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Základné identifikačné údaje o škole :  
 
Názov školy :  Základná škola 
Adresa školy : Školská 255/6,  053 14 Spišský Štvrtok 
Telefón a fax : 053/4598224, fax :053/4598224 
Internetová adresa :    www.zsspistv.edu.sk 
Elektronická adresa :  riaditel@zsspistv.edu.sk 
Súčasti školy : Školský klub detí, Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň; 
Zriaďovateľ :  OBEC Spišský Štvrtok 
Adresa : Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok     
Vedúci zamestnanci školy :  Mgr. Martina Kolcúnová - riaditeľka školy                                                                                               
                                                   Mgr. Ľudmila Barlová - zástupca riad. školy 

                           Jana Kožíková – vedúca ŠJ  
                                                          Eva Tőkőlyová – vedúca THP  
                                                          Mgr. Renáta Rusnačková (od 1.1.2013 Ing. Oľga Lešková –  
                                                          výchovný poradca) 
                                                         Mgr. Monika Mirgová – školský špeciálny pedagóg 
                                                        
Rada školy :  

Bc. Valéria Lesičková – predsedníčka RŠ 
Mgr. Zuzana Panigajová 
Mária Šterbáková 
Ing. Vladimír Borský – podpredseda RŠ 
Zuzana Grešová 
Terézia Lesňáková 

             Mária Remiašová 
Ing. Ľuboš Bajtoš 
Janka Jurčová 
Božena Garčalová 
páter  Mgr. Witold Adamczyk 

                   

Iné poradné orgány : 
 
Rozšírené vedenie školy – gremiálna rada : 
PaedDr. Edita Bucová – vedúca metodického združenia I. stupňa 
Bc. Valéria Lesičková – vedúca metodického združenia ŠKD 
Ing. Oľga Lešková (od 1.1.2013 Mgr. Alena Kynčáková) – vedúca predmetovej komisie II. stupňa 
Mgr. Zuzana Panigajová - vedúca predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov  
Ing. Oľga Lešková (od 1.1.2013 Mgr. Alena Kynčáková) - vedúca predmetovej komisie prírodovedných 
a výchovných predm. 
Mgr. Zuzana Kolibárová – vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov 
Mgr. Leona Steinerová – predseda ZO OZ 
Mgr. Barbora Cehulová – metodik školy  
Eva Tőkőlyová – ekonómka školy 
Ing. Erika Gibalová – PAM

http://www.zsspistv.edu.sk/
mailto:skola@zsspistv.edu.sk
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Iné kariérové pozície: 
PaedDr. Anna Palenčárová -  koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov 
PaedDr. Marta Bajtošová -  koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov 
Mgr. Marián Ondáš – koordinátor športových aktivít a účelových cvičení 
Mgr. Štefan Ištok - koordinátor športových aktivít a účelových cvičení 
Mgr. Alena Kynčáková (od 1.1.2013 vedúca PK II. st.) - koordinátor športových aktivít 
a účelových cvičení 
Mgr. Leona Steinerová – koordinátor zdravého životného štýlu 
Mgr. Romana Bajtošová - koordinátor zdravého životného štýlu 
Mgr. Jana Jankurová (od 1.1.2013 koordinátor Zelená škola) - koordinátor zdravého 
životného štýlu 
Ing. Oľga Lešková (od 1.1.2013 Mgr. Jana Jankurová) – koordinátor enviromentálnej výchovy, 
projektu Zelená škola a zberu papiera 
Mgr. František Kopnický - koordinátor enviromentálnej výchovy, projektu Zelená škola 
a zberu papiera 
Mgr. Zuzana Kolibárová – koordinátor činnosti školského žiackeho parlamentu 
Mgr. Zuzana Baginová - koordinátor činnosti školského žiackeho parlamentu 
Mgr. Edita Bucová – koordinátor kultúrnych akcií pre I. stupeň 
Mgr. Barbora Cehulová – koordinátor kultúrnych akcií pre II. stupeň 
Mgr. Lucia Hrušovská – koordinátor pre obohatené prostredie 
Alena Ambrozy - koordinátor pre obohatené prostredie 
Mgr. Zuzana Panigajová – koordinátor školskej knižnice 
PaedDr. Eva Birošová - koordinátor školskej knižnice 
 

 

Rodičovská rada – tvoria ju zástupcovia rodičov jednotlivých tried: 
0.A – Ivana Mirgová 
1.Ž – Zuzana Grešová 
2.A – Vladimír Borský 
3.A – Ivana Kukurová 
4.A – Miroslava Porembová 
4.B – Zuzana Tripšanská 
5.7.9.Š – Lucia Mirgová 
5.K – Lenka Špaldová 
5.B – Lucia Kroščenová 
6.A – Mária Jendrálová 
7.A – Erika Šarišská 
7.B – Sláva Harnuboglu 
8.A – Dana Škovranová 
9.A – Terézia Lesňáková 
9.B – Jana Gáborová 
 
Rodičovská rada je súčasťou organizačnej štruktúry občianskeho združenia ZRPŠ pri 
Základnej škole v Spišskom Štvrtku. OZ ZRPŠ pri ZŠ Spišský Štvrtok je samostatnou právnou 
organizáciou. 
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Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami 

 

Počet žiakov školy:  podľa stavu k 15.septembru 2012 a (31.augustu) :   
        
            V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu 285 žiakov, z toho 35 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (z toho 9 žiakov bolo začlenených v 
špeciálnej triede a 26 žiakov bolo začlenených do bežných tried). 11 žiakov plnilo 
v školskom roku 2012/2013 povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 
republiky. 

 
        Prehľad o počte žiakov podľa ročníkov a tried: 

 

Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov 

Spolu Dievčat Chlapcov 

0.A Mgr. Leona Steinerová 10 1 9 

1.K Mgr. Lucia Hrušovská 22 10 12 

2.A Mgr. Zuzana Baginová 24 11 13 

3.A + 3.Š Mgr. Romana Bajtošová 22 11 11 

4.A PaeDdr. Edita Bucová 18 7 11 

4.B PaeDdr. Marta Mizerová 17 9 8 

5, 7, 9.Š Mgr. Monika Mirgová 9 2 7 

5.K Mgr. Zuzana Kolibárová 25 15 10 

5.B Mgr. Jana Jankurová 16 4 12 

6.A Mgr. Marián Ondáš 25 12 13 

7.A Ing. Oľga Lešková 19 10 9 

7.B Mgr. Alena Kynčáková 18 11 7 

8.A PaeDdr. Anna Palenčárová 28 9 19 

9.A PaeDdr. Eva Birošová 18 10 8 

9.B Mgr. Zuzana Panigajová 14 7 7 

SPOLU 285 (z toho 9 v zahraničí) 
                    

 

Údaje o počte detí v školskom klube detí (ku 15.9.2012): 

    
V 2 oddeleniach ŠKD bolo zapísaných 54 detí. 
 

