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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  
                                                          Ing. Oľga Lešková             – výchovný poradca 
                                                         Mgr. Monika Mirgová      – školský špeciálny pedagóg 
                                                        

Vedenie školy: 
Riaditeľka školy                                                                                               Mgr. Martina Kolcúnová 
Štatutárny zástupca riaditeľky školy                                                           Mgr. Ľudmila Barlová 
Vedúca technicko – hospodárskeho úseku                                                Eva Tőkőlyová 
Vedúca ŠJ                                                                                                         Jana Kožíková 
 

Rozšírené vedenie školy: 
Výchovný poradca                                                                                         Ing. Oľga Lešková 
Vedúca MZ I. stupňa                                                                                     PaedDr. Edita Bucová  
Vedúca MZ ŠKD                                                                                              Bc. Valéria Lesičková 
Vedúca PK II. stupňa                                                                                     Mgr. Barbora Cehulová 
Vedúca PK spoločenskovedných predmetov                                            Mgr. Zuzana Panigajová 
Vedúca PK prírodovedných a vých. predmetov                                        Mgr. Alena Kynčáková 
Vedúca PK cudzích jazykov                                                                           Mgr. Zuzana Kolibárová  
Školský špeciálny pedagóg                                                                           Mgr. Monika Mirgová  
 

Poradné orgány vedenia školy 
Rada školy 
predsedníčka Rady školy                                                                              Bc. Valéria Lesičková 
Členovia Rady školy 
za pedagogických zamestnancov                                                               Mgr. Zuzana Panigajová  
za nepedagogických zamestnancov                                                           Mária Šterbáková 
za rodičov                                                                               Ing. Vladimír Borský - podpredseda RŠ 
                                                                                                                         Zuzana Grešová  
                                                                                                                         Terézia Lesňáková 
                                                                                                                         Mária Remiašová  
za zriaďovateľa – obec Spišský Štvrtok:                                                    Ing. Ľuboš Bajtoš   
                                                                                                                  Janka Jurčová - zapisovateľka 
                                                                                                                         Božena Garčalová  
                                                                                                                         P. Mgr. Witold Adamczyk 

http://www.zsspistv.edu.sk/
mailto:skola@zsspistv.edu.sk


 
 

3 

Pedagogická rada 
 

P.č. Trieda Meno pedagóga Aprobácia 

1. 1.L PaedDr. Edita Bucová I. stupeň 

2. 1.M Mgr. Romana Bajtošová I. stupeň 

3. 2.Ž Mgr. Lucia Hrušovská I. stupeň 

4. 3.A Mgr. Zuzana Baginová I. stupeň 

5. 4.S Mgr. Leona Steinerová I. stupeň  

6.  Mgr. Štefan Ištok I. stupeň + ANJ 

7. 4, 6, 8.Š Mgr. Monika Mirgová špec. pedagóg 

8. 5.A Mgr. Zuzana Panigajová SJL + OBN 

9. 5.B PaedDr. Eva Birošová SJL - OBN 

10. 6.K Mgr. Zuzana Kolibárová ANJ 

11. 6.B Mgr. Jana Jankurová NEJ - NAV 

12. 7.A Mgr. Marián Ondáš TEV 

13. 8.A Ing. Oľga Lešková BIO 

14. 8.B Mgr. Alena Kynčáková (do 
30.9.2013) 

MAT - FYZ 

15. 9.A PaedDr. Anna Palenčárová GEO - RUJ 

16.  Mgr. Tomáš Macko MAT - INF 

17.  Mgr. Barbora Cehulová SJL 

18.  Mgr. Mária Chodaničová Asistent učiteľa 

19.  Mgr. Witold Adamczyk NBV 

20.  Mgr. Róbert Gajderus NBV 

21. ŠKD 1 Bc. Valéria Lesičková vychov. 

22. ŠKD 2 Alena Ambrozy vychov. 

23.  Mgr. Mária Pridalová (od 
1.10.2013) 

MAT - FYZ 

 
Metodické združenie I. stupeň  
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodické združenie  ŠKD 
 
 
 
 
 
 

Vedúca MZ PaeDdr. Edita Bucová 

Členovia MZ Mgr. Leona Šteinerová 

 Mgr. Lucia Hrušovská 

 Mgr. Zuzana Baginová 

 Mgr. Romana Bajtošová 

Vedúca MZ Bc. Valéria Lesičková 

Členovia MZ Alena Ambrozy 
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Predmetová komisia II. stupňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekcia spoločensko – vedných predmetov: 
 
                                            
 
 
 
 
Sekcia cudzích jazykov: 
 
 
 
 
 
                         
Sekcia prírodovedných a výchovných predmetov 
 
 
 
 
     
 
 
 
       
 
Pracovná skupina – špeciálna pedagogika: 
 
      
 

Vedúca PK Mgr. Barbora Cehulová 

Členovia PK Mgr. Zuzana Kolibárová 

 Mgr. Jana Jankurová 

 Mgr. Marián Ondáš 

 Ing. Oľga Lešková 

 Mgr. Alena Kynčáková (od 
1.10.2014 Mgr. Mária 
Pridalová) 

