 
ŠkVP. Okrem všeobecných cieľov vzdelávania sa škola zameriava aj na výučbu cudzích jazykov od 1. 
ročníka, na výučbu matematiky a prírodovedných predmetov v 5.ročníku a na rozvoj športu v 1.ročníku 
a na 2.stupni od 5. – 9. Ročník so zameraním na futbal.  

 
h) Aktivity školy a jej prezentácia na verejnosti 
 
1. Výchovné aktivity školy          

- 1.jún – MDD – organizovanie kultúrnych podujatí pre žiakov školy na 1. aj 2. stupni. 
- Valentínska pošta - koordinátori v spolupráci s vyučujúcimi NBV a 1. stupňom. 
- Zber papiera – prebiehal v mesiaci október a máj. Do zberu sa zapojili žiaci 1. až 9. ročníka. 
- Červené stužky - v spolupráci s Červeným krížom sa uskutočnila celoslovenská kampaň zameraná 

na boj proti HIV/AIDS. Žiaci si školskou reláciou aj symbolickým zhotovením a nosením stužiek 
počas týždňa si pripomenuli zákernosť tejto choroby. 

- Školský ples - V mesiaci február sa uskutočnil 8. školský ples pre žiakov 2. stupňa, ktorý mal 
u žiakov mimoriadny úspech. Pripravili ho žiaci IX.A triedy pod vedením TU a koordinátorov. 

- Halloweenská diskotéka - V mesiaci októbri žiaci II. stupňa  pod vedením vyučujúcich cudzieho 
jazyka zorganizovali Halloweenskú diskotéku, na ktorej dominovala výzdoba z tekvíc a žiaci 
umocnili atmosféru podujatia svojím oblečením.  

- Mikulášska nádielka –  pre žiakov 1. až 5.ročníka v spolupráci s vyučujúcimi NBV. 
- Školský rok 2015/2016 sa niesol v duchu osláv 50- teho výročia založenia školy – 4.ZŠ na 

sídlisku Za Rajom v Bardejove. Počas celého školského roka prebiehali čiastkové aktivity: 

septembrová štafeta, púšťanie šarkanov, posedenie s dôchodcami, 50-metrový koláč a vianočné           

dopoludnie Krpelčiat, zimná sánkovačka, karneval, 8.školský ples žiakov, 2.reprezentačný ples 

rodičov a pedagóv,valentínska pošta, vinše škole, vysádzanie stromčekov a úprava okolia školy. 

20.mája sa uskutočnila v ŠH Mier v Bardejove slávnostná akadémia s vystúpením žiakov 1.a 

2.stupňa. 

- Vianočné športové dopoludnie Krpelčiat – v ŠH Mier za účasti DJ Bobra a freestylovej skupiny 

Hands up CREW, ktorá ukázala natrénované techniky rôznych druhov športov. Unikátom aktivity 

bol aj 50-metrový koláč, ktorý napiekli rodičia so žiakmi pri príležitosti osláv výročia školy, na 

ktorom sme si všetci pochutnali. 
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Zbierky 
- Biela pastelka - Zbierka pre slabozrakých a nevidiacich. Škola prispela finančnou sumou, čím 

sme pomohli všetkým takto handicapovaným ľuďom, vyzbieralo sa 128,23 €. 
- Deň narcisov - V spolupráci s Ligou proti rakovine sa uskutočnila aj finančná  zbierka 
- Na pomoc deťom v Ugande sa škola zapojila do celoslovenského projektu, ktorý v našom meste 

mala pod patronátom stredná škola Gymnázium L. Stockela. Žiaci našej školy prispeli aj do 
finančnej zbierky. 

 
 
 
Relácie v školskom rozhlase 

 

Názov relácie Zameranie 
Holokaust - boj proti antisemitizmu a xenofóbii p. Lišivková 

Červené stužky - boj proti HIV/AIDS VMR 

Svetový deň vody - zdravá výživa a životný štýl ENV 

Svetový deň mlieka - zdravá výživa a životný štýl ENV 

Medzinárodný deň študentstva - dejinné udalosti – nežná revolúcia, demokracia p. Lišivková 

Valentínska pošta - vzájomné spolunažívanie a empatia p. Bujňáková 

Deň učiteľov - úcta k učiteľskému povolaniu p. Bujňáková 

Deň Zeme - ochrana života a prírody ENV 

Svetový deň zdravej výživy - zdravá výživa a životný štýl ENV 

Deň cudzích jazykov - kultúra a história národov p. Halčáková 

 
 
Prvý stupeň 

 
Kultúrno – výchovné podujatia 

- Pasovanie prvákov - je niekoľkoročnou tradíciou školy. Cieľom je slávnostné uvedenie prvákov 
medzi žiakov školy. Prváci musia prejsť testami zdatnosti a slávnostne zložiť sľub prváka.  

- Slávnostný zápis detí do I. ročníka – zápis detí realizujeme v rámci spolupráce školy s MŠ 
Nábrežná a MŠ Nový sad. Táto akciu sa organizuje spolu s učiteľkami I. stupňa, ŠPZ, učiteľkami 
príslušných materských škôl, školským špeciálnym pedagógom a CPPPaP v Bardejove.  

- Deň Zeme –  žiaci svojimi aktivitami pomohli vyčistiť okolie školy. 
- Karneval  - okrem žiakov 1.stupňa sa zúčastnili aj deti z MŠ Nábrežná a Nový sad, kde si spoločne 

zasúťažili.  
- Vianočná besiedka – akcia zrealizovaná v spolupráci s ŠKD pre žiakov 1. stupňa.  
- Čitateľský maratón  - žiaci 4.ročníka sa zúčastnili celoslovenského čitateľského maratónu v OK 

Dávida Gutgessela v Bardejove. 
- Burza kníh spojená s predajom v priestoroch školskej knižnice. 
- Olympijské hry Krpelčiat – dvojdňové športovo-zábavné popoludnie pre deti, kde deti prežili 

nezabudnuteľnú noc v škole. 
- V rámci Projektu Tešíme sa do školy vyučujúce 1. stupňa sa zúčastnili na RZ predškolákov v MŠ 

Nový sad, Nábrežná ulica. 
- Záložka do knihy spája školy – medzinárodný projekt 
- Kúzelník Wolf a sranda Banda – zábavná show pre žiakov 1.stupňa 

 
Besedy 

- Dental Alarm – beseda so zubnou lekárkou 
- Beseda so spisovateľkou p. Vrkoslavovou – spojená s výstavkou a predajom kníha ozvláštnená aj 

účasťou hlavného hrdinu – psa 
- Beseda so zdravotníkom o prvej pomoci – pre žiakov 3. a 4.ročníka 
- Beseda so včelárom – pre žiakov IV.A 
- Beseda s lesníkom a poľovníkom – žiaci mali možnosť spoznať život netopierov, ktorý im 

sprostredkoval videoprojekciou p. Slavomír Hanko, člen Slovenského poľovníckeho zväzu 
- Environmentálny program „Živá voda“ – spojená s videoprojekciou a náučným slovom 
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- Divadlo Gašparko – predstavenie pre žiakov 1. a 2.ročníka pod názvom Ako sa čert dostal do 
neba 

 

 
Exkurzie 

- Tri prasiatka – divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa v DJZ v Prešove 
- Vianočný koncert  – v ZUŠ M. Vileca 
- Premeny – vianočný koncert SZUŠ na Dlhom rade 
- Návšteva Ekocentra Malcov – žiaci 3. ročníka 

- Planetárium v Prešove – exkurzia pre žiakov 4.ročníka  
- Náučný chodník – 1.stupeň 
- Živá ZOO – zrealizovaná aktivita na Deň Zeme 

 
Kurzy 

- Didaktické hry - koncom školského roka  si v reálnej praxi žiaci 1. stupňa mohli overiť nacvičené 
poznatky v praxi. 

- Plavecký výcvik – 40 žiakov 3. ročníka si osvojilo základy plávania formou dochádzania na 
mestskú plaváreň. Denne absolvovali 2 hodinový výcvik po dobu dvoch týždňov každá skupina. 

 
Výlety a škola v prírode 

- Žiaci 1. stupňa sa v mesiaci máj- jún zúčastnili jednodňových výletov, kde spoznávali krásy 
Prešovského kraja.  