Oddelenie Vychovávateľka Počet žiakov 

Spolu z toho dievčat z toho chlapcov 

I.  Bc. Valika Lesičková 27 15 13 

II.  Alena Ambrozy 27 17 10 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 

 

Zápis sa uskutočnil 5. a 6.  februára 2012 a do 1.ročníka bolo zapísaných 33 žiakov. 
 
     Zákonným zástupcom jedného žiaka bol na základe výsledkov vyšetrení Súkromného 
centra špeciálno –pedagogického poradenstva Sp. Hrhov odporúčaný nástup do špeciálnej 
školy v Levoči. Zákonní zástupcovia tomuto návrhu vyhoveli a žiak nastupuje do 1. ročníka 
tam. 

 
     Pre šk. rok 2013/2014 nebol žiadnemu dieťaťu udelený odklad začatia plnenia povinnej 
školskej dochádzky. 
 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy: 

 

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo 9. ročník 32 žiakov, ktorí boli následne umiestnení 
na stredných školách takto: 
     

 

Údaje o počtoch žiakov končiacich školu a povinnú školskú dochádzku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola počet prihlásených počet prijatých  % úspešnosť  
Gymnázium 7 7 100 %  

SOŠ 21 21 100 %  
SOŠ ostatné 13 13 100 %  
SOŠ umelecké   1 1 100 %  

Ročník počet žiakov z toho dievčat z toho chlapcov  
9. ročník 32 17 15  

8.ročník 5 2 3  

7.ročník 5 3 1  

6.ročník 0 0 0  



  6 
 

  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov : 

 

 Dochádzka žiakov v jednotlivých polrokoch:  
 
V školskom roku 2012/2013 sme zaznamenali tieto výsledky: 
 

 Celkový počet 
vymeškaných 

hodín 

Priemer na 1 žiaka Z nich 
neospr. 

Priemer na 1 žiaka 

I.st. II.st I.st. II.st. I.st. II.st. I.st. II.st. 

1.pol. 5012 8174 45,15 48,08 40 236 0,37 1,40 

2. pol. 4989 10265 44,95 60,38 89 614 0,85 3,70 

SPOLU 28 440 99,79 979 3,44 

Šk. rok 
2011/12 

28 312 92,39 1 426 4,90 

 

 

Prospech žiakov v jednotlivých polrokoch: 
 
V tabuľke je uvedený počet žiakov/ % podiel 
 

 Počet 
žiakov 

Prospelo 
s vyznam. 

Prospelo veľmi 
dobre 

Prospelo 
 

Neprospel. Nebolo 
klasifik. 

Opravné 
skúšky 

1.pol. 285 74/25% 52/18% 119/41% 28/9% 12/4% 0/0 

2. pol. 285 71/24% 48/16% 157/55% 4/1% 5/1% 5/1% 

Šk. rok 
2011/12 
(2.pol.) 

287 76/26% 41/14% 141/49% 31/10% 2/0,006% 4/0,01% 

 

 

Priemerný prospech podľa jednotlivých tried a predmetov: 
 

I. stupeň 
 

Ročník Trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa 
tried 

SJL AHR/ANJ MAT PDA VLA 

1. 1.A 1,1 1,0 1,0 1,0 - 

2. 2.Ž 1,6 1,1 1,4 1,4 1,2 

3. 3.A 1,7 1,33 1,8 1,6 1,8 

4. 4.A 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 

4.B 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 

Ø  1,7 1,5 1,7 1,6 1,8 
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II. stupeň 
 

R
o

čn
ík

 

Tr
ie

d
a 

Priemerný prospech z jednotlivých tried podľa predmetov 

SJ
L 

A
N

J 

N
EJ

 

R
U

J 

D
EJ

 

FY
Z 

B
IO

 

G
EG

 

C
H

E 

M
A

T 

IN
F 

O
B

N
 

ET
V

/

N
B

V
 

SE
E 

TH
D

 

TB
R

 

TS
V

 

V
U

M

/V
YV

 

H
U

V
 

5. 5.K 2,3 1,8 2,0 - 1,9 - 2,3 2,1 - 2,4 1,1 1,5 1,6 - 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 

5.B 3,4 4,0 3,7 - 3,1 - 2,8 3,2 - 2,0 2,2 2,2 1,0 - 2,0 1,5 1,2 1,2 2,4 

6. 6.A 3,1 2,6 2,5 2,6 2,7 2,2 3,0 2,7 2,5 3,0 - 1,6 2,0 2,0 - - 1,2 1,0 1,2 

7. 7.A 2,9 3,2 2,0 3,1 2,2 2,5 2,6 2,5 2,4 3,0 - 2,2 1,3 - - - 1,6 1,1 2,0 

7.B 3,1 3,2 2,1 3,3 2,3 2,3 2,5 2,7 2,5 2,6 - 2,0 1,9 - - - 1,5 1,1 1,5 

8. 8.A 3,0 3,2 2,6 2,8 2,6 2,9 2,9 2,7 2,8 3,5 - 2,8 2,3 1,1 - - 1,5 - - 

9. 9.A 2,7 2,5 2,5 2,1 1,7 2,5 2,2 2,3 2,2 2,5 1,0 1,9 1,8 - - - 1,0 1,0 - 

9.B 3,0 2,9 2,1 2,8 2,5 1,7 2,3 2,4 1,9 2,8 1,4 2,2 2,6 - - - 1,2 1,0 - 

 Ø
  2,9 2,9 2,8 2,4 2,7 2,4 2,4 2,6 2,6 2,4 2,9 1,2 2,1 1,9 1,6 1,3 1,1 1,3 1,0 1,5 

 

Správanie žiakov: 
 

 Znížená známka Počet pochvál Počet napomenutí/pokarhaní 

2 3 4 Triedny učiteľ Riaditeľ školy Napom.  
tr.. uč. 

Pokarh.  
tr. uč. 

Pokarh. 
riad. šk. 

 I.s
t 

II.st. I.st. II.st. I.st. II.st. I.st. II.st. I.st. II.st. I.st. II.st. I.s
t. 

II.st
. 

I.st. II.st. 

1.pol. 0 3 0 0 0 0 53 45 5 1 13 6 2 11 2 12 

2. pol. 1 4 0 5 0 2 21 21 26 21 5 9 10 15 9 18 

SPOLU 8 5 2 140 53 33 38 41 

Šk. rok 
2011/12 

41 13 3 47 59 17 23 44 

 

 Testovanie 9-2013   

 

     Testovania 9 – 2013 sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka v počte 32 žiakov. Jeden žiak školy 
sa zo zdravotných dôvodov zúčastnil náhradného termínu Testovania 9 v Prešove.  
 