 PaeDdr. Anna Palenčárová 

 Mgr. Zuzana Panigajová 

 PaeDdr. Eva Birošová 

 PhDr. Lukáš Dzurilla 

 Mgr. Tomáš Macko 

 Mgr. Eva Bajtošová 

Vedúca PK PaeDdr. Eva Birošová 

Členovia PK Mgr. Zuzana Panigajová 

 Mgr. Barbora Cehulová 

Vedúca PK Mgr. Zuzana Kolibárová 

Členovia PK Mgr. Štefan Ištok 

 Mgr. Jana Jankurová 

 PaeDdr. Anna Palenčárová 

Vedúca PK Mgr. Tomáš Macko 

Členovia PK Mgr. Marián Ondáš 

 Mgr. Ľudmila Barlová 

 Ing. Oľga Lešková 

 Mgr. Alena Kynčáková 

 Mgr. Eva Bajtošová 

 Mgr. Witold Adamczyk 

 Mgr. Róbert Gajderus 

Vedúca Mgr. Monika Mirgová 

Členovia všetci učitelia školy 
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Občianske združenie Združenie rodičov a priateľov 
pri ZŠ Spišský Štvrtok (ďalej len OZ ZRPŠ) 

 
     ZRPŠ – funguje od roku 2012 ako samostatná organizačná zložka – občianske združenie, 
s názvom Občianske združenie pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku (ďalej len OZ ZRPŠ). 
Vedenie Základnej školy v Spišskom štvrtku s ňou úzko spolupracuje, reaguje na podnety zo 
strany rodičov. Samostatnou časťou sú rodičia  - volení zástupcovia jednotlivých tried 
v Rodičovskej rade, ktorí sú stále pozývaní na zasadnutia OZ ZRPŠ pri ZŠ Spišský Štvrtok 
 
OZ ZRPŠ pri ZŠ Spišskom Štvrtku – predsedníctvo: 
 
Predseda:                                                                                                           Ing. Vladimír Borský 
Podpredseda:                                                                                                       Zuzana Grešová 
Tajomník:                                                                                                               Ivana  Kukurová 
Ekonóm:                                                                                                                 Viera Bajtošová 
 
OZ ZRPŠ pri ZŠ Spišskom Štvrtku – Rodičovská rada: 
 

Trieda Meno zástupcu rodičov 

1.L Jozef Petrovič 

1.M Marcela Ščuková 

2.Ž Zuzana Grešová 

3.A Ing. Vladimír Borský 

4.S Ivana Kukurová 

5.A Zuzana Tripšanská 

5.B Marcela Ščuková 

6.K Anna Pavlikovská 

7.A Jana Oravcová 

8.A Erika Šarišská 

8.B Peter Kušnirák 

9.A Dana Škovránová 

Šp.tr. Lucia Mirgová 
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Iné kariérové pozície: 
 

PaedDr. Anna Palenčárová -  koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov 
a zdravého životného štýlu 
Mgr. Terézia Halčinová -  koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov 
a zdravého životného štýlu 
Mgr. Marián Ondáš – koordinátor športových aktivít a účelových cvičení 
Mgr. Štefan Ištok - koordinátor športových aktivít a účelových cvičení 
Mgr. Jana Jankurová - koordinátor enviromentálnej výchovy, projektu Zelená škola a zberu 
papiera 
Mgr. Barbora Cehulová – 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 
 

 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami 

 

Počet žiakov školy:  podľa stavu k 15.septembru 2013:   
        
            V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 272 žiakov, z toho 30 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (z toho 9 žiakov bolo začlenených v 
špeciálnej triede a 21 žiakov bolo začlenených do bežných tried). 20 žiakov plnilo 
v školskom roku 2013/2014 povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 
republiky. 

 
        Prehľad o počte žiakov podľa ročníkov a tried: 
 

Trieda Triedny učiteľ                 Počet žiakov 

Spolu 
 

z toho ŠVVP v zahr 

D CH Šp. 
tr. 

Integr. 

SP VPU MP 

1.L PaedDr. Edita Bucová 24 14 10 –    1 

1.M Mgr. Romana Bajtošová 15 8 7 –    2 

2.Ž Mgr. Lucia Hrušovská 23 10 13 –    2 

3.A Mgr. Zuzana Baginová 24 11 13 –  1  3 

4.S Mgr. Leona Steinerová 21 10 11 –    3 

4, 6, 8.Š Mgr. Monika Mirgová 10 3 7 10    0 

5.A Mgr. Zuzana Panigajová 25 15 10 –    1 

5.B PaeDdr. Eva Birošová 12 2 10 –  2 1 1 

6.K Mgr. Zuzana Kolibárová 24 14 10 –    0 

6.B Mgr. Jana Jankurová 15 3 12 – 1 2 1 3 
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7.A Mgr. Marián Ondáš 26 13 13 – 1 3  1 

8.A Ing. Oľga Lešková 15 7 8 –  1  1 

8.B Mgr. Alena Kynčáková 16 9 7 –  4  2 

9.A PaeDdr. Anna Palenčárová 22 7 15 – 1 2  0 

SPOLU 272 126 146 10 3 15 2 20 
 

              

Údaje o počte detí v školskom klube detí (ku 15.9.2013): 