- Od 23.5. – 27.5.2016 – sa žiaci II.A, III.A, III.B zúčastnili ŠkvP v Chmeľovej 
- Od 30.5. – 3.6.2016 sa žiaci I.A, I.B, I.C II.B zúčastnili ŠvP v Chmeľovej 
- Od 6.6. – 10.6.2016 sa žiaci IV.A a IV.B zúčastnili ŠvP v Chmeľovej 

 
ŠKD 

 
Kultúrno-výchovné podujatia 

- Zhotovovanie a púšťanie šarkanov – jesenné hry  
- Tekvicové strašidlá, výrobky z gaštanov 
- Ochutnávka ovocia a zeleniny – spojená s konzumáciou zdravej výživy a pripomenuli si zdravý 

životný štýl. 
- Najkrajšia stavba z LEGA, Vianočné besiedky, Burza kníh a hračiek v ŠKD, Kvíz Poznaj 

svoje mesto, Stavba zo snehu, Pieseň mojej babičky - deti z ŠKD súťažili v speve ľudových 
piesní,   Najkrajší účes, Najkrajšie vajíčko, Maľovanie na chodník, Maľované medovníčky, 

Pletené korbáče, Kladenie vencov pri pamätníku Vďaky v Bardejove,   V rytme hudby, 

Najkrajší účes, Vybíjaná – turnaj v ŠKD, Posedenie pri knihe v školskej knižnici, 

Svetový deň výživy, Prečo potrebujem vodu, Lepíme LEPORELO, Sadenie 
stromčekov, Švihadlový maratón, SOS psíky, Futbalový turnaj 

- Vítanie jari - Pálenie Moreny, rozlúčka so zimou - akciu pripravili žiaci v ŠKD pod vedením 
svojich vychovávateliek. V pásme piesní a básničiek s ľudovou tematikou sa rozlúčili so zimou. Na 
akciu sa prišli pozrieť aj deti z MŠ na Nábrežnej ulici a rodičia detí 

- Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili mestskej akcie Vivodzeňe kačura, navštívili Prírodovedné 
múzeum. 

 
2. Druhý stupeň  

 
Kultúrno-výchovné podujatia a ostatné aktivity  
 

- Svetový deň výživy – výstavka projektov na tému Zdravá výživa (ENV) 
- Súťaž o najkrajšie jablko – zodpovedný koordinátor ENV 
- Zdravý životný štýl – koordinátor (ENV) „Obezita a správna výživa“ pre 7. ročník 
- Chcem dýchať čistý vzduch – výtvarná súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka 
- Mesiac lesov a ochrany prírody – kvíz venovaný problematike znečistenia vody, pôdy a ovzdušia 
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- Čaro Vianoc - aranžovanie vianočných ikebán 
- Ochrana prírody v okrese Bardejov pre  5. – 9.  ročník – prezentácia žiackych projektov 
- Jeden deň s jablkom – Svetový deň výživy – cieľ: zvýšiť úroveň konzumácie ovocia 
- Deň narcisov – celoslovenská kampaň Liga proti rakovine zameraná na osvetu a prispeli sme 

finančnou  pomocou pre ľudí s onkologickým ochorením  
- Červené stužky – celoslovenská kampaň zameraná na osvetu a prevenciu HIV a AIDS ( VMR, 

PPDZ ) 
- Život áno, drogy nie – prezentácia žiackych projektov 9. ročníka na hodinách VUM ( PPDZ ) 
- Tadiaľ cesta nevedie – pre 5. ročník zamerané na prevenciu látkových a nelátkových závislostí  
- Zober loptu nie drogy – volejbalový turnaj učiteľov a žiakov 8. a 9. ročníka ( PPDZ ) 
- Živý šach – podujatie pre žiakov celej školy, ktoré v spolupráci s rodičmi zrealizovali šachovú 

partiu, v ktorej hral pán riaditeľ proti šachistovi p. Dzurišovi. Šachové figúrky boli zapožičané zo 
Slovenského šachového zväzu a stvárnili ich naši žiaci šachového krúžku. 

 
Slovenský jazyk a literatúra: 

- Školský časopis – SNAR - vyšli 2 čísla školského časopisu SNAR, kde žiaci 1. aj 2. stupňa 
prezentovali vlastnú tvorbu vo všetkých jazykoch, ktoré sa v škole učia  

- Čitateľský maratón - žiaci V.A, V.C sa zúčastnili na čitateľskom maratóne v Okresnej knižnici 
D. Gutgessela v Bardejove 

 
Cudzie jazyky 

- Halloweenska párty – spojená s výstavkou tekvíc – večerná zábava spojená s tancom a súťažami  
 
Technická výchova, Svet práce, Technika: 

- Starostlivosť o areál školy - počas školského roka sa žiaci starali o kvety v pavilónoch, výsadbu 
kvetín do betónových kvetináčov a pomáhali pri úprave vonkajšieho areálu školy.  

Výstavy – Plody jesene, Vianočné tradície a Veľkonočná výstava 
- Realizácia zberu papiera v mesiacoch október a máj 

 
Náboženská výchova: 

- Príprava žiakov 3. ročníka na 1. sv. prijímanie a eucharistiu. 
 

Výchovný poradca: 
- V rámci 71. výročia ukončenia  2. svetovej vojny v Európe sa zrealizovala beseda s 1. tajomníkom 

veľvyslanectva Ruskej federácie, kandidátom historických vied Nikolajom Ryžovom a p. 
Mikhajlom Machekhinom v 7.C triede.   

 
Telesná a športová výchova: 

- Tanečný maratón v aerobicu  - zrealizoval sa 2. ročník za účasti študentiek PU fakulty športu 
v Prešove 

- Florbalová 50tka-  turnaj pre žiakov 2. stupňa  
- Volejbalový turnaj o pohár RŠ pre žiakov 7. – 9. ročníka 

 

Besedy 
Koordinátor ENV    

- Ekologické zdroje energie – 8.ročník 
- Aranžovanie vianočných ikebán 
- Poruchy príjmu potravy – v spolupráci s RÚVZ pre žiakov 7.ročníka 
- Odpad alebo surovina - DVD program s problematikou triedenia  a recyklácie odpadu pre žiakov 

8. a 9.ročníka 
- Deň Zeme – výstavka žiackych  projektov 
- Ochrana prírody v okrese Bardejov – tvorba a prezentácia projektov pre žiakov 9.ročníka 

 
Koordinátor PPDZ  

- Obchodovanie s ľuďmi – riešenie celosvetového problému – beseda pre žiakov 9.ročníka 
s videoprojekciou 
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- Fajčenie – vraždiaci návyk – beseda pre žiakov 7. ročníka – zhliadnuté výukové DVD 
s besedou o fajčení a jeho dôsledkoch na ľudský organizmus  

- Tadiaľ cesta nevedie – beseda pre žiakov 5. A, 5. C, 5. B v spolupráci s CPPPaP 
- Prevencia alkoholizmu a kriminalita mladistvých – beseda pre žiakov 8. A a 8. B 

v spolupráci s CPPPaP 
- Alkohol- skrytý nepriateľ – beseda pre žiakov 9. A, 9. B a 9. D v spolupráci s CPPPaP 
- HIV a AIDS – beseda pre žiakov 9. ročníka o vírusových ochoreniach 

 

Koordinátor VMR 
- Čas premien – pre žiačky 6. ročníka  
- Deň počatého diťaťa – prednáška pre žiakov 9. ročníka s pracovníčkou RÚVZ v Bardejove 
- Recept na dobré manželstvo – školský projekt spojený s výstavkou 

 

Projekty a výstavky 
 
Dejepis – Geografia – Regionálna výchova a Občianska náuka: 

- Historické osobnosti a udalosti – pre žiakov 7. až 9.ročníka 
- Štáty EU – výstava projektov žiakov 8.ročníka 
- Pravek – výstava projektov a prác žiakov 6. ročníka. 
- Sopky a jej stavba /modely sopiek/ –  výstavka žiackych projektov.   
- Po stopách regionálnych dejín – projekty žiakov 5. a 6. ročníka.  
- Rodokmene a erby rodín – výstavka žiackych projektov 5. ročník. 
- Veľkonočné ikebany, zvyky a tradície 
-  

 
Matematika, Fyzika, Informatika, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

- Projekty z informatiky na témy: Moja vianočná pohľadnica, Novoročný pozdrav, Veľkonočný 

pozdrav, rôzne projekty vo Worde, Imagine, Baltik.  
  