     Testovaniu predchádzala dlhodobá príprava žiakov na Testovanie 9 ako aj na prijímacie 
pohovory na stredné školy. Od septembra 2012 sa žiaci každý týždeň zúčastnili dvoch 
krúžkov: Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a Príprava na testovanie 9 – matematika. 
Počas jarných prázdnin prebiehalo vyučovanie slovenského jazyka a matematiky. Týždeň 
pred termínom konania bolo posilnené vyučovanie slovenského jazyka a matematiky 
v deviatom ročníku. Aj tieto kroky viedli ku zlepšeniu výsledkov Testovania 9 na škole. 
 

Predmet Priemer - 
body škola 

Priemer – 
body v rámci 
SR 

Priemer - % 
úspešnosť 
škola 

Priemer - % 
úspešnosť SR 

Priemer - % 
úspešnosť školy 
rok 2012 

SJL 16,74 16,88 66,97 % 67,64 % 52,32 % 

MAT 10,52 12,01 52,58 % 60,07 % 42,20% 
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     V okresnom hodnotení výsledkov Testovania 9/2013 v predmete MAT obsadila Základná 
škola v Spišskom Štvrtku prvé miesto. V okresnom hodnotení výsledkov Testovania 9/2013 
v predmete SJL obsadila Základná škola v Spišskom Štvrtku prvé miesto. 
 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo na Základnej škole v Spišskom Štvrtku celkovo 39 
zamestnancov v týchto organizačných zložkách: 
 
Pedagogickí zamestnanci 
 

Organizačná zložka Počet 
zamestnancov 

Z toho na 
plný úväzok 
 

Na znížený 
úväzok (vlastná 
žiadosť) 

Na dohodu 

ZŠ – I. stupeň  8 8 0 0 

ZŠ – II. stupeň  14 + 1 (od 1.2.) 10 + 1 2 2 

ŠKD 2 2 0 0 
 

Počet asistentov pôsobiacich na škole: 4 (už zahrnutí v tabuľke) 
 
Nepedagogickí zamestnanci 

 

Organizačná zložka Počet 
zamestnancov 

Z toho na 
plný úväzok 
 

Na znížený 
úväzok (vlastná 
žiadosť) 

Na dohodu 

THP 6 6 0 0 

ŠJ 5 5 0 0 

 

 

   Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania podľa predmetov: 

 

      Na škole pôsobilo v 1.polroku 24 a v 2. polroku 25 pedagogických zamestnancov. Všetci 
učitelia bolo kvalifikovaní pre učenie svojej aprobácie predmetov. 1 zamestnanec si dopĺňal 
(rozširoval) kvalifikáciu. Neodborne sa vyučovali predmety: chémia, dejepis, informatika. 
 

 

   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

 

     V šk. roku 2012/2013 absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania celkovo 13 
pedagógov. 5 pedagógovia aj ukončili toto vzdelávanie do júna 2013. Ostatní – 8 – budú 
pokračovať v štúdiu aj v ďalšom šk. roku. 
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     Okrem týchto vzdelávaní sme zabezpečili pre všetkých pedagogických zamestnancov 
prístup do virtuálnej pedagogickej knižnice „Komenský“ + prístup ku virtuálnym materiálom 
a dokumentom Datakabinet   + stali sme sa členom skupiny Interaktívna škola. 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

 pri príležitosti 50. výročia školy sme svojpomocne vytvorili „Biuletin“ o histórii školy aj 
o prezentácii dnešnej modernej školy 

 pri príležitosti 50. výročia školy sme pripravili reprezentatívnu Akadémiu pre rodičov, 
občanov obce i významných hostí 

Forma Meno pedagóga – miesto realizácie 

Adaptačné  Mgr. Jana Jankurová 

Špecializačné Mgr. Renáta Rusnačková – Výchovný poradca – MPC Prešov 

Funkčné Mgr. Ľudmila Barlová – Riadenie školy a školského zariadenia – MPC Prešov 

Aktualizačné  

Prípravné atestačné  Mgr. Barbora Cehulová – Prípravné atestačné vzdelávanie (1.atestácia) – 
Pedag. fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 
 
PhDr. Lukáš Dzurilla -  Prípravné atestačné vzdelávanie (1.atestácia) – MPC 
Prešov 

Inovačné Mgr. Zuzana Kolibárová – Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka – 
MPC Bratislava - Prešov 

Špecializačné inovačné  

Funkčné inovačné  

Kvalifikačné Mgr. Štefan Ištok – získanie profesijných kompetencií v odbore učiteľstvo 
cudzích jazykov na 1.stupni ZŠ – ŠPÚ Bratislava 

Iné Mgr. Romana Bajtošová – štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole 
– anglický jazyk – Štátna jazyková škola SNV 
 
PaedDr. Edita Bucová – vzdelávací program Komunikácia a riešenie 
konfliktov – Súkromné centrum pedagogicko – psychologického 
poradenstva Huncovce 
 
Mgr. Martina Kolcúnová – Poznaj svoje peniaze – finančná gramotnosť – 
Nadácia pre deti Slovenska Bratislava 
 
Mgr. Ľudmila Barlová – Poznaj svoje peniaze – finančná gramotnosť – 
Nadácia pre deti Slovenska Bratislava 
 
Mgr. Zuzana Kolibárová – mediálna výchova – Nadácia pre deti Slovenska 
Bratislava 
 
Mgr. Lucia Hrušovská – mediálna výchova – Nadácia pre deti Slovenska 
Bratislava 
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 následne sme zorganizovali pre pozvaných hostí (pre bývalých riaditeľov, pedagógov 
i absolventov školy) slávnostnú recepciu spojenú s prezentáciou priestorov školy 
a využívania informačno – technologických komunikácií 

 pred zápisom do 1.ročníka ZŠ sme zorganizovali pre rodičov predškolákov prezentáciu 
o škole priamo v priestoroch základnej školy s prezentáciou o škole v Power Pointe 

 plagáty o zápis  školy boli vo forme zaujímavých farebných detských plagátov 
rozmiestnené v celej obci aj v priľahlých obciach 

 v obecnom občasníku sme sa už dva krát prezentovali samostatným listom A4 
o akciách školy (z toho 1x vo farebnom prevedení) 

 v mesiaci marec bol publikovaný v Spišskom Korzárovi článok o úspešnom tíme 
starších žiakov na okresnom kole v halovom futbale 

 pri úspešnom umiestnení sa školy v Testovaní 9 v okrese Levoča (1. miesto MAT, 1. 
miesto SJL) sme uverejnili na vývesných tabuliach obce informácie s príslušnými 
tabuľkami + oznam v miestnom rozhlase 

 prezentácia enviromentálnych aktivít školy na stránke zelenáškola.sk + výhra 
v celoslovenskej súťaži Dni zelených škôl 

 prezentácia aktivít a aktualít zo školy na web stránke školy 
 prezentácia aktivít a aktualít zo školy na nástenkách vo vestibule a na chodbách školy 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  