    
Počet oddelení ŠKD:                                           2 
Počet žiakov ŠKD:                                               58 
Počet vychovávateliek:                                      2 
 
Prehľad oddelení a počty žiakov (ku 15.9.): 
  

Oddelenie Vychovávateľka Počet žiakov 

Spolu Dievčat Chlapcov 

I.  Bc. Valika Lesičková 28 19 9 

II.  Alena Ambrozy 30 12 18 
 

Údaje o počte stravníkov v školskej jedálni v šk. roku 2013/2014: 

 
Počet detí MŠ stravujúcich sa v ŠJ:                                 51  
Počet zamestnancov MŠ stravujúcich sa v ŠJ:                  4   
Počet žiakov ZŠ stravujúcich sa v ŠJ:                             103 
Počet zamestnancov ZŠ stravujúcich sa v ŠJ:                  29 
Počet iných zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ:              15 
Počet zamestnancov v ŠJ:                                                  5        (z toho žien 5) 
 

Porovnanie štatistík 
 

 

Žiaci... 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Počet % Počet % Počet % 

ZŠ 291 100 % 285 100 % 272 100 % 

zmena počtu žiakov    - 6 o 2 % - 13 o 2 % 

z toho v zahraničí 4 1,3 % 9 3 % 20 7 % 

so zdrav. znevýhodn. 

z toho v špec.  triedach 

31 

19 

10,6% 

6,5 % 

26 

9 

9,1 % 

3,1 % 

29 

10 

10 % 

3 % 

zo soc.  znevýh.  prostr. 107 36 %  112 39 % 97 35 % 

  99 34 %   

stravujúci sa v ŠJ 140 48 % 161 56 % 103 37% 

ŠKD 65 22,3 % 54 18 % 58 21% 

Zmena počtu v ŠKD   - 11 o 16% + 4 o  7% 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 

 

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 11. a 12. februára 2013 a do 1.ročníka bolo zapísaných 22 
žiakov. Na základe výsledkov psychologických vyšetrení Súkromného centra špeciálno –
pedagogického poradenstva Sp. Hrhov, ako aj na základe odporúčania pediatra a žiadosti 
zákonných zástupcov bol 8 deťom 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 2013/2014 navštevovalo 9. ročník 22 žiakov, ktorí boli následne umiestnení 
na stredných školách takto: 
     

 

Údaje o počtoch žiakov končiacich školu a povinnú školskú dochádzku: 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov : 

 

 Dochádzka žiakov v jednotlivých polrokoch:  
V školskom roku 2013/2014 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. 4785 8842 45,14 35,09 236 166 2,23 0,66 

2. pol. 5189 9572 49,89 38,91 117 105 1,13 0,43 

SPOLU 28 388 112,65 624 2,48 

Šk. rok 
2012/13 

28 440 99,79 979 3,44 

Šk. rok 
2011ú12 

28 312 92,39 1 426 4,90 

Škola počet prihlásených počet prijatých % úspešnosť  
Gymnázium 4 4 100 %  
SOŠ 8 8 100 %  
SOŠ ostatné 9 9 100 %  
SOŠ umelecké   0 0 0  

Ročník počet žiakov z toho dievčat z toho chlapcov  
9. ročník 21 7 14  

8.ročník 2 1 1  

7.ročník 3 1 2  

6.ročník 0 0 0  
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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. 252 74 41 117 23 21 0 

2. pol. 246 68 48 112 18 20 7 

Šk. rok 
2012/13 
(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.L 1,65 1,09 1,52 1,09  

1.M 2,77  2,77 2,31  

2. 2.Ž 1,43 1,24 1,29 1,38 1,24 

3. 3.A 1,76 1,48 1,71 1,76 1,81 

4. 4.S 2,06 2 2,12 2 1,88 

Ø  1,93 1,45 1,88 1,71 1,64 

Ø  Šk. rok 
2012/13 

 1,7 1,5 1,7 1,6 1,8 

 

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

 

TS
V

 

V
U

M

/V
YV

 

H
U

V
 

5. 5.A 
2,39 2,43 

  
2,17 

 
2,17 2,09 

 
2,17 1,39 1,74 1,48  1,17 1,13 1,09 1 

5.B 3,2 3,6   3  3,2 2,8  3,2  2 2,89 1 1,2 1,7 1,6 1,7 

6. 6.B 3,45 3,67 2,56  2,67 3,67 3,11 3  3,73 2,11 3,44 1 1  1,27 1 1 

6.K 2,61 2,48 2,04  2,78 1,83 2,26 2,3  2,48 1,35 2,17 1   1,17 1 1,04 

7. 7.A 
3,64 3,16 2,81 3,22 3,72 3,32 3,2 3,2 2,92 3,64 2,6 3,08 2,18   1,2 1,52 1,4 

8. 8.A 2,86 2,5 2,21 3,17 2,86 2,71 2,64 2,29 2,5 2,71 1,79 2,07 2   1,42 1,14  

8.B 3,07 3 2,5 4 2,57 3 2,64 2,64 2,43 2,86 2,43 2,36 1,85   1,14 1,71  

9. 9.A 
2,86 3,23 2,89 2,79 2,77 3,05 2,64 2,45 3,09 3,23  2,5 2,09 1  1,27 

  