Cudzie jazyky: 
- Projektové úlohy - žiaci sa zapájali do vypracovania projektových úloh a zhotovovali výstavy na 

tému: Vianoce, Vianočná pohľadnica vo všetkých jazykoch, Veľká noc, Deň sv. Valentína, 

Moje mesto 
- Deň sv. Patrika – žiaci prišli symbolicky odetí v zelenej farbe, čím si uctili patróna Írska, sv. 

Patrika. 
-  

Biológia, fyzika a chémia: 
- Deň Zeme – výstava projektov a referátov 7.až 8. ročníka 
- Ochrana životného prostredia – výstava projektov pre 9. ročník.  
- Les a jeho význam pre život na zemi – prezentácia projektov prác žiakov 
- Výživa a zdravie – 6. ročník 

 
Svet práce, Technika: 

- Plody jesene  
- Ikebany a adventné vence  
- Dejiny techniky 
- Svetové a slovenské vynálezy 
- Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 
- PK spolu so žiakmi sa podieľali na úprave, vysádzaní a údržbe interiéru a eteriéru školy 

 
Koordinátor ENV 

- Svetový deň zdravej výživy – prezentácia, výstavka a konzumácia s ochutnávkou zdravého jedala  
a nápojov, do ktorej sa zapojili aj naše kuchárky  

- Výstavka jesenných plodov a jabĺk 
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Náboženská výchova: 
- Vítanie Mikuláša – pre žiakov 1.ročníka 

 
 

Exkurzie 
 
Koordinátor ENV: 

- Turistická vychádzka do TANAP-u – pre žiakov 7. ročníka – Štrbské pleso – Popradské pleso 
 
 
Koordinátor PPDZ: 

- Oswienčim a pamätihodnosti Krakowa – pre žiakov 7.ročníka s cieľom poukázať na negatívne 
javy šírenia rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a vyvražďovania národov počas 2.sv.vojny. 

- Spomienka na holokaust – návšteva pamätníka holokaustu v židovskej synagóge v Bardejove – 
9.B 

 
Slovenský jazyk a literatúra: 

- Návšteva DJZ v Prešove – Johanka z Arku – muzikál pre žiakov 8.A a 8.C 
- Divadelné predstavenie Snehová kráľovna v DJZ Prešov – pre žiakov 6.C 

 
   

Dejepis – Geografia – Regionálna výchova – Občianska náuka: 
- Pamätihodnosti mesta Bardejova a jeho okolia – dejepisná vychádzka v rámci regionálnej 

výchovy a multikultúrnej výchovy. 
- Jaskyňa Zlá diera v Lipovciach – exkurzia pre žiakov 5. ročníka  
- Oswiecim – exkurzia zameraná na prevenciu nežiaducich javov: holokaust, xenofóbiu, rasizmus (v 

spolupráci s PPDZ ) 
- Dukla – Svidník – Vyšný Komárnik – exkurzia pre žiakov 9. ročníka, aby si pripomenuli výročie 

oslobodenia Československa 
- Skanzen  a múzeum – Bardejovské Kúpele – exkurzia pre žiakov 5. ročníka vrámci RGV 
- Vychádzka ku Pamätníku holokaustu a židovskej synagógy pre žiakov 5. ročníka 
- Návšteva hrobu B. Krpelca – žiaci 5.A a 5.C 

 
 Biológia, Fyzika a Chémia: 

- Technické a prírodovedné múzeum Košice – exkurzia z BIO a FYZ pre žiakov 8. ročníka 
- Solivar pri Prešove – exkurzia pre žiakov 8.ročníka spojená s prehliadkou technických 

zabezpečení na spracovanie soli v minulosti 
 

Hudobná a výtvarná výchova: 
- Exkurzia do Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku pre žiakov 9. ročníka 
- Muzikál Johanka z Arku v DJZ v Prešove – pre žiakov 9.A a 9.C 

 
Svet práce, Technika: 

- Vianočná a veľkonočná výzdoba - žiaci sa zúčastnili výstav v predvianočnom a veľkonočnom 
období v CVČ a HOS. 

- Vianočné zvyky a tradície pre žiakov 7. a 9. ročníka v HOS Bardejov 
- Veľkonočné zvyky a tradície pre žiakov 7.   a  9. Ročník v HOS Bardejov 

 
Náboženská výchova: 

- Exkurzia do prešovskej synagógy, evanjelického kostola, Rímsko-katolíckeho chrámu sv. 
Mikuláša,  Gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove – pre žiakov 7.ročníka 

- Prešov – výrobňa hostií 
 
 

Telesná a športová výchova: 
- Naše futbalistky sa v závere školského rka zúčastnili pod vedením trénera a riaditeľa školy 

športového sústredenia spojeného s pobytom v okolí Paríža a návštevy na európskom futbalovom 
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stretnutí v Marseille pod záštitou firmy Coca Cola. Počas celého  pobytu sa im venoval úspešný 
futbalista Honza Koller. 

 
 
Kurzy 

 
- Účelové cvičenie - V rámci OŽZ  sa uskutočnili 2 účelové cvičenia na 2. stupni. Žiaci si v reálnej 

praxi mohli overiť v spolupráci s Červeným krížom  a Hasičským a záchranárskym zborom v 
Bardejove doposiaľ teoreticky nacvičené poznatky v areáli našej školy, kde boli rozmiestnené 
jednotlivé stanovištia. Každá trieda si nadobudnuté kompetencie  overovala na modelových 
situáciách. 

- Lyžiarsky výcvik – pre 86 žiakov 7. ročníka sa uskutočnil v januári 2016 na Drienici, kde sa 
v dvoch turnusoch učili základom lyžovania. Pracovali v troch skupinách pod vedením vyučujúcich 
TSV.  

 
Výlety 
 
Na druhom stupni sa žiaci zúčastnili jedno a dvojdňových výletov, ktoré boli zamerané na spoznávanie 
krás Slovenska. Žiaci boli v Bratislave, Bojniciach, na Orave a Oravskom zámku,  v Prešove a okolí,  
jaskyni Zlá diera, Vysokých Tatrách, Starej  Ľubovni a pod.  
 

 
3.  Výsledky súťaží a olympiád 

 
Tabuľka 15:  Olympiády 

 

PREDMET 

KATEGÓRIA 

ÚROVEŇ / UMIESTNENIE 

OKRES 
KRAJ 

OBVOD 
SLOVENSKO 

MOZ 5 
8.m. – 1 žiačka 
9.m. – 1 žiak 

  

MOZ 6 15. a 18.m.- 2.žiaci   

MOZ 7 7.a 10.m. – 2 žiaci   

MOZ 8 
 

3.m. – 1 žiačka 
8.m. – 2 žiaci 
11.m. – 1 žiačka 

  

MOZ 9 
 

1.m. – 1 žiak 
4.m. – 1.žiak 
7.m. – 1 žiak 

  

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

Geografická 
olympiáda 

3.m. – 1 žiak, 
9.ročník 
12.m. – 2 žiačky, 
5.ročník 
17.a 20.m. – 2 žiaci 
6.a 7.ročník 
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D
E

J
E

P
IS

 
Dejepisná olympiáda 

6.m. – 1 žiačka, 
8.ročník 

  

S
L

O
V

E
N

S
K

Ý
 

J
A

Z
Y

K
 A

 

L
IT

E
R

A
T

Ú
R

A
 

Olympiáda zo SJL 
2.m.- 1 žiačka, 
 9. ročník 

  

A
N

G

L
IC

K

Ý
 

J
A

Z

Y
K

 

Olympiáda v ANJ 
 

2.m- 1 žiak , 9.ročník   

B
IB

L
IC

K
Á

 

Biblická olympiáda  
NVE 

1.m. – 1 žiačka, 
6.ročník 
2.m. – 1 žiak, 
5.ročník 

  

Biblická olympiáda 
NVG 

2. miesto – družstvo  
žiakov 
8. a 9. ročníka 

  

B
IO

L
Ó

G
IA

 

Biologická olympiáda 
kategória C 

 

1.miesto – 1 žiačka , 
9. ročník 
2. miesto -  1 žiačka , 
9. ročník 
3.miesto – 1 žiačka, 
8. ročník 

 

2.m. -1 žiačka,   
9. ročník 
9. m. - 1 žiačka, 
9. ročník 
10.m. – 1 žiačka 
8.ročník 

 

Biologická olympiáda 
kat. C projektová časť 

 
10.m. – 1 žiačka 
8.ročník 

 

Biologická olympiáda 
kat. C teoreticko – 

praktická časť 
 

8.m. – 1žiačka 
9.ročník 

 