         

Projekty, v ktorých pokračujeme, alebo sme ich rozbehli v predchádzajúcom období: 

 
Názov projektu Prínos Počet ľudí 

zapojených do 
projektu 

Pôsobnosť Poznámka 

Biela farbička 2012 podpora 
nepočujúcich 

všetci celá SR 11/2012 

Deň narcisov 2013 podpora boja proti 
rakovine 

všetci celá SR 04/2013 

Zelená škola enviroproblematika 
(zameranie na 
odpady) 

gro – 14 ľudí 
(dospelí aj deti) + 

akcie pre celú školu 

vybrané školy 
na SR 

prebieha 

Mlieko na školách podpora pitia mlieka 
– nový mliečny 
automat 

všetci škola prebieha 

Školská zelenina podpora konzumácie 
zeleniny v ŠJ 

všetci škola prebieha 

 Enviro Strom života  škola podaný 
12/2012 

Nech sa nám túlajú – Coop 
Jednota: „S grafiťákmi na 
grafity“ 

podpora zmysluplnej 
popoludňajšej 
činnosti – výtvarné 
čin 

100 žiakov II. 
stupňa, učitelia VV, 

grafiťáci 

škola, obec, 
širšie okolie 

projekt 
podaný 
02/2013 

Zdravie v školách podpora zdravého 
životného štýlu 

všetci škola prebieha 

ukončovanie národného 
projektu „Profesijný 
a kariérový rast 
pedagogických 
zamestnancov“ 

Notebooky 2 PgZ vybrané školy prebieha 
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Názov projektu Prínos Počet ľudí 
zapojených do 
projektu 

Pôsobnosť Poznámka 

ukončovanie národného 
projektu „Vzdelávanie 
učiteľov základných škôl 
v oblasti cudzích jazykov“ 

získanie 
kvalifikovaného 
učiteľa AJ pre I. 
stupeň,  
IKT technika 

1 PgZ vybrané školy prebieha 

„Program podpory 
digitalizácie škôl“ EDULAB 

 všetci PgZ  prebieha 

Elektronizácia 
a revitalizácia školských 
knižníc 2013 

presun knižnice do 
vyhovujúcejších 
priestorov, digitálna 
katalogizácia fondu, 
spojenie školskej, 
učiteľskej a obecnej 
knižnice 

škola, obec, iné 
organizácie 

 podané 
8.4.2013 

          

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou : 

 

     V školskom roku 2012/2013 neprebehla na škole inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou 
školskou inšpekciou. 
 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Budova ZŠ má tri časti:  
 

      V starej časti budovy sú rozmiestnené učebne pre triedy II. stupňa, špeciálne učebne: 
jazyková učebňa, fyzikálno-chemická učebňa. Z dôvodu nedostatku učební sa fyzikálno – 
chemická učebňa využívala aj ako kmeňové trieda. Ďalej sa v tejto časti nachádza zborovňa 
pre učiteľov II. stupňa a šatňa pre učiteľov  II. stupňa , školská knižnica i obecná knižnica pre 
verejnosť a sociálne zariadenia pre starších žiakov.  
     V novej prístavbe školy na 1. poschodí sa vyučujú žiaci I. stupňa, v popoludňajších 
hodinách pracujú vychovávateľky s deťmi v oddeleniach ŠKD. Nachádza sa tu zborovňa pre 
učiteľov I. stupňa, šatňa pre učiteľov I. stupňa, kabinety, 2 učebne PC a sociálne zariadenia 
pre žiakov a zamestnancov. Na prízemí sú kancelárie vedenia školy, miestnosť výchovného 
poradcu a školského špeciálneho pedagóga, kancelária ekonómky školy a oddelenia PaM, 
učebňa PC a školská jedáleň so školskou kuchyňou a cvičnou kuchynkou pre žiakov.  
     Tretiu časť školského komplexu tvorí telocvičňa s posilňovňou, gymnastickou sálou, 
šatňami, kabinetom TV  a sociálnymi zariadeniami. 

 
Každoročne sa z rozpočtu školy dopĺňajú učebné pomôcky do kabinetných zbierok 

a obnovuje sa opotrebovaný školský nábytok. 
 
V roku 2012/2013 sme z rozpočtu školy zabezpečili: 

 

 novú vizualizáciu chodieb na I. stupni, veľkoplošné nástenky pre práce žiakov (ešte 
budeme dokončovať) 

 novú výzdobu centrálnej chodby 
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 nové administratívne priestory (funkčné prepojenie kancelárií) 
 nový systém informačných tokov v zborovniach školy (veľkoplošné nástenky) 
 novú web stránku 
 nové pomôcky do kabinetov jednotlivých predmetov školy (RJ, TV a I.st.) 
 nové pomôcky a hračky do ŠKD 
 novú IKT techniku (interaktívna tabuľa, vizualizér, dataprojektor, Notebook) 
 nákup odbornej literatúry a kníh pre cudzie jazyky (učebnice, encyklopédie...) 
 nákup nového vybavenia na florbal (výstroje, hokejky, brány...) 
 získali sme lopty na futbal a volejbal (Coop Jednota) 
 v každej trieda II. stupňa postupne inštalujeme dataprojektory 
 momentálne vlastníme už 6 interaktívnych tabúľ 

 

 

Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy: 

  
       

Oblasť zabezpečenia Suma 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka viď príloha – Správa o hospodárení k návrhu 
záverečného účtu za rok 2012 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov (OZ ZRPŠ – je samostatná právna 
forma so samostatnou správou 
o hospodárení) 

finančné prostriedky od OZ ZRPŠ boli 
použité na rôzne účely: napr. účastnícke 
poplatky korešpondenčných matematických  
a prírodovedných súťaží a seminárov, 
príspevok na cestovné a prepravu žiakov na 
okresné a krajské kolá súťaží a olympiád, 
akcie pre deti a iné (viď web stránka školy) 

Príspevky prijaté na vzdelávacie poukazy – 
a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 

odmeny  a 
odvody 

3944,00 € SPOLU: 
 

6960,00 € nákup 
pomôcok 

3016,00 € 

Finančné prostriedky od rodičov, právnických 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia :    

0 € 

Iné získané finančné prostriedky získané 
podľa osobitných predpisov 

0 € 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2012/2013 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

V školskom roku 2012/2013 sme pracovali na týchto cieľoch a úlohách: 
 

P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

1. Zvýšiť informačné kompetencie učiteľov 
a vychovávateľov => 
naďalej využívať interaktívne tabule 
a ďalšie IKT technológie; 

všetci PgZ. .zakúpili sme ďalšiu interaktívnu 
tabuľu, vizualizér 
.učitelia absolvovali školenie v práci 
s interaktívnou tabuľou a s 
vizualizérom 
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P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