Ø
 

 3,01 3,00 2,50 3,30 2,82 2,93 2,73 2,60 2,74 3,00 1,95 2,42 1,81 1 1,19 1,29 1,29 
1,23 

Ø   
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  

 



 
 

10 

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. 2 2 1 0 1 1 20 25 18 14 2 7 6 2 2 9 

2. pol. 2 2 0 0 1 0 7 8 31 29 0 2 2 5 3 4 

SPOLU 8 1 3 60 92 9 15 18 

Šk. rok 
2012/13 

8 5 2 140 53 33 38 41 

Šk. rok 
2011/12 

41 13 3 47 59 17 23 44 

 

 

Testovanie 9-2014   

 

     Testovania 9 – 2013 sa zúčastnili žiaci 9. ročníka v počte 19. Traja žiaci sa ako žiaci so 
zdravotným znevýhodnením Testovania 9- 2014 nezúčastnili. 
 
     Testovaniu predchádzala dlhodobá príprava žiakov na Testovanie 9 ako aj na prijímacie 
pohovory na stredné školy. Od septembra 2013 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 14,63 15,49 58,53 % 62,00 % 66,97 % 

MAT 9,47 10,93 47,37 % 54,67 % 52,58 % 
 

     V okresnom hodnotení výsledkov Testovania 9/2013 v predmete MAT obsadila Základná 
škola v Spišskom Štvrtku piate miesto. V okresnom hodnotení výsledkov Testovania 9/2013 
v predmete SJL obsadila Základná škola v Spišskom Štvrtku tretie miesto. 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

 

V školskom roku 2013/2014 pracovalo na Základnej škole v Spišskom Štvrtku celkovo 38 
zamestnancov v týchto organizačných zložkách: 
 
Pedagogickí zamestnanci 
 

Organizačná 
zložka 

Počet 
zamestnancov 

Z toho: na plný 
úväzok 

Z toho: na 
znížený úväzok  

Na dohodu 

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 

ZŠ – I. stupeň  7 8 7 8 0 0 0 0 

ZŠ – II. stupeň  13 13 11 11 0 2 2 2 

ŠKD 2 2 2 2 0 0 0 0 

THP 6 6 6 6 0 0 0 0 

ŠJ 5 5 5 5 0 0 0 0 

 

Počet asistentov pôsobiacich na škole: 1  
Počet školský špeciálny pedagóg:          1 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania podľa predmetov: 

 

      Na škole pôsobilo v školskom roku 22 pedagogických zamestnancov. Všetci učitelia boli 
kvalifikovaní pre učenie svojej aprobácie predmetov.  
 
Odbornosť vyučovania na I. stupni: 
 

P. 

č. 

Predmet Týždenný počet odučených hodín 

odborne neodborne 

1 Slovenský jazyk a literatúra 46 0 

2 Slovenský jazyk a slovenská 

literatúra 

0 0 

3 Jazyk národnosti a literatúra 0 0 

4 Prvý cudzí jazyk 9 0 

5 Matematika 23 0 

6 Informatická výchova 0 5 

7 Prírodoveda 5 0 

8 Vlastiveda 3 0 

9 Etická výchova 1 0 

10 Náboženská výchova/Náboženstvo 6 0 

11 Pracovné vyučovanie 1 0 

12 Hudobná výchova 5 0 

13 Výtvarná výchova 7 0 
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14 Telesná výchova/športová príprava 10 0 

15 Angličtina hrou (AHR) 8 0 

Spolu 124 (96%) 5 (4%) 

 
 
Odbornosť vyučovania na II. stupni: 
 

P. 

č. 

Predmet Týždenný počet odučených hodín 

odborne neodborne 

1 Slovenský jazyk a literatúra 44 0 

2 Slovenský jazyk a slovenská literatúra 0 0 

3 Jazyk národnosti a literatúra 0 0 

4 Prvý cudzí jazyk (ANJ, NJJ) 39 0 

5 Druhý cudzí jazyk (RUJ, NJD) 18 0 

6 Matematika 38 0 

7 Informatika 0 7 

8 Fyzika 0 8 

9 Chémia 0 7 

10 Biológia 16 0 

11 Dejepis 0 9 

12 Geografia 15 0 

13 Občianska náuka 7 1 

14 Etická výchova 1 0 

15 Náboženská výchova/Náboženstvo 9 0 

16 Svet práce 0 5 

17 Technika 0 3 

18 Hudobná výchova 5 0 

19 Výtvarná výchova 5 0 

20 Výchova umením 2 0 

21 Telesná a športová výchova 22 0 

Spolu 221 (84%) 40 (16%) 
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Odbornosť vyučovania v špeciálnej triede: 
 

 
P. 

č. 