Biologická olympiáda 
kategória D 

4.m. – 1 žiačka,  
7. ročník  
7.m. – 1 žiačka 
6.ročník 

  

Biologická olympiáda 
kategória E - geológia 

5.m. – 1 žiačka 
8.ročník 
 

  

Biologická olympiáda 
kategória E - zoológia 

6.m. – 1 žiak 
9.ročník 
 

  

C
H

É
M

IA
 

Chemická olympiáda 

6.m. – 1 žiačka, 
9.ročník 
9.m. – 1žiačka, 
9.ročník 
10.m. – 1 žiak, 
9.ročník 
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F
Y

Z
IK

A
 

Fyzikálna olympiáda 
4.m. – 1.žiak 
 

  

 
 
 
OSTATNÉ  SÚŤAŽE 
 
Prvý stupeň:  

 

PREDMET NAZOV SÚŤAŽE 

ÚROVEŇ / UMIESTNENIE 

OKRES 
KRAJ 

OBVOD 
SR 

M
A

T
E

M
A

T
IK

A
 

Pytagoriáda – P3 
2.m. – 1 žiak,  
3.m. -1 žiačka 
 

  

Pytagoriáda – P4 
3.m. – 1 žiačka 
 
 

  

Klokanko - celoslovenská 
korešpondenčná matematická 

  
38 rišiteľov, 
100% - 3 žiaci,  
1. ročník 

Všetkovedko - celoslovenská 
korešpondenčná matematická 

  

25 riešiteľov, 
5. m. – 1 žiačka,  
2. ročník 
10. m. – 2 žiaci,  
2. ročník 
22.m.– 1 žiak ,  
2. ročník 

Šaliansky Maťko 
3.m. – 1 žiačka 
2.ročník 

  

V
Ý

T
V

A
R

N

A
 

V
Ý

C
H

O
V

A
 

Jeseň života 
3. m.– 1 žiak,  
4. ročník 

  

T
E

L
E

S
N

Á
 

V
Ý

C
H

O
V

A
 

Futbal ml. žiaci 
2. m.- družstvo 
3.a 4. ročníka 

  

Plavecká liga 
1.m. – 1 žiačka 
4.ročník 

  

Šachová liga 
1. m. – 1 žiak 
3. ročník 
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Druhý stupeň: 

 

PREDMET NAZOV SÚŤAŽE 

ÚROVEŇ / UMIESTNENIE 

OKRES 
KRAJ 

OBVOD 
SR 

M
A

T
E

M
A

T
IK

A
 

Pytagoriáda – P5 5.m. 1 žiačka   

Pytagoriáda – P6 
4.m. – 1 žiak 
5.m. – 1 žiak 

  

Pytagoriáda – P7 
2.m. -1 žiak 
3.m. -1 žiačka 

  

KLOKAN  - celoslovenská 
korešpondenčná súťaž 

  

85 % - 2 žiaci,  
5.a 6. ročník 
83 – 81% - 2 
žiaci, 
6.a 7.ročník 

Talent ZŠ regiónu  
35. a 36.m. – 
2 žiaci, 
9.ročník 

 

S
L

O
V

E
N

S
K

Ý
  

 J
A

Z
Y

K
 

A
  

  
 L

IT
E

R
A

T
Ú

R
A

 

Hviezdoslavov Kubín 

3. m.– 1 
žiačka, 6. 
ročník 

  

Šaliansky Maťko 

1. m. – 1 
žiačka, 5. 
ročník 
 

účasť  

Hovorme o jedle   
1.m. – 1 žiačka 
9.ročník 

D
E

J
E

P
IS

 

Medzníky 2. sv. vojny 

7. miesto,  
 4 žiaci,  
 9.ročník 

  

Milionár 

1.miesto – 3 
žiačky 
8.ročník 

  

V
Ý

T
V

A
R

N
Á

  
 

V
Ý

C
H

O
V

A
 

Čarovné jablko 

3. m.,  
 1 žiačka,  
 6. ročník 

  

T
E

L
E

S
N

Á
  
 

a
  

 

Š
P

O
R

T
O

V
Á

 

P
R

ÍP
R

A
V

A
  

Basketbal, chlapci 
3. miesto, 
družstvo 

  

Hádzaná, chlapci 
3. miesto, 
družstvo 

  

Jednota cup – malý futbal,  
starší žiaci 

1. miesto,  
družstvo 

1. miesto 
družstvo 

2.miesto, 
družstvo 
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Jednota cup – malý futbal,  
staršie žiačky 

1. miesto,  
družstvo 

1. miesto 
družstvo 

 

Florbal starší žiaci 
4. miesto,  
družstvo 

  

Florbal dievčatá 
1.miesto, 
družstvo 

5.miesto, 
družstvo 

 

Oxdog Florbal chlapci 
3. miesto - 
družstvo 

  

Oxdog Florbal dievčatá 
1. miesto - 
družstvo 

  

Coca-cola cup, futbal, starší 
žiaci 

1. miesto 
družstvo 

2. miesto, 
družstvo 
 

 

Coca-cola cup, staršie žiačky 
1.miesto 
družstvo 

1.miesto, 
družstvo 

1.miesto, 
družstvo 
a postup do 
superfinále 
Československo 

Dôvera cup, mladšie žiačky 
1.miesto, 
družstvo 

1.miesto, 
družstvo 

7.miesto, 
družstvo 

Šachová liga 
1.a 2. miesto 
družstvo 

  

Plavecká liga 

1.miesto,  
 4 žiaci 
3.miesto, 
1 žiak 

  

Dôvera cup,futbal,  
 mladší žiaci 

1. miesto 
družstvo 

2.miesto, 
družstvo 

 

S
V

E
T

 

P
R

Á
C

E
 

Majster palacinka 

1. m., 4 žiačky 
 8. ročník 
  

  

 
Najúspešnejší športovci v oblasti futbalu:  
Výber  východoslovenského futbalového zväzu: Sabína Sokolová – 9.ročník, Alexandra Tejová – 
9.ročník, brankárka Alexandra Semanová – 8.ročník. 
 
 
Reprezentatky našej školy vo futbale: 
Dominika Bereščáková, Petra Čornaničová, Jaroslava Kačmárová, Andrea Fecková, Sofia Rozsýpaná, 
Sára Jeleňovská, Sára Sviatkovská, Lucia Billá, Gabriela Matijková a Nikola Zajacová. Zúčastnili sa 
superfinále Slovensko proti Česku v Pardubiciach a získali putovný pohár COCA-COLA CUP.   
 
 

 
i)  Projekty, do ktorých sa škola zapojila 
 
V rámci výzvy ( kód: OPV – 2011/1.1/06 – SORO) vypísanej MŠ SR sa škola zapojila do projektu 
spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom. Projekt bol schválený v celkovej výške 346 631, 
33 € a v máji 2012 bola medzi ministerstvom školstva v zastúpení agentúrou MŠ SR pre štrukturálne 
fondy EU a školou podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
Názov projektu: „ Implementácia inovatívnych metód vzdelávania„ 
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Operačný program: Vzdelávanie 
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Opatrenia: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
 
 
Cieľom projektu je inovovať obsah metódy vzdelávania v základnej škole s cieľom moderne pripraviť 
pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť 
Ciele jednotlivých aktivít: 

1.1  Pripraviť, vytvoriť a implementovať do vyučovacieho procesu nové metódy, formy, učebné 
materiály, didaktické prostriedky a digitalizáciu na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov 
s väzbou na rozvoj ďalších kľúčových kompetencií.  

1.2  Pripraviť, vytvoriť a implementovať do vyučovacieho procesu nové metódy, formy, učebné 
materiály, didaktické prostriedky a IKT v cudzích jazykoch. 

a. Umožniť pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu 
inovácie vzdelávania. 

Do projektu bolo zapojených 29 pedagógov, ktorí v čase od októbra 2012 do februára 2014 
implementovali a overovali nové metódy a formy práce so žiakmi do vyučovacieho procesu 
v predmetoch: MAT, SJL IFV a ANJ na 1.stupni a MAT, SJL, ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, BIO, CHE, 
FYZ na 2.stupni ZŠ.  

Škola formou projektu získala:  jazykové laboratórium, nové počítačové vybavenie, interaktívne tabule, 
interaktívny software, výukové CD nosiče, hlasovanie zariadenie, scanery, tlačiarne, vybavenie pre 
prevádzanie pokusov z predmetov biológia, chémia a fyzika, knižné publikácie, pracovné zošity, učebné 
pomôcky. 