2. Zvyšovať úroveň vzdelávania v cudzích 
jazykoch – hlavne v anglickom jazyku: 
. zaviesť AJ od 1.ročníka 
.pokračovať v trende ponúknutého 
druhého jazyka (NJ alebo RJ) 
. zavedenie projektového vyučovania na 
hodinách anglického jazyka 
.zapojenie sa do medzinárodných 
projektov, e- learningové vyučovanie, 
nadviazanie spolupráce so školou 
v zahraničí 
.vypracovanie štandardizovaných 
vstupných a výstupných testov pre 
jednotlivé ročníky 

Kolibárová, 
Ištok, 

Bajtošová,  
Jankurová, 

Palenčárová 

.od 1.ročníka bol zavedený predmet 
Angličtina hrou 
.nastúpila  kvalifikovaná učiteľka AJ 
.zosúladili sa učebnice pre 
využívanie v jednotlivých ročníkoch, 
dokúpili sa potrebné učebnice do 
skladu školy 
.učiteľka AJ absolvovala inovačné 
vzdelávanie v tvorivých metódach 
na anglickom jazyku, na hodinách 
postupne zavádzali projektové 
vyučovanie 
.učitelia vypracovali vstupné aj 
výstupné testy pre cudzie jazyky 

3. Zintenzívniť hospitačnú činnosť, 
pracovať na plánoch osobného rozvoja, 
formou koučingu, facilitácie 
a facilitačných rozhovorov 

Kolcúnová 
Rusnačková 
/Barlová 
a všetci PgZ 

.hospitácie prebehli hlavne 
u učiteľov I. stupňa, ďalej u starších 
a začínajúcich učiteľov 
.facilitačné metódy zatiaľ neboli 
zavedené 

4. Vypracovanie štandardizovaných 
štvrťročných testov SJL, MAT + ich 
vyhodnotenie 
Zavedenie realizácie riaditeľských 
previerok vo vybraných ročníkoch 
(hlavne 9. ročník). 

vedenie 
školy 

tr. učitelia  
4. ročníkov 
učitelia SJL 

a MAT 

.štandardizované testy boli 
vypracované  pre plánované triedy,  
.dodatočne sa učitelia dohodli na 
vypracovaní testov aj z AJ, a aj pre 
3.ročník 
.testy sa budú písať vstupné, 
polročné a výstupné. 

5.  Zvýšiť úroveň vedomostí žiakov a  
zvýšenie úspešnosti  na Celoslovenskom 
testovaní 9 - 2013=> 
· zvýšenie motivácie žiakov o vyučovanie; 
čo najčastejšie modelové  
· zvýšenie motivácie žiakov o zapájanie sa 
do predmetových súťaží a olympiád, 
do rôznych matematických 
korešpondenčných súťaží a pod.  
· motivácia a stabilizovanie 
pedagogického zboru; 
· zintenzívnenie testovania žiakov už od I. 
stupňa 

Panigojová 
Birošová 

Kynčáková 
+ ostatní 
vyučujúci 

MAT 
+ tr. učitelia 

I.stupňa 
 
 

.Testovaniu 9/2013 predchádzalo 
intenzívna venovanie sa žiakom 
oboch tried 9.ročníka 
.výsledky Testovania 9/2013 
dopadli nad očakávania: prvé 
miesto v okrese Levoča 
v predmetoch matematika aj 
slovenský jazyk a literatúra 

6. Organizačne kvalitne pripravovať školské 
kolá rôznych súťaží, olympiád a korešp. 
súťaží. 
Všetky postupové súťaže musia mať aj 
triedne kolá!! 

všetci 
zodpovední 

PgZ 

.školské kolá súťaží a rôznych 
olympiád sa uskutočnili podľa 
rozpisu 

7. Začať realizovať projekt školského 
žiackeho parlamentu: 
.voľby do parlamentu v triedach (deti si 
urobia aj volebnú kampaň) 
.dvaja zástupcovia od 2. po 9. Ročník 
. budú riešiť vzniknuté problémy, dávať 

Kolibárová 
Baginová 

.projekt školského parlamentu sa 
rozbehol, parlament začal 
fungovať, vytvoril školské logo, 
začal pracovať na školskej hymne 
a pripravil množstvo zaujímavých 
akcií 
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P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

svoje návrhy na riešenie, budú prizvaní aj 
na niektoré zasadnutia gremiálnej rady 
.schránka dôvery na chodbe školy 

8. Prehodnotiť organizáciu a štruktúru 
Školského klubu detí.  Dať rodičom 
ponuku: 
. zaviesť ranný klub: od 6:30 do 7:45 
. popoludňajší klub predĺžiť do 17:00 
. ponúknuť účasť v ŠKD  pre 5., 6. aj 7. 
ročník (pod iným názvom a inou 
náplňou...) 
. naplánovať aktivity ŠKD aj počas jarných 
a letných prázdnin (napr. formou 
denných táborov – v spolupráci s CVČ ?) 

vedenie 
školy + 

Lesičková 

.v školskom klube detí sa nám 
podarilo rozbehnúť dlhú službu – 
do 17:00 a tiež prázdninovú činnosť 
.rozbehnutie rannej služby ŠKD 
nechávame na nový šk. rok 

9. Zlepšiť pozitívny obraz o škole v obci 
a regióne: 
.po konaní každej školskej akcie posielajú 
zodpovední učitelia do 3 dní textovú 
správu o priebehu akcie vo Worde 
a fotodokumentáciu v JPG formáte  
. správy a texty v miestnom časopise 
(jedna A4 strana, ktorá sa bude vkladať) 
. správy a texty do regionálnych denníkov 
. vymyslieť a navrhnúť zaujímavé logo 
školy (spoločne s parlamentom – na perá, 
šiltovky... sponzorsky), vlajku školy, 
hymnu školy 

Cehulová 
Rusnačková 
+ všetci PgZ 

.škola pracovala intenzívne na 
zmene postoja obyvateľov obce na 
školu 
.pripravili sme niekoľko verejných 
akcií, dve slávnostné Akadémie, 
napísali sme dva samostatné listy 
ako prílohy do obecného Občasníka 
.v areáli školy sa konalo niekoľko 
verejných akcií: folklórne slávnosti, 
slávnosť 50. Výročia postavenia 
budovy ZŠ, slávnosti 750. výročia 
obce, verejná výstava „Moja 
rodná“ 

10. Otvoriť školu verejnosti: 
. organizovať Dni otvorených dverí, 
Oslavy učenia... 
.oslava 50- teho výročia školy 

 .čiastočné splnenie: DOD sa nám 
nepodarilo zorganizovať – presun 
do nového šk. roka 

11. Zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi 
jednotlivými zložkami školy: 
.komunikácia cez maily 
.vytvorenie spoločnej zborovne 
s jednotným komunikačným portálom – 
nástenkami 
. vypracovať tabuľkovú formu ročných, 
mesačných a týždenných plánov 
. porady viesť diskusiou a otvoreným 
rozhovorom  

vedenie 
školy + 

všetci PgZ 

.počas roka sa uskutočnil pracovný 
workschop na tému: vzťahy medzi 
kolegami, pracovná klíma 
.začalo sa pracovať na spoločnej 
zborovni, ktorá by spojila učiteľov I. 
aj II. stupňa – v novom šk. roku 

12. Metodická podpora učiteľov – ukážkové 
hodiny v modelových triedach 

metodička 
školy 

.ukážkové hodiny sa 
nezorganizovali 
.pozícia metodička školy 
v 2.polroku zanikla 

13. Projekty: 
Commenius 
Športové ihrisko 
ASFEU 
Pripravované projekty v NDS a ASK 

projektová 
manažérka 

.škola vypracovala a podala 
niekoľko projektov, väčšina z nich 
nebola schválená 



  15 
 

  

P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zodpoved. Hodnotenie splnenia 

14. Príprava oslavy 50 – teho výročia školy 
(príprava a organizácia oslavy) 

 .oslava 50.výročia školy sa 
uskutočnila v mesiaci november 
2012 

15. Detašované pracovisko ZUŠ v priestoroch 
našej školy – ponuka pre žiakov 1. a 2. 
ročníka 

riaditeľka 
školy 

.úloha prechádza do nového šk. 
roka 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 
Silné stránky školy 

vzdelávacie výsledky školy (vzhľadom ku počtu detí so sociálne znevýhodneného prostredia) 

výsledky školy v Testovaní 9/2013 

zlepšenie dochádzky žiakov – zníženie neospravedlnených hodín 

prispôsobenie organizácie školy požiadavkám rodičov (ŠKD...) 

počet kvalifikovaných pedagógov (získanie kvalifikovaných učiteľov CJ) 

realizácia zaujímavých školských akcií 

realizácia zaujímavých aktivít pre žiakov školy v popoludňajších hodinách (krúžky, pobočka ZUŠ 
v priestoroch školy) 

realizácia spojenia integrovanej knižnice (školská, obecná + učiteľská) 

postupné zlepšovanie obohateného prostredia školy (chodby školy + triedy...) 

rekonštrukcia odborných učební školy (PC, chemická...) 

existencia a fungovanie špeciálnej triedy pre žiakov s mentálny postihom (variant A) 

aktívna práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením 

aktívna práca so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia (príprava na vyučovanie 
v popoludňajších hodinách) 

kvalitná strava v ŠJ, realizácia mliečneho automatu na škole 

kvalitné aktivity pre deti v ŠKD 

nová, prehľadná a funkčná stránka školy, fungujúca internetová žiacka knižka 

aktívne využívanie odborných učební (PC, chémia, jazykové laboratórium, jazyková učebňa...) 

zlepšenie čitateľskej gramotnosti, zručností v používaní cudzieho jazyka, zručností v používaní PC, 
Internetu...) 

nákup nových pomôcok pre kabinety školy 

príprava a návšteva kultúrnych podujatí pre žiakov školy, exkurzií, vychádzok. 

príprava zaujímavých športových aktivít pre žiakov školy (turnaje, 

práca na PR – kontakte s verejnosťou (príprava akadémií, podkladov pre obecné noviny) 

zavedenie pitného režimu pre žiakov I. stupňa – varenie čaju v triedach 

práca jednotlivých koordinátorov v škole zabezpečujúcich jednotlivé oblasti života školy (oblasť 
prevencie – protidrogová + protišikana, Zelená škola....) 

veľmi dobrá spolupráca s miestnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba roveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane 

návrhov opatrení):    

 
Nedostatky Návrhy opatrení 

Slabšia spolupráca s rodičmi žiakov so sociálne 
znevýhodneného prostredia 

zavedenie konzultačných hodín s individuálnym 
prístupom k rodičom, príprava vzdelávania 
učiteľov v inovatívnych formách spolupráce s 
rodičmi 

obohatené prostredie školy – chodby, triedy postupná rekonštrukcia hygienických kútikov 
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(maľovky stien, hygienické kútiky v triedach...) a maľovanie chodieb i tried 

nevyhovujúce sociálne zariadenie pre žiakov II. st. postupná príprava na rekonštrukciu WC, 
získavanie prostriedkov 

práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením užšia spolupráca so špeciálno - pedagogickou 
poradňou, príprava vzdelávania pre učiteľov – 
práca so žiakmi so sociálne znevýhodneného 
prostredia 

slabšia angažovanosť na príprave projektov pre 
triedy(napr. Orange a iné) 

motivácia učiteľov a poradenstvo pri príprave 
projektov 

menej tzv. medzitriednych a medziročníkových 
projektov na škole 

príprava vzdelávania učiteľov v inovatívnych 
metódach. 

chýbajúce moderné a inovatívne metódy výučby príprava vzdelávania učiteľov v inovatívnych 
metódach. 

chýbajúci športový areál a terénna úprava okolia 
školy 

príprava projektov, získavanie finančných 
prostriedkov 

nepriaznivý demografický vývoj narodených detí 
v obci, odliv detí do miest 

úzka spolupráca s materskou školou Spišský 
Štvrtok, zavedenie akcií pre propagáciu školy 
(Deň otvorených dverí pre rodičov detí v MŠ...) 

 

Úspešnosť žiakov školy v súťažiach a olympiádach:  šk. rok 2012 / 2013 

 

     Škola sa zapojila do predmetových olympiád, matematických, recitačných, športových, 
výtvarných, speváckych a vedomostných súťaží a súťaží vyhlásených inými (nie školskými) 
organizáciami. Na škole prebehli triedne a školské kolá týchto súťaží: 
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Typ súťaže Počet žiakov  
na triednom 
kole 

Počet úspešných 
žiakov 
na šk. kole 
1.– 3.miesto 

 
 
 

 Počet žiakov 
postupujúcich 
vyššie (okres, 
kraj) 

  

Matematické súťaže:        

Všetkovedko 12 –   –   

Maxík 9 –   –   

Matematický Klokan 37 2   –   

Klokanko 4 4   3   

Pytagoriáda 36 3   1   

        

Literárne súťaže:        

Šaliansky Maťko 24 12   2   

Hviezdoslavov Kubín 41 11   4   

        

Predmetové olympiády:        

Matematická olympiáda 4 –   –   

Biologická olympiáda 2 2   1   

Geografická olympiáda 24 21   4   

Olympiáda v angl. jazyku        

Olympiáda v nem. jazyku     1   

        

Iné:        

Botakiniáda 16 5   2   

Korešpondenčný seminár Delfín        

        