Predmet Týždenný počet odučených 

hodín 

odborne neodborne 

1 Slovenský jazyk a literatúra 12 0 

2 Slovenský jazyk a slovenská literatúra 0 0 

3 Jazyk národnosti a literatúra 0 0 

4 Prvý cudzí jazyk 0 0 

5 Druhý cudzí jazyk 0 0 

6 Matematika 10 0 

7 Informatika/Informatická výchova 0 2 

8 Fyzika 0 1 

9 Chémia 0 0 

10 Biológia 1 0 

11 Dejepis 1 0 

12 Geografia 1 0 

13 Občianska náuka 0 1 

14 Etická výchova 0 0 

15 Náboženská výchova/Náboženstvo 2 0 

16 Svet práce 1 0 

17 Technika/Technická výchova 0 0 

18 Hudobná výchova 0 2 

19 Výtvarná výchova 0 2 

20 Výchova umením 0 0 

21 Telesná a športová výchova/Zdravotná telesná výchova 0 3 

22 Vlastiveda 3 0 

23 Vecné učenie 0 0 

24 Rozvíjanie komunikačných schopností 0 0 

25 Rozvíjanie grafomotorických zručností  0 0 

26 Rozvíjanie sociálnych zručností 0 0 

27 Pracovné vyučovanie 9 0 

28 Špecifický predmet (vypíšte, aký): 0 0 

29 Špecifický predmet (vypíšte, aký): 0 0 

Spolu 40 (74%) 14 (26%) 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

 

     V šk. roku 2013/2014 absolvovalo rôzne formy kontinuálneho vzdelávania celkovo 11 
pedagógov. 5 pedagógovia aj ukončili toto vzdelávanie do júna 2014. U 4 pedagógov sa 
vzdelávanie neuskutočnilo a u dvoch ešte pretrváva. 
 

Forma 
štúdia 

Meno pedagóga Názov štúdia Miesto realizácie Poznámka 

Adaptačné Mgr. Jana Jankurová  ZŠ Spišský Štvrtok ukončené 

Špecializačné Ing. Oľga Lešková  vých. poradca MPC Prešov pokračuje 

Funkčné Mgr. Ľudmila Barlová  Riadenie školy 
a školského 
zariadenia 

MPC Prešov pokračuje 

Aktualizačné Mgr. Lucia Hrušovská  
Ing. Oľga Lešková  
 

Lyžiarsky 
inštruktorský 
kurz 

podľa ponuky nekonalo sa 

Mgr. Martina Kolcúnová Základná 
obsluha 
počítača 

Školské výpočtové 
stredisko Lipt. 
Mikuláš 

ukončené 

Vlastné 
aktualizačné 

    

Prípravné 
atestačné  

Mgr. Barbora Cehulová 
 
 
 

Prípravné 
atestačné 
vzdelávanie 
(1.atestácia) 

Pedag. fakulta 
Katolícka univerzita 
v Ružomberku 
 

ukončené 

PaedDr. Eva Birošová 2.atestácia Pedag. fakulta 
Katolícka univerzita 
v Ružomberku 

nekonalo sa 

Inovačné     

Špecializačné 
inovačné 

    

Funkčné 
inovačné 

    

Kvalifikačné                                       

Iné Mgr. Romana Bajtošová  
 
 
 
 

štátna jazyková 
skúška na 
štátnej 
jazykovej škole 
– anglický jazyk 

Štátna jazyková 
škola Spišská Nová 
Ves 

nekonalo sa 

Mgr. Martina Kolcúnová 
Mgr. Ľudmila Barlová 
 
 

Poznaj svoje 
peniaze – 
finančná 
gramotnosť 

Nadácia pre deti 
Slovenska BA 

ukončené 

 

 

     Okrem spomínaných typov vzdelávaní sa väčšina učiteľov školy zúčastnila vnútorného 
metodického vzdelávania v inováciách – Vysoko efektívne učenie.  
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     Učitelia I. stupňa sa zúčastnili odborného metodického stretnutia učiteľov s autorom 
učebníc matematiky p. Berom na ZŠ Francisciho  v Poprade. 
 
     Vychovávateľky ŠKD sa zúčastnili odborného metodického stretnutia vychovávateliek na 
ZŠ Francisciho  v Poprade. 
 
 Riaditeľka školy sa zúčastnila na porade riaditeľov škôl organizovanej školským úradom vo 
Veľkom Slavkove. 
     
Učitelia sa zúčastnili niekoľkých odborných konferencií:  

 celoslovenská konferencia učiteľov „Učíme pre život“ v Poprade (odborné prednášky 
+ workshopy) 

 medzinárodná konferencia „učiteľ nie je google“ v Bratislave (odborné prednášky + 
workshopy) 

 roadshow Moderný učiteľ 2013 v Ružomberku  
 stretnutie riaditeľov samosprávnych škôl v Starom Smokovci (za účasti ministra 

školstvaiaditeľa ŠPÚ a iných významných hostí) 
 celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Škola pre každého – škola na 

každý deň“ – zameranú na čitateľskú gramotnosť -     pedagógovia našej školy 
navštívili otvorené vyučovanie na I. aj na II. stupni. 

 medzinárodná konferencia „Microsoft pre školy“ v Jasnej 
 medzinárodná konferencia „Škola pre 21. storočie“ v Bratislave (za prítomnosti 

ministra školstva SR , autorky projektu Vysoko efektívne učenie S. Kovalikovej z USA 
a iných významných hostí (odborné prednášky + workshopy, v rámci ktorých sa 
prezentovala aj naša škola) 