V mesiaci marec 2014 sa uskutočnil WORKSHOP, ktorý bol plánovaný v záverečnej fáze projektu a na 
ňom sa zúčastnili pedagógovia z iných škôl z prešovského a košického kraja. Vyučujúci tak prezentovali 
na ňom svoju prácu aj práce žiakov počas uplynulých 21 mesiacov. Súčasťou práce pedagógov bolo 
vytvorenie publikácií pre každý vyučovací predmet zapojený v projekte, v ktorých boli spracované 
námety na skvalitnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom pracovných listov, interaktívnych cvičení 
s využitím rôznych softvérov, ako aj aktivít pre prácu s interaktívnou tabuľou. 

 

Národný projekt COMDI v spolupráci s CPPPaP – komplexný poradenský systém prevencie 
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, kde škola získala prístup do 
Komposytu. Škola získala odborné metodiky a neobmedzený prístup v rámci online diagnostikovania 
klientov prostredníctvom zdigitalizovaných testov a metodík 

English ONE - „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ“  - národný projekt je 
zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR. Do projektu sa 
zapojilo 7 učiteľov našej školy. Projekt sa zameriava na nové metódy a nástroje, ako jednoducho urobiť 
hodiny angličtiny atraktívnejšie. Učitelia získali moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k 
existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Projekt žiakom prináša interaktívne a zábavné 
vyučovacie hodiny vďaka novému digitálnemu obsahu.Vzdelávanie učiteľov je zamerané na nové 
metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov. V rámci 
projektu mala otvorenú hodinu p. Lešičková. O ďalších možnostiach využitia portálu nás presvedčila 
lektorka MPC Prešov, ktorá vyučovala 1 deň na našej škole predmet ANJ pomocou dostupných portálov 
a moderných metód a foriem práce so žiakmi. 

V rámci Programu  eTwinning žiačky 8.C pod vedením p. uč. Pillárovej pracovali na 2 
projektoch.Projekt Celebrating European Day 9th of May with a postcard exchange and an e-
twinning Eurovision pozostával z 2 častí, výmena pohľadníc medzi zapojenými školami 

a následne zaslanie videa so súťažnou skladbou.   

https://live.etwinning.net/projects/project/124243
https://live.etwinning.net/projects/project/124243
https://live.etwinning.net/projects/project/124243
https://live.etwinning.net/projects/project/124243
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Skladba „Jabĺčko“ sa umiestnila spolu s poľskou skladbou „Tyle słońcaw całym mieście“ na 1. mieste. 
A pen-pal project – projekt realizovaný medzi VI. D triedou a dvomi triedami 5. ročníka poľskej ZŠ 
v Kaliszi. Žiaci si vymieňali informácie o sebe, svojom meste, škole a zverejňovali ich na stránke 
projektu. 
 
  

Školské projekty 

 
SABI PROJEKT ( ENV ) : celoslovenský projekt „Recykluj a vyhraj“, ktorého cieľom je 

poukázať na dôležitosť a význam triedeného odpadu. Súťaž Recykluj a vyhraj s firmou Milk-agro 
mala viacero kategórií, my sme sa zapojili do troch : zber Sabi viečok, zber tetrapakov od 
mlieka Sabi a naspievanie Sabi hymny. Sabi viečok sme nazbierali 27 kg, tetrapakov 144 kg. 
V zbere tetrapakov a v naspievaní Sabi hymny sme sa umiestnili na víťazných miestach. 
Najlepší zberači a speváci boli odmenení vecnými cenami.  
 
 
             ZBER PAPIERA ( ENV ) : v mesiaci október 2014 a máj 2015 sa na škole uskutočnil tradične 
zber papiera, kde žiaci vyzbierali 29 230  kg papiera. Najlepšie kolektívy a jednotlivci boli odmenení 
vecnými cenami. Najlepšími triedami, ktoré získali deň voľna, sa stali: 2.A, 3.B, 5.A a 5.C trieda. 
 

RECYKLOHRY ( ENV ) Naša škola sa zapojila aj do školského recyklačného programu 
Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá organizuje zber a recykláciu 
elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o triedení odpadov u 
mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. 
Súťaž Recyklohry mala dve kategórie, zber nefunkčného elektroodpadu a zber použitých batérií. 
Elektroodpadu sme nazbierali 586 kg a batérií  115 kg. Aj v tejto súťaži boli najlepší zberači 
odmenení vecnými cenami. 
 
 
„NAJ trieda“: v rámci ŠPZ sa každoročne počas celého školského roku uskutočňuje bodovanie 
o najčistejšiu triedu na I. a II. stupni. Školský parlament pripravil kritériá bodovania, ktoré sa mesačne 
kontrolovali a vyhodnocovali. Kolektívy tried boli ocenené na konci školského roka vecnými cenami. 
Najčistejšou triedou na 2. stupni sa stala trieda VI.D. Na konci školského roka boli žiaci odmenení. 
  
ČAS PREMIEN ( VMR, ENV ) : celoslovenský výchovno-vzdelávací program zameraný na 
problematiku dospievania mládeže. Projekt bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou PROCTER & 
GAMBLE. Firma škole poskytla propagačné balíčky pre dievčatá 6. a 7. ročníka. V spolupráci so 
zdravotnými organizáciami a psychológmi sa zrealizovali besedy a prednášky o dospievaní.  
 
BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE ( ENV ) : celoslovenský projekt zameraný na zber použitých 
prenosných batérií a akumulátorov, a tým prispieť k separácii odpadu a ochrane životného prostredia. Do 
projektu sa zapojilo 29 žiakov, pričom žiaci spolu nazbierali použité batérie a akumulátory, čo po 
zvážení predstavuje 115 kg elektroodpadu. 

 
NÁUČNÝ CHODNÍK – v spolupráci s komunitnou nadáciou Bardejov z grantového programu 
Deti a mládež žiaci 4.B pod vedením p.uč. Zakopalovej otvorili náučný chodník v priestoroch 
exteriéru našej školy, ktorý obsahuje 6 náučných tabúľ, 9 tabuliek s názvami stromov v parku 
a 2 prírodné stanovištia. Súčasťou je aj 6 novovysadených stromov, 2 vtáčie búdky a 10 
jednoduchých drevených sedákov. Chodník možno využiť na spestrenie vyučovacích hodín 
a rôzne voľnočasové aktivity. Cieľom projektu bolo, aby si deti vážili svoje životné prostredie, 
svoju prácu, prácu iných a súčasne sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. 
 
 

https://live.etwinning.net/projects/project/124243
https://live.etwinning.net/projects/project/125769
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j) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 
Dňa 11.3.2013 Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Prešov vykonala informatívnu 
inšpekciu. Predmetom školskej inšpekcie bolo preverenie realizácie celoslovenského testovania žiakov 

9. ročníka v základnej škole. 
 
Závery zistenia ŠŠI 
Školský koordinátor a administrátor zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram 
otvárania testových zásielok. V kontrolovaných skupinách bol dodržaný časový harmonogram zadávania 
testov a pokynov pre administráciu. Testovanie sa uskutočnilo podľa pokynov NÚCEM-u, v priebehu 
testovania sa nevyskytli žiadne problémy. 
 