Výtv. súťaže        

Vianočná pohľadnica 45 3   –   

Najkrajší Mikuláš 10 4   –   

Logo školy 285 5   –   

        

Spevácke súťaže        

Slávik Slovenska 22 7   3   

        

Športové súťaže        

Malý futbal dievčatá Dôvera Cup     10   

Malý futbal Jednota COOP staršie 
žiačky 

    10   

McDonald Cup – najmladší žiaci     8   

Halový futbal     11   

Stolný tenis     4   
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Nasledujúca prezentácia hovorí o umiestnení našich žiakov na okresných (obvodných)  
kolách týchto súťaží: 
 

 
Názov súťaže Umiestne 

nie 
Meno žiaka/čky Trieda Pripravujúci pedagóg 

Šaliansky Maťko 2.miesto K. Grossaund II.A Mgr. Z. Baginová 

 3.miesto S. Harnuboglu VI.A PaedDr. E. Birošová 

Stolný tenis 3. miesto kolektív žiakov  Mgr. M. Ondáš 

Geografická olympiáda 3. miesto M Pavlikovská V.K PaedDr. A. Palenčárová 

 3. miesto D. Chovanec IX.A PaedDr. A. Palenčárová 

Halový futbal 2. miesto kolektív žiakov  Mgr. M. Ondáš 

Pytagoriáda 3. miesto M. Skala III.A Mgr. R. Bajtošová 

Hviezdoslavov Kubín 3. miesto S.Tripšanská IV.B PaedDr. M. Bajtošová 

Futbal – Mc Donald Cup 2. miesto kol. mladších ž.  Mgr. Štefan Ištok 

Biologická olympiáda 1.miesto K. Kušniráková VI.A Ing. Oľga Lešková 

Futbal - pohár Dôvera 1.miesto kolektív žiačok  Mgr. Lucia Hrušovská 

Futbal – pohár Coop Jednota 3. miesto kolektív starších 
žiačok 

 Mgr. Lucia Hrušovská 

 

Nasledujúca prezentácia hovorí o umiestnení našich žiakov na krajských kolách týchto súťaží: 

 
Názov súťaže Umiestne 

nie 
Meno žiaka/čky Trieda Pripravujúci pedagóg 

Biologická olympiáda 5.miesto K. Kušniráková VI.A Ing. Oľga Lešková 

Futbal - pohár Dôvera 4.miesto kolektív žiačok  Mgr. Lucia Hrušovská 

 

Nasledujúca prezentácia hovorí o umiestnení našich žiakov na celoslovenských kolách týchto 

súťaží: 

 
Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka/čky Pripravujúci pedagóg 

Medzinárodný deň knižníc 32. miesto kolektív žiakov Mgr. Z. Panigajová, PaedDr. E. 
Birošová 

Dni Zelených škôl 1.miesto celá škola Mgr. Jana Jankurová 

 

 

Voľnočasové aktivity školy: 

 

V školskom roku 2012/2013 sme ponúkli žiakom školy tieto krúžky: 
 

P.č. Názov krúžku Zodpovednosť Veková kategória 

1. Folklórny krúžok p. Lesičková 1.– 9. Ročník 

2.  Futbal / florbal p. Ondáš 5. – 9. Ročník 

3. Futbal / florbal Ištok 1. – 4. Ročník 

4.  Športový krúžok Hrušovská 5. – 9. Ročník 

  Výtvarný krúžok Hrušovská 1. – 4. Ročník 

5.  Varenie a pečenie M. Bajtošová 1. – 4.ročník 

6. Krúžok šikovných rúk Bucová 1. – 4. Ročník 

7. Turistický Ambrozy 1. – 9. Ročník 
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8. Z každého rožka troška Lešková 5. – 9. Ročník 

9. Príprava na vyučovanie Mirgová 3.,5.,7. Š 

10. Hravá angličtina Kolibárová 1. – 4. Ročník 

11. Konverzácia v anglickom jazyku R. Bajtošová 5. – 9. Ročník 

12. Príprava na Testovanie 9 - SJL p. Birošová 9.A 

13. Príprava na Testovanie 9 - MAT p. Kynčáková 9.B 

 
 

ŠKD: rozbehnutie dlhšieho časového zabezpečenia detí – do 17:00, čím sme vyšli v ústrety 
žiadosti rodičov pracujúcich mimo obce Spišský Štvrtok. V ŠKD sme tiež zabezpečili 
prázdninovú činnosť – v čase jesenných i v čase jarných prázdnin. Stretli sme sa s veľmi 
pozitívnou odozvou. 
 
Iné akcie pre žiakov v popoludňajšom čase: 
 

Názov akcie pre žiakov  
I. stupňa 

pre žiakov  
II. stupňa 

Zábavné športové popoludnie     

Tekviciáda    

Halloweenska diskotéka    

Halloweenska Noc v škole    

Tvorivé dielne Vianoce    

Školský parlament     

Kolégium Zelenej školy     

Školské kolá predmetových olympiád     

Školské kolá literárnych súťaží     

Školské kolá výtvarných súťaží    

Školská knižnica     

Posedenie pri samovare    

Valentínska diskotéka    

Valentínska Noc v škole    

Tvorivé dielne – Veľká noc    

Účasť na tvorivých dielňach – Veká 
noc – Múzeum SNV 

   

Ochutnávka zdravých jedál – Zelená 
škola 

    

Víkednové športové turnaje     

Slávnosť Šlabikára    

Popoludnie s mamičkami – Deň 
matiek 
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Spolupráca školy s rôznymi organizáciami: 
 

     Škola vždy úzko spolupracovala s rodičmi. Od jesene 2012 založili rodičia zoskupení v ZRPŠ 
občianske združenie, aby tak mohli lepšie pomôcť škole a jej potrebám. Vedenie občianskeho 
združenia ZRPŠ a jednotliví zástupcovia tried sa s vedením školy stretávajú niekoľkokrát 
ročne. Plenárne zasadnutie pre všetkých rodičov prebieha raz ročne – zväčša 
v septembri/októbri, tento rok bolo zorganizované dva krát (aj v mesiaci       
    Stretnutia triednych aktívov ZRPŠ prebiehajú 5 krát ročne, pre rodičov žiakov končiacich 
školu je to viackrát, pretože je potrebné im podávať informácie v oblasti profesijnej 
orientácie.   
      

     Pri problémoch s dochádzkou žiakov kooperujeme s odborom sociálno – právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, so zriaďovateľom aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Levoči. Prípady podozrivého šikanovania či drobných krádeží zase vyšetrujú orgány činné 
v trestnom konaní.  
     Rada školy je zostavená podľa platnej legislatívy, zasadá podľa potrieb riešenia situácií 
týkajúcich sa školy a školského manažmentu, zväčša trikrát ročne.  
      