 
     Naďalej pokračujeme v podpore prístupu do virtuálnej pedagogickej knižnice „Komenský“ 
+ prístupu ku virtuálnym materiálom a dokumentom Datakabinet   + stali sme sa členom 
skupiny Interaktívna škola. 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

- zabezpečili sme všetkým členom vedenia a rozšíreného vedenia školy graficky 
jednotné vizitky (s logom školy...) – riaditeľka školy, zástupca riaditeľa školy, 
ekonómka, PaM, výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg 

- v priestoroch školy sme zorganizovali metodické stretnutie učiteľov našej školy 
a učiteľov z okresov: Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča. Učitelia sa vzdelávali 
v inováciách – model VEU – ITV 

- v rámci celoslovenskej konferencie „Učíme pre život“ v Poprade odznela odborná 
prednáška o integrovanom bloku „Peniažkový štvrtok“ v 6. ročníku Základnej školy 
v Spišskom Štvrtku – finančná gramotnosť 

- v rámci medzinárodnej konferencie „Škola pre 21. storočie“ sa realizoval workshop 
o integrovanom dni „Deň s Galileom“ – Mgr. Martina Kolcúnová 

- vysielanie TV JOJ –  
- do obecného občasníka sme prispeli dva krát samostatnou prílohou o dianí v škole 

(dve strany A4) 
- vydali sme dve čísla školského časopisu šKoLoViNy 
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- v čase zápisu do 1. ročníka sme umiestnili v našej obci aj v Dravciach a v Bukovinke 
informačné plagáty so základnými informáciami o škole 

- dve verejné kultúrne vystúpenia našich žiakov – Akadémie – vianočná a záverečná 
s vyraďovaním absolventov školy 

- vystúpenia detského folklórneho súboru Nezábudka pracujúceho na škole na rôznych 
kultúrnych podujatiach (folklórne slávnosti v Levoči, 

 

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  

         

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

P.č. Názov projektu Obsah projektu Materiálny prínos Spolupracujúca 
organizácia 

Termín 

1. Deň narcisov 
2014 

Podpora Ligy proti 
rakovine. 

 Liga proti 
rakovine 

04/2014 

2. Zelená škola Enviromentálna 
oblasť a ochrana 
prírody. 

 Zelená škola priebežne 

3. Recyklohry Podpora recyklácie 
odpadov. 

Drobné darčekové 
predmety pre deti 

 priebežne 

4. Mlieko na školách Podpora 
konzumácie 
mlieka. 

Zníženie ceny 
mlieka podávaného 

v ŠJ. 

MP a RV SR priebežne 

5. Školské ovocie a 
zelenina 

Podpora 
konzumácie ovocia 
a zeleniny. 

Zníženie ceny 
ovocia a zeleniny 
podávaných v ŠJ. 

MP a RV SR priebežne 

6. Týždeň s Ipadmi v 
škole 

    

7. Program podpory 
digitalizácie škôl 
EDULAB 

Podpora práce na 
digitalizácii v ZŠ. 

 MŠ SR priebežne 

8. Digitálne 
vzdelávanie pre 
všeobecno – 
vzdelávacie 
predmety 

Podpora 
digitálneho 
vzdelávania na ZŠ. 

Interaktívna tabuľa, 
projektor, 
Notebook, 
software, 

reproduktory, 
prístup 

k digitálnemu 
obsahu vzdelávania 

ÚIPŠ 01/2014-
10/2015 

9. Komplexný 
poradenský 
systém prevencie 
a ovplyvňovania 
sociálno – 
patologických 
javov v školskom 
prostredí 

Zlepšenie práce 
výchovného 
poradcu, 
koordinátora 
prevencie. 

Metodické 
materiály pre 

učiteľov, 
špeciálnych 
pedagógov, 
výchovného 

poradcu, 
koordinátora 

prevencie 

VUDPaP 01/2014-
10/2015 

10. Elektronizácia 
vzdelávacích 

Zlepšenie 
vybavenia škôl IKT 

Interaktívna tabuľa, 
projektor, 

MŠ SR 03/2014 – 
12/2015 
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systémov 
regionálneho 
školstva 

technikou. notebook, 
software, 20 ks 

tabletov, wifi router 

          

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou : 

 

     Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Prešov vykonalo školskú inšpekciu 
na Základnej škole v Spišskom Štvrtku v dňoch od 24.02.2014 do 27.02.2014. Predmetom 
školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 
výchovy a vzdelávania v základnej škole ako aj úrovne vyučovania. 
 
Závery 
     Silnou stránkou školy v oblasti riadenia bolo najmä vytvorenie pozitívnej klímy školy 
a poskytovanie jej služieb v oblasti výchovy a vzdelávania prostredníctvom výchovného 
poradcu, špeciálneho pedagóga a spoluprácou s poradenským zariadením ako aj 
v mimoškolskej oblasti vytvorením možnosti aktívneho a zmysluplného trávenia voľného 
času žiakov v ponúkaných záujmových útvaroch, ich zapájaním do súťaží, projektov či 
kultúrneho a spoločenského života školy a obce.  
 
     Najzávažnejším zisteným nedostatkom bola nízka kvalita a úroveň vypracovania učebných 
osnov jednotlivých predmetov. Napriek tejto skutočnosti Školský vzdelávací program 
umožňoval škole realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podľa školského zákona. 
 