Dňa 28.1. 2016 Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Prešov vykonala tematickú 
inšpekciu. Jej predmetom bolo sledovať úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 
gramotnosti. Testovaní boli žiaci 9. ročníka ZŠ 
 
Závery zistenia ŠŠI 
Priemerná úspešnosť žiakov testovanej triedy 9. ročníka bola 53,17 %, čo je o necelé 3 % vyšší priemer 
v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste /50,63%/ a s dosiahnutým priemerom 
žiakov v teste v testovaných školách v Prešovskom kraji /50,91%/. 

 
k) Priestorové a materiálno technické podmienky školy 
 
Škola je pavilónového typu. Triedy sú rozmiestnené v jednotlivých pavilónoch. Odborné učebne slúžia 
pre svoj účel vo fyzike, chémii, biológii, informatikách, učební cudzích jazykov na 1. aj 2. stupni, jednej 
mediálnej učebni a školských dielňach. ŠKD pre svoju činnosť z časti využíva aj triedy prvého stupňa. 
Škola nemá samostatné šatňové priestory, ale v tomto školskom roku sa zakúpili ku každej triede skrinky 
pre žiakov, kde si môžu odkladať prezuvky a kabáty. Ostáva ešte pavilón E a F, kde z priestorových 
dôvodov nie je možné zrealizovať takéto skrinky. Na vyučovanie telesnej výchovy slúži telocvičňa, ktorá 
kapacitne nepostačuje, a preto škola využíva na vyučovanie mestskú športovú halu, umelú trávu pri TJ 
Partizán, zimný štadión a školské ihriská. Škola vzhľadom na svoj vek vyžaduje vyššie náklady na 
údržbu. Boli nainštalované dve interaktívne zostavy do bežných  tried . Pracovné prostredie školy je na 
esteticky dobrej úrovni. Aj v tomto školskom roku bola dokúpená nová, modernejšia didaktická technika 
hlavne z prostriedkov projektu EÚ. V niektorých triedach boli vymenené tabule za keramické. 
Kabinetné zbierky boli doplnené novšími pomôckami, ktoré podľa výberu vedúcich MZ a PK škola 
zakúpila z prostriedkov projektu EÚ. Prevádzka školy z pohľadu dodávok energií bola bezproblémová. 
Rozpočtové zdroje postačujú na ich úhradu a škola nemá žiadne záväzky voči dodávateľom. 
Odstraňovanie havarijných stavov v tesnosti systémov a pravidelná údržba zariadení postupne prinášajú 
znižovanie nákladov na prevádzku školy. Najväčším a dlhodobo stálym problémom však naďalej 
zostávajú úniky tepla zapríčinené netesnosťou okien, dverí a nezatepleným skeletom školy. Musíme 
konštatovať, že neprepojenosť pavilónov, ktorá bola navrhovaná v rámci projektu na rekonštrukciu 
školy,  ktorá doteraz nebola realizovaná, sa nepriaznivo podpisuje aj pod zdravotný stav zamestnancov 
a žiakov školy.  

 
l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – prenesené kompetencie 

 
 

Názov položky Rozpočet Skutočnosť 

610 - Mzdy 584 119,00 584 119,00 

620 - Odvody 204 149 204 149 

630 – Tovary a služby 137 366 127 842,55 

642 – Náhrady ND, odstupné  8 331 44 

          Odchodné 393,18 393,18 
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SPOLU: 926 027,18 924 835,17 

642 cestovné žiakov   r. 2014 726 726 

      cestovné žiakov   r. 2015                     5765,70 5765,70 

SPOLU: 6 491,70 6 491,70 

642- školské potreby  HN 1 460,80 1 460,80 

642 – stravné   HN 7 477,25 7 477,25 

SPOLU: 8 938, 05 8 938, 05 

CELKOM: 941 456,93 940 264,92 

2. Príjmy 
 

Príjmy - Názov položky Suma v € 

Z prenájmu                                             749,46 

Z náhrad poistného plnenia                                 

Z dobropisov za energie 2 060,44 

Z darov 1 000,00 

SPOLU:           3 0809,90 

 
 
3. Vzdelávacie poukazy 

 

Názov položky Rozpočet Skutočnosť 

Spolu: 11 538,00 11 538,00 

 
4. Príjmy ŠKD, ŠJ, CVČ pri ZŠ 

 
Príjmy - Názov položky Suma v € 

Školský klub detí (ŠKD) 6 295,00 

Školská jedáleň (ŠJ) 8 488,24 

Centrum voľného času pri ZŠ (CVČ) 278,00 

SPOLU:           15 061,24 

 
Príjmy boli rozpočtované k jednotlivým položkám rozpočtu na ich navýšenie podľa potreby.  
 

Originálne kompetencie 
 
ŠKD 

Názov položky Rozpočet Skutočnosť 

610 - Mzdy 48 166 49 975,60 

620 - Odvody 16 834 17 524,40 

630 – Tovary a služby 11 050 8 285,63 

640- Transfery - ND  264,37 

SPOLU: 76 050 76 050 

 
Použitie prostriedkov na: odvody z miezd, elektrická energia, teplo a TÚV, prídel 
do SF a náhrady za nemocenské, všeobecný materiál, učebné pomôcky.  
 
 

ŠJ 
Názov položky Rozpočet Skutočnosť 

610 - Mzdy 48 389 48 192,80 

620 - Odvody 16 911 17 107,21 

630 – Tovary a služby 14 000 13 693,59 

642 -  Náhrady ND  306,40 

SPOLU: 79 300 79 300 
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Použitie prostriedkov na: mzdy, elektrickú energiu, vodu teplo, odvody k mzdám, čistiace prostriedky, 
kancelárske potreby, osobné ochranné pomôcky,  opravy elektrických spotrebičov, opravy 
objektov,vývoz TKO, náhrady za nemocenské.                        

 
CVČ pri ZŠ 

Názov položky Rozpočet Skutočnosť 

620 - odvody 207 258,96 

630 – Tovary a služby 593 541,04 

Z toho dohody   

SPOLU: 800 800 

 
Použitie prostriedkov na: odvody k mzdám, plaváreň a  dohody. 
                                                                                   
m) Ciele, ktoré si stanovila škola a úroveň ich plnenia 
 
Všeobecné východiská cieľov práce školy vyplývajúce z dlhodobej koncepcie rozvoja školy, záväzných 
právnych dokumentov, požiadaviek zriaďovateľa a rodičov. Hlavnou úlohou školy je vzdelávanie a 
výchova osobnosti s cieľom dosiahnuť jej všestranný rozvoj. Z toho vyplývajú aj ďalšie ciele, plnením 
ktorých škola cieľavedome napĺňala svoje hlavné poslanie. Nezanedbateľné boli aj úlohy, plnenie 
ktorých bolo neodmysliteľnou podmienkou pre splnenie hlavného cieľa. Súviseli hlavne s prevádzkou 
školy a jej ekonomickými podmienkami.  
Hlavné ciele pre školský rok: 

- prechod od encyklopedicko–memorovacieho a direktívneho spôsobu výchovy a vzdelávania k 
tvorivo – humanistickému, 

- rozvíjať systém vyučovania cudzích jazykov a počítačovej i informačnej gramotnosti, 
- docieliť to, aby správanie a cítenie žiakov bolo v súlade s demokratickými právami ľudí všetkých 

národností, farby pleti, vierovyznania či etnických skupín, 
- viesť žiakov tak, aby ovládali správne návyky a mali vnútorné presvedčenie o správnom spôsobe 

zdravého života, 
- budovať imidž  školy a zabezpečiť jej ekonomickú prosperitu. 

Úlohy pre plnenie cieľov boli rozpracované v Pláne práce školy a v inovovanom Školskom vzdelávacom 
programe i Výchovných programoch ŠKD, CVČ pri ZŠ. 
Plnenie týchto cieľov bolo sledované a vyhodnocované priebežne počas školského roka prostredníctvom 
porád, hospitácií, tematických kontrol, účasti na organizovaných aktivitách a podujatiach, dotazníkmi, 
testami a rozhovormi. Závery z kontrolnej činnosti boli vyhodnocované na pedagogických poradách, 
zasadaniach MZ a PK.  
Bolo konštatované, že úlohy boli splnené. Pri jednotlivých bodoch bola rozdielna úroveň kvality ich 
plnenia. V ojedinelých prípadoch pretrvávajú nedostatky pri zavádzaní nových metód a foriem práce, 
vyskytujú sa drobné porušovania predpisov a nariadení.  
Veľmi dobré výsledky boli dosahované pri plnení výchovných cieľov. Pre žiakov boli organizované 
pútavé podujatia, ktoré u nich rozvíjali a upevňovali kladné vlastnosti. Svedčí o tom aj nízky výskyt 
negatívnych javov. Tieto sa prejavujú hlavne u problémovej skupiny žiakov zo SZP. Veľmi dobré 
výsledky boli zaznamenané aj v oblasti rozvíjania informačnej gramotnosti. Pedagógovia si svoje 
vedomosti zdokonaľovali formou ďalšieho vzdelávania. Veľmi dobré výsledky boli zaznamenané aj v 
mimoškolskej činnosti, kde žiaci školy dosahovali veľmi pekné umiestnenia v súťažiach v rámci okresu, 
kraja, ale aj SR. 
Ciele v oblasti prevádzkovo – ekonomických činností boli zväčša splnené. Škola z rozpočtových 
prostriedkov uhrádza spotrebu energií a zabezpečuje nákup nových učebných pomôcok, postupne 
inovuje školský nábytok a zabezpečuje údržbu a opravy priestorov v interiéri i exteriéri školy. Úlohy v 
tejto oblasti včas môžu byť plnené len do výšky toho, čo umožňuje rozpočet. Neriešeným problémom 
zostáva havarijný stav okien,  vonkajšia fasáda, oplotenie. V závere môžeme konštatovať, že úlohy, 
ktorých plnenie mohla škola ovplyvniť, boli splnené s malými nedostatkami. Keďže hlavné ciele školy 
sú charakteru dlhodobého a trvácneho, vedenie školy musí prijať opatrenia na udržanie dosiahnutej 
úrovne výchovy a vzdelávania a dbať o jej sústavné zvyšovanie. 
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Prioritným cieľom v školskom roku bolo vyhotovenie skriniek pre žiakov školy na chodbách. Táto úloha 
bola splnená a zrealizovaná vo všetkých pavilónoch, okrem pavilónu F, kde nie je možné to uskutočniť 
z dôvodu malého priestoru na chodbe. Tam bude nevyhnutné obnoviť vešiaky a lavičky pre žiakov. 
 