     Škola ďalej úzko spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou s centrom 
výchovnej a psychologickej prevencie, so Základnou umeleckou školou v Smižanoch, 
miestnou Maticou Slovenska, miestnym farským úradom, s obecným športovým klubom, 
s miestnym dobrovoľným hasičským zborom, Materskou školou v Spišskom Štvrtku a inými 
organizáciami. 

 

     Spolupráca bola nadviazaná aj s organizáciami Nadácia pre deti Slovenska, Asociácia 
Susan Kovalikovej na Slovensku a inými mimovládnymi organizáciami. 
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Správa o hospodárení k návrhu záverečného účtu za rok 2012 

 

1.  Výdavky Základnej školy 

 

1.1 Výdavky v ekonomickom členení  
 

Výdavky Základnej školy v Spišskom Štvrtku sa rozpočtovali v úhrnnej sume  

467.554,- €. V medziročnom porovnaní zaznamenali pokles o 4.816,- €, z dôvodu nižšieho 

čerpania finančných prostriedkov na projekt. 

 

1.1.1 Bežné výdavky 
Rozpočet podľa zdroja- 

 

 zdroj Schválený 

rozpočet 

úprava Upravený 

rozpočet 

normatívy 111-002 379.189.- 7.116,- 386.305,- 

Normatívy z roku 2011 131B  11.518,- 11.518,- 

Vzdelávacie poukazy 111-003  6.960,- 6.960,- 

Dopravné 111-005  2.407,- 2.407,- 

Soc. znevyh. prostredie 111-007  10.533,- 10.533,- 

Projekt 11T1-13T1  34.448,- 34.448,- 

Projekt 11T2-13T2  4.053.-- 4.053.-- 

Projekt 11GB  1.728.- 1.728,- 

Vlastné príjmy 46  4.255,- 4.255,- 

ŠKD 41 35.165,- -1.983,- 33.182,- 

Školská jedáleň 41 53.200,-  53.200,- 

spolu  467.554,- 81.035,- 548.589,- 

 

 

Rozpočet bežných výdavkov zdroj 111-002  bol  schválený  379.189,- €. Schválený rozpočet 

sa rozpočtovými opatreniami zvýšil o 7.116,- €. V skutočnom plnení, ktoré sa vykázalo 

sumou  386.305.- €, sú zahrnuté tieto kategórie bežných výdavkov:  

 

Text Hodnota čerpania v euro 

 Mzdy 228.111,41 

Odvody do fondov 89.741,64 

Cestovné 736,37 

Energie 17.734,67 

Tovary 8.981,51 

Opravy a údržba 1.557,94 

Služby 19.720,86 

Bežné transféry 11.900,35 

 

1.1.1.1 Výdavky na mzdy, platy 

 
Výdavky na mzdy, platy sa čerpali vo výške 245.416,81 € z prenesených kompetencií 

50.560,42 € z originálnych kompetencií, čo vo vzťahu   k upravenému  rozpočtu predstavuje 
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plnenie na 100%. V rámci úhrnného plnenia sa v kapitolách limit neprekročil. Počet 

zamestnancov Základnej školy dosiahol k 31.12.2012 - 34 osôb, čo v porovnaní s rokom  

2011  sa  počet  zamestnaných osôb neznížil.  

 

 1.1.1.2   Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 

 
 Rozpočet poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní bol v nadväznosti na 

rozpočtované mzdy, platy určený sumou 95.456,27 € z prenesených kompetencií a 17.377,22 

€ z originálnych kompetencií, čo k upravenému rozpočtu predstavuje plnenie na 100 %, 

pričom poistné  a 112.833,49 príspevok zamestnávateľa plynuli do týchto poisťovní: 

 

– poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  15.821,86  € 

– poistné do ostatných zdravotných poisťovní             14.461,52  € 

– poistné do Sociálnej poisťovne               78.247,56  € 

– DDP                                                                                   4.302,55  € 

 

1.1.1.3    Výdavky na tovary a služby 

 
 Výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb sa rozpočtovali sumou 107.703,79 € 

z prenesených kompetencií a 16.687,34 € z originálnych kompetencií €.  

Čerpalo sa na: 

 

Názov Prenesené 

kompetencie 

Originálne 

kompetencie 

Cestovné  819,82 22,55 

Zemný plyn 17.450,56 3.772,83 

Elektrická energia 8.657,79 2.275,- 

Vodné, stočné 1.092,73 672,67 

Poštovné a telekom. služby 1.020,47 367,93 

Interiérové vybavenie 1.334,09 0 

Výpočtová technika 215,89 2.160,- 

Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 595,5 869,29 

Všeobecný materiál 6.340,76 3.454,51 

Knihy, noviny a UP 9.974,83 1.495,92 

Pracovné odevy, obuv a prac.pom. 252,-- 66,- 

Softwer, licencie a údržiavanie 631,84 15,81 

Údržba a opravy – vypočtovej tech. 146,34 0 

Údržba a opravy prev. strojov 882,- 962,21 

Údržba budov 166,20 423,80 

Údržba a opravy kníh a UP 274,-- 0 

Školenia, kurzy, semináre 12.544,53 0 

Propagácia, reklama a inzercia 119,40 0 

Všeobecné služby 13.892,68 786,99 

Cestovné náhrady žiakov 19,80 0 

Štúdie, expertízy, posudky 948,56 3,- 

Poplatky banke 437,68 127,10 

Stravovanie 5.906,45 1.667,27 

Poistenie majetku 2.404,57 0 
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Prídel do SF 2.200,10 407,99 

Dohody mimo prac. pomeru 3.084,86 0 

Odstupné 11.093,64 0 

Dopravné žiakom 2.414,10 0 

Nemocenské dávky 806,71 147,94 

 

 

1.1.1.4 Bežné transfery 

 
Rozpočet bol zvýšený o  6.960,- € na vzdelávacie poukazy, ktoré boli na tento účel aj 

vyčerpané na 100 %  a cestovné žiakom vo výške 2 407,- €, ktoré boli čerpané do výšky 95,96 

%. Zostatok vo výške 97,20 eur bol prenesený do roku 2013. 

 

 

1.2. Príjmy školy 

 
Príjmy školy za rok 2012  boli vytvorené vo výške 12.590,09 € boli v tomto zložení: 

 

Text Hodnota v eur 

Poplatok za ŠKD 964,- 

Réžia ŠJ 7.863,90 

Za prenájom telocvične 3.023,85 

Za stratené a poškodené učebnice 96,38 

Vyrovnanie zborníka z min. rokov 399,90 

Poplatok za kuchynský odpad 6,60 

Za druhotné suroviny 12,76 

Odvod úrokov 22,70 

Dary a sponzorské 200,- 

  

 

 

V Spišskom Štvrtku, dňa 16.9.2013 

Vypracovala: Eva Tőkőlyová 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