     Na uskutočňovanie stanovených cieľov mala škola vhodné priestorové podmienky 
a dostatočné materiálno – technické vybavenie, ktoré sa však vo vyučovacom procese 
využívalo v menšej miere (najmä prostriedky IKT). 
 
     Úroveň vyučovania umožňovala rozvoj jednotlivých žiackych kompetencií, najmä 
pracovných, resp. praktických ale aj poznávacích a komunikačných. Malá pozornosť bola 
venovaná zohľadňovaniu rozdielnych vzdelávacích potrieb žiakov, čo sa prejavilo len 
občasnou diferenciáciou zadávaných úloh. V rozpore so stanovenými cieľmi školy bola nižšie 
úroveň rozvíjania schopností žiakov kooperovať v skupine, využívať prostriedky IKT a cudzie 
jazyky, kde nebola zabezpečená kontinuita vzdelávania v prvom a druhom cudzom jazyku. 
 
Celkové číselné hodnotenie jednotlivých oblastí (5 – bodová stupnica) 
 
Riadenie školy – dobrá úroveň – 2 
Podmienky výchovy a vzdelávania – dobrá – 2 
Úroveň vyučovania – priemerná/dobrá – 2/3 
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Budova ZŠ má tri časti:  
 

     V novej budove školy sa na prízemí nachádza vstupná hala a hneď za ňou je 
novovybudovaná spoločná zborovňa pre všetkých učiteľov školy, kancelárie administratívy 
a vedenia školy, školská jedáleň, cvičná kuchynka pre žiakov, školská kuchyňa a sociálne 
zariadenia pre žiakov i zamestnancov školy. V prízemí sa nachádzajú šatne žiakov, šatňa 
učiteľov školy, sklady učebníc pre I. aj pre II. stupeň, sklady školskej kuchyne. Na druhom 
poschodí novej budovy je sedem kmeňových tried – jedna využívaná ako jazyková učebňa. 
Dve špeciálne učebne pre výučbu informatiky a dve samostatné miestnosti pre ŠKD (so 
samostatným vchodom). Ďalej sa tu nachádzajú kabinety, sociálne zariadenia pre žiakov i pre 
zamestnancov, chodba. 
     
    V starej časti budovy sú rozmiestnené učebne pre triedy II. stupňa (deväť kmeňových 
tried), špeciálne učebne: moderné jazykové laboratórium, fyzikálno-chemická učebňa, nová 
zrekonštruovaná integrovaná (školská a obecná knižnica), novo vytvorené kabinety pre 
odborné predmety a sociálne zariadenia pre žiakov školy. Tu sa tiež nachádzajú aj kancelárie 
výchovného poradcu školy a školského špeciálneho pedagóga. 
       
     Tretiu časť školského komplexu tvorí veľká telocvičňa s náraďovňou, gymnastická sála 
(momentálne z technických príčin neschopná prevádzky), šatne pre žiakov školy (dve pre 
chlapcov a dve zvlášť pre dievčatá) s funkčnými sprchami, kabinet TV  a sociálne zariadenia 
pre žiakov. 
 
V roku 2013/2014 sme z rozpočtu školy zabezpečili: 

 

P.č. Aktivita 

1. rekonštrukcia a vybudovanie novej – spoločnej zborovne (pre učiteľov I. aj II. 
stupňa) 

2. zabezpečenie elektrorozvodov v novej zborovni pre potreby práce s Notebookom  

3. nákup nového nábytku do spoločnej zborovne (písacie stoly) 

4. rekonštrukcia a vybudovanie integrovanej knižnice (školská, obecná a učiteľská) 

5. nákup nového školského nábytku – polohovateľných  lavíc a stoličiek do 1. ročníka 

6. nákup routra a zabezpečenie wifi siete pre oblasť  novej zborovne a kancelárií 

7. rekonštrukcia poškodenej triedy  na II. stupni 

8. budovanie nových kabinetov v priestore starých šatní školy (ostránenie starých 
šatňových klietok, murovanie priečky, osadenie a zárubní a dverí, vysprávky, 
maľovka...) 

8. inštalácia I- beam tabulí a projektorov do tried II. stupňa 

9. premiestňovanie už vzniknutých kabinetov do nových priestorov 

10. nákup didaktických pomôcok do kabinetov (I.st., DEJ, MAT, RUJ,  
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Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

v kalendárom roku 2012: 

  
       

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 

 SPOLU: 
 

 € nákup 
pomôcok 

 

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 2013/2014 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

V školskom roku 2013/2014 sme pracovali na týchto cieľoch a úlohách: 

 
P.č. Cieľ – konkrétna úloha Zrealizované aktivity 

Hodnotenie splnenia 

1. Budovanie pozitívnej sociálnej klímy (v 

učiteľskom aj triednych kolektívoch) 

v uč. kolektíve: 