n) Analýza prostredia školy  
 
Na kvalitu celkovej úrovne práce školy má nemalý vplyv aj prostredie. Škola dlhodobo dosahuje veľmi 
dobré výsledky v oblasti výchovy aj vzdelávania. Nasvedčujú tomu vyššie uvedené skutočnosti 
a dosiahnuté výsledky.  
Škola vykazuje bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť, ale aj aktivity cielené na plnenie výchovných 
cieľov. Medzi nepriaznivé vplyvy, ktoré ovplyvňovali jej prácu, radíme hlavne nepriaznivý 
demografický vývoj. Jeho vplyvom dochádza k postupnému poklesu počtu žiakov školy. Nepriaznivá 
prognóza bude pokračovať ešte v ďalšom  roku. Tento fenomén sa netýka len našej školy, ale je 
všeobecný. Veľkým nedostatkom je vzhľad školy, havarijný stav okien a vchodov do pavilónov, vstupu 
do školy. Náklady na ich odstránenie sú však oveľa vyššie ako možnosti rozpočtu školy a môžeme ich 
odstrániť len s finančnou podporou zriaďovateľa. 
 
Tabuľka 16: Kladné a záporné stránky školy 
 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

- vyspelý pedagogický kolektív, z ktorých 
väčšina má vôľu plniť ciele a úlohy školy, 

- vysoká odbornosť vyučovania predmetov, 
hlavne: SJL, MAT, ANJ, NEJ, RUJ a ďalšie, 

- odborný rast pedagógov: vzdelávanie, projekt 
Moderná škola, 

- priemerný vek a kvalifikovanosť pedagógov 
zodpovedá dlhodobým potrebám školy, 

- otvorenosť školy pre verejnosť, 
- dostupnosť mestských športovísk, 
- poloha - dostupnosť školy, 
- veľký záujem zo strany rodičov 

o navštevovanie školy ich deťmi aj z iných 
obvodov, 

- vybavenosť školy učebnými prostriedkami 
a učebnými pomôckami (vynovené odborné 
učebne,  jazykové lab., učebne vybavené s IKT, 
nové – moderné učebné pomôcky zakúpené 
hlavne z prostriedkov EÚ, ...), 

- komunikácia s rodičmi prostredníctvom 
internetovej žiackej knižky 

 

- všeobecne nepriaznivý demografický vývoj, 
- zaťažovanie vedenia školy a pedagógov 

plnením nepedagogických a administratívnych 
prác, kde škola supluje iné inštitúcie, 

- nekvalitné alebo žiadne učebnice, 
- staré, rozpadávajúce sa a netesniace okná, 

ktoré často ohrozujú zdravie zamestnancov 
a žiakov, 

- staré netesniace okná v pavilónoch, 
- nezateplený skelet budov a neprepojenosť 

pavilónov školy, čo spôsobuje veľké úniky 
tepla. 
 

 
Pre zlepšenie jednotlivých oblastí prijímame tieto opatrenia: 

1. Zintenzívniť kontrolnú činnosť s cieľom získať objektívne informácie o úrovni plnenia úloh v 
oblasti výchovy a vzdelávania a v prípade potreby ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov 
a kontrolovať ich splnenie. 

2. Vhodnou personálnou politikou zabezpečiť čo najvyššiu kvalifikovanosť vyučovania predmetov. 
3. Vytvárať priaznivé materiálno – technické a prevádzkové podmienky pre činnosť školy. 
4. Vytvoriť ucelený a efektívny systém od kontroly plnenia úloh, až po objektívne hodnotenie 

činností zamestnancov s prepojením na tvorbu ďalšej stratégie rozvoja školy. 
5. Naďalej spolupracovať so zriaďovateľom na tom, aby škola bola rekonštruovaná. 

Plnenie opatrení budeme priebežne sledovať a v závere školského roka budú vyhodnotené. 
 

o) Výsledky pri príprave na výkon povolania, úspešnosť žiakov pri prijímaní na ďalšie štúdium  

 
Úspešnosť absolventov školy pri prijímaní na ďalšie štúdium bolo bližšie vyhodnotené v časti c). 
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 p) Ďalšie informácie o činnosti školy 

 
 

1. Zasadnutia výchovnej komisie   
     Činnosť výchovnej komisie bola zameraná na predchádzanie a riešenie výchovných problémov 
žiakov, na zlepšenie dochádzky a školskej úspešnosti a na riešenie negatívnych prejavov správania. 
Už dlhodobo sa nám ukazuje, že výchovné problémy majú oveľa častejšie  žiaci na II. stupni.     
Zasadnutia školského parlamentu boli 1x za mesiac. Na niektorých zasadnutiach boli prítomní aj 
RŠ Mgr. I. Bandurič, zástupkyňa RŠ, Mgr. I. Makarová, vedúca ŠJ. Zasadnutí sa zúčastňovali aj 
jednotliví koordinátori – Mgr. E. Kvočáková, koordinátorka ENV, Mgr. I. Goč – Benková, 
koordinátorka PPDZ, Mgr. G. Pillárová, koordinátorka VkMaR, ktorí predkladali mesačné 
aktivity, ktoré žiakov motivovali k aktívnej participácii a zaangažovanosti na chode školy. 
 
Najčastejšie problémy žiakov, ktoré boli riešené na výchovnej komisii:  
- záškoláctvo, 
- zanedbávanie prípravy na vyučovanie a narúšanie priebehu vyučovania, 
- ohrozovanie zdravia spolužiakov – bitky počas prestávok, 
- vulgarizmy a osočovanie rodinných príslušníkov, 
- ponižovanie a posmievanie spolužiakom, 
- odcudzenie predmetov,  
- agresívne nekontrolovateľné správanie k rodičom, 
- problémy so zvládaním rodičovskej výchovy, 
- nevhodné správanie voči vyučujúcim, 
 

 
Pri riešení výchovných problémov  spolupracujeme s týmito inštitúciami : 

 CPPP a P v Bardejove 

 ŠZŠ v Bardejove a CŠPP  

 Súkromné centrum ŠPP , Tročany 

 Okresné riaditeľstvo PZ SR, Obvodné oddelenie OR PZ 

 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 

 Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 Komunitnými pracovníkmi 

 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - odbor špeciálnych škôl výchovných 
zariadení a poradenských služieb 

 
Prehľad preventívno-výchovných aktivít 
 
Vychádzajúc z plánu práce výchovného poradenstva sa realizovali krátkodobé, ale aj dlhodobé  
preventívne programy. Na ich realizáciu sa prizývali odborní pracovníci alebo sa využívali 
psychologické služby a odborné rady CPPPaP v Bardejove. 
Realizované aktivity boli zamerané na predchádzanie agresivity žiakov, šikanovanie, ničenie školského 
majetku, záškoláctva, delikvencie a kriminality. 

 
Prosociálna aktivita: 
Zber vrchnákov z PET fliaš pre Marienku Michličinovú z Proča, na hipoterapiu pre postihnuté 
dieťa.  
a/prostredníctvom iniciatívy školského parlamentu a nadšenia žiakov a ich triednych  
učiteľov sme sa zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš, ktoré sú vnímané ako odpad, no pre 
niektoré rodiny sú zdrojom príjmov a pomoci v ťažkých životných situáciách, obyčajné 
vrchnáčiky môžu znamenať krok k novému životu, 
b) druhým aspektom tejto iniciatívy je aj v dlhodobom horizonte výchova k separácii odpadu 
a ochrane životného prostredia, 
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c)  v II. polroku sme nazbierali okolo 60 kg, (1 kg =.0,22 centov)najiniciatívnejšie triedy boli na 
I. stupni – I.C,  II.A,B, III.A, IV.A,B na II. stupni V.A,B,C, VI.B,C,D, VII.A,B,D, VIII.A,B,C, 
IX.C,D   
Žiaci spolu nazbierali 169,29 kg vrchnákov a odovzdali do rúk rodičov postihnutého dieťaťa. 
 
Profesijná orientácia: 
 
Žiaci 9.ročníka sa pravidelne zúčastňovali Dní otvorených dverí na vrtkých stredných školách 
v Bardejove. Zároveň všetky stredné školy v okolí Bardejove prezentovali pre žiakmi svoje 
zamerania, v januári na celoškolskom RZ tieto školy svoju činnosť prezentovali aj pred rodičmi 
v ŠJ. 
 

2. Vzdelávacie poukazy a krúžková činnosť 
V školskom roku 2015/2016 škola vydala 597 vzdelávacích poukazov, z ktorých bolo prijatých 474.  
Vzdelávacie poukazy žiaci uplatňovali  v 13-tich  krúžkoch, ktoré viedli pedagogickí zamestnanci školy. 
Z celkového počtu 13-tich krúžkov, 11 pracovalo na 1. stupni, 5 v ŠKD a 7 na 2. stupni školy. 

 
3. Centrum voľného času pri ZŠ 

Od 15. 9. žiaci mali možnosť prihlásiť sa do CVČ pri ZŠ.Vzdelávacie poukazy si mohli tiež uplatniť aj 
v CVČ pri ZŠ. V 28 oddeleniach.12 útvarov viedlo 11 externých zamestnancov a 16 útvarov vedlo 12 
interných zamestnancov.  

 
 

4. Žiacky parlament 
Na škole pracoval aj žiacky parlament, ktorý pracoval pod vedením predsedníčky výchovnej komisie. 
Žiacky parlament zasadal pravidelne 1x mesačne. Na parlamente sa vždy žiaci dozvedeli úlohy na 
nasledujúce obdobie,  informácie o akciách, ktoré sa uskutočnia, dostali pokyny, kde a u koho sa žiaci 
môžu prihlásiť do jednotlivých výchovných aktivít. Na každom parlamente dostali priestor aj žiaci na 
vyjadrenie a prezentáciu svojich príspevkov, ktoré boli pravidelne vyhodnocované. Taktiež pravidelne 
bola sledovaná schránka „OKO“, v ktorej sa našli príspevky na upozornenie nejakých negatívnych javov 
v škole: presun žiakov, uzatváranie pavilónov, šatne v ŠJ, stravovanie v ŠJ, odcudzenia peňazí, 
ubližovanie mladším spolužiakom, nedostatky v triedach, problémy s WC. 
Opodstatnenosť žiackeho parlamentu vidíme v metodickom usmerňovaní práce žiackej samosprávy, pri 
prenášaní informácií a problémov triedy na vedenie školy, pri zlepšení komunikácie medzi žiakmi 
a učiteľmi, v podávaní návrhov a nápadov na dodržiavanie čistoty a skrášľovaní tried a celého areálu 
školy, ako aj pri organizovaní celoškolských aktivít. 
 

5. Bezpečnosť žiakov 
Aj napriek tomu, že pedagogický dozor bol zabezpečený a vykonávaný bez zásadných nedostatkov, 
zaznamenali sme v školskom roku 2015/2016  74 úrazov. Z celkového počtu boli 3 registrované a 71 
evidovaných. Z počtu 3 registrovaných úrazov boli všetky na druhom stupni. Jednalo sa o 2 zlomeniny 
a 1 pomliaždeninu. Všetky úrazy sa stali v čase od 8. 00 – 15.00 hod. Práceneschopnosť žiakov bola 
spolu 17 dní.  
Najčastejším miestom úrazu bola telocvičňa, školský dvor, ihrisko, športová hala, klzisko, chodby 

a učebne. Najčastejšou príčinou bola  lopta a súboj o ňu pri hre, pád na zem, kde si často žiaci 
ublížili vlastným pričinením.  Behanie žiakov pri rôznych hrách a následný pád na zem, úder 
o lavicu aj stoličku,  pošmyknutie, ale aj úmyselné sotenie žiakov.  
Úmyselne si žiaci spôsobili 13  úrazov. 
Pri všetkých úrazoch, ktoré sa stali, boli prítomní vyučujúci alebo určený pedagogický dozor.  
 

6.   Špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec 
Vykonával odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogických cvičení žiakom so zdravotným 
znevýhodnením, poskytoval konzultácie a odbornú pomoc pedagógom, rodičom integrovaných žiakov, 
spolupracoval s poradenskými zariadeniami, zúčastňoval sa na výchovných komisiách, evidoval, 
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kompletizoval a kontroloval dokumentáciu žiakov so ŠVVP, pripravoval návrhy na vyšetrenia žiakov, 
pozoroval sociálne vzťahy v triedach. 
V budúcnosti je potrebné vytvoriť samostatnú miestnosť pre špeciálneho pedagóga s príslušným 
materiálnym vybavením, aby mohli byť v tejto miestnosti realizované reedukácie. 
Reedukačné cvičenia navštevovalo 14 žiakov, ktorým sa špeciálny pedagóg venoval  20 hodín týždenne.  
Najčastejšie poruchy u žiakov: VPU – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, ADHD – poruchy správania. 
Počet integrovaných žiakov každým rokom stúpa a z tohto dôvodu je potrebné venovať takýmto žiakom 
zvýšenú pozornosť a poskytovať im odbornú špeciálno-pedagogickú pomoc. 
 
Preventívne programy realizované v spolupráci s CCCPaP v Bardejove: 
 
Čítanie s porozumením - pre žiakov 3.a 5 . ročníka 
Naša trieda – naša partia -  pre 5. ročníka 
Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa – pre žiakov 6.a 7.ročníka 
Tvorivé myslenie -pre 3. ročník 
Preventívny program Zoznámte sa, prosím -pre 1. ročník 
Viem, že to dokážem, Sociálne vzťahy v triede a Ľudia, na ktorých nezabúdam – pre 2. ročníka 
Násilie a šikanovanie v školách – aktivita - pre žiakov 8.ročníka so zameraním na empatiu pocitov 
ubližovaného. 
Média a ich vplyv na sebavnímanie mladých ľudí – pre žiakov 9.ročníka 
Vulgarizmy naše každodenné – pre žiakov 6.ročníka – nácvik techniky, ako sa dá vyhnúť slovám, ktoré 
zraňujú a ubližujú druhým 
 
Pre pedagógov bola zrealizovaná prednáška na tému Poruchy správania u žiakov školského veku ADHD- 
ADD. 
 

7.  Spolupráca s inštitúciami 
 

K tomu, aby škola mohla napredovať, je nevyhnutná spolupráca s organizáciami, ktoré pomáhajú 
skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, eliminovať nežiaduce javy, zabezpečovať prevenciu. Kladne 
hodnotíme spoluprácu s aktívom rodičov a podnikateľmi, ktorí sa zúčastňujú pri organizovaní podujatí 
pre žiakov školy a často ich finančne podporujú (HaZZ, ŠZÚ, SČK, RÚVZ). Rodičia každoročne 
prispievajú na nákup kníh pre ocenenia žiakov, zabezpečujú vecné ceny na ocenenia žiakov pri 
školských súťažiach, pripravujú balíčky na Mikuláša a MDD. Mnohé organizácie boli škole nápomocné 
aj pri riešení výchovných problémov, aj pri riešení záškoláctva žiakov. K nim patria: CPPPaP, PZ SR, 
Odd. soc. vecí pri Obvodnom úrade Bardejov.  

 

 

 

Záver 

Vážené kolegyne, kolegovia, 
dovoľte mi, aby som sa Vám za odvedenú prácu a za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacej 
oblasti poďakoval a do ďalšej práce v ďalšom školskom roku zaželal pevné zdravie, životný optimizmus, 
elán a veľa tvorivých nápadov pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. 
 
 
 
Bardejov dňa 18. októbra 2016    
                                                                   
 

                                    Mgr. Ivan Bandurič 
              riaditeľ školy 
 
 