-vybudovali sme  a zariadili spoločnú zborovňu, 

s čajovou kuchynkou a s oddychovou časťou, pre 

všetkých pedagógov školy 

-prebehli dve metodické stretnutia  tréningu pre PdgZ – 

zamerané na rozvoj pozitívnej sociálnej klímy 

a sociálnych zručností pedagógov 

-stretnutia, porady a mítingy sa konali v duchu 

spolupráce, otvorenej diskusie a konštruktívnej kritiky 

-zorganizovali sme  tri neformálne stretnutia všetkých 

zamestnancov mimo budovu školy (Vianočný športovo 

– relaxačný deň, Deň učiteľov, Letný športovo – 

ralaxačný deň spojený s turistikou – teambuilding) 

v triedach:  

-zintenzívnila sa práca s triednou samosprávou na 

triednických hodinách 

-zorganizovali sme interaktívny tréning pre žiakov 6. 

a 7. ročníka na tému: vrstovnícke vzťahy, šikana 

-v niektorých triedach I. aj II. stupňa začali učitelia 

zavádzať prvky VEU – ITV: sociálne zručnosti, 

pravidlá triedy, postupy opakujúcich sa činností 
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- na základe výsledkov dotazníka (učitelia aj žiaci 

školy) ŠŠI konanej v mesiaci február 2014:  

oblasť: riadenia školy: klíma a kultúra školy: 100% 

oblasť: úroveň vzdelávania: zohľadňovanie 

vzdelávacích potrieb žiakov: vytváranie a podpora 

pozitívnej a priaznivej atmosféry na vyučovaní: 96% 

- na základe dotazníkového prieskumu medzi žiakmi 

a učiteľmi KOMPARO konaného v mesiaci marec 

2014: 

Celkovú klímu školu ohodnotili ako: 

príjemnú   (64,6% Ž a 95,2% U) 

priateľskú (58,6 % Ž a 90,5 % U) 

otvorenú (60,4% Ž a 85,7% U) 

bezpečnú (67,2% Ž a 95,3% U) 

spravodlivú (57,8% Ž a 90,5% U) 

veselú (74,2% Ž a 57,8% Ž a 76,2% U) 

uvoľnenú (59,5% Ž a 85,8% U) 

2. Zvyšovanie gramotnosti žiakov v oblasti 

cudzích jazykov 

 

-zaviedli sme projektové vyučovanie na hodinách 

anglického jazyka na témy blízke deťom (napr. 

starostlivosť o chrup...) 

-pokračovanie v zjednotení používania učebníc cudzích 

jazykov 

-ako pomoc žiakom 8. a 9.ročníka pri doučovaní 

a dobiehaní základov anglického jazyka bol vytvorený 

krúžok: doučovanie ANJ 

-žiaci šiesteho a nižších ročníkov sa intenzívne 

pripravujú na možnosť  písať Testovanie 9/2017 

z anglického jazyka a teda priblížiť sa úrovňou 

zvládnutia anglického jazyka školám z miest. 

výsledky výstupných testov z cudzích jazykov v tomto 

školskom roku: 

závery ŠŠI pre cudzie jazyky: 

anglický jazyk- známka: 3 (z celkovej 5 – bodovej 

stupnice) 

nemecký jazyk – známka: 3 (z celkovej 5 – bodovej 

stupnice) 

ruský jazyk nebol ŠŠI hodnotený.  

Celkové výsledky hodnotenia cudzích jazykov boli 

skreslené aj z dôvodu návštevy vyšších ročníkov 

(7.,8.a9.), kde je úroveň vedomostí žiakov veľmi nízka. 

závery dotazníkového prieskumu KOMPARO: 

-anglický jazyk:   

35,7 % žiakov - primerane veľa učiva 

28,9 % žiakov - primerane náročné učivo 

3. Zvyšovanie gramotnosti žiakov v oblasti 

práce s PC 

 

-v šk. roku 2013/14 nastúpil mladý učiteľ pre 

vyučovanie informatiky 

-zjednotili sme TVVP pre jednotlivé ročníky na I. aj na 

II. stupni tak,  aby to malo „ťah“ z ročníka do ročníka 

- v UP sme zvýšili dotáciu predmetu Informatika 

a zabezpečili tak  jeho vyučovanie v každom ročníku 

-zreorganizovali sme uloženie nábytku v učebni PC 

tak, aby bola práca s PC prehľadnejšia a dala sa 

kontrolovať 

-začali sme so zriadením kabinetu informatiky, začal sa 

urobiť poriadok v inventarizácii, ukladajú sa nakúpené 

a získané pomôcky 

-obnovil sa hardware a software v už používaných 

počítačoch 

-zakódovali sme nevhodné stránky pre žiakov školy, 

zabezpečili sme počítačovú sieť 
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-rozbehli sme  wifi sieť na pre: oblasť novej zborovne 

a kancelárií administratívy, pracuje sa na novom routry 

pre chodbu I. stupňa 

-zlepšili a zabezpečili sme  vnútorné siete počítačov 

určených pre zamestnancov 

-zabezpečili sme podmienky v novej zborovni pre 

prácu s Notebookom 

-pripravujeme  sa na zavedenie      digitálnej triednej 

knihy – skúšobná prevádzka 

- inštalovali sme I - beam tabule alebo aspoň 

projektory v bežných triedach II. stupňa 

-rozbehli sme novú, prehľadnú web stránku školy, 

graficky jednotnú s vizitkami, s logom školy 

závery ŠŠI pre informatiku: - známka 1 (z celkovej 5 

– bodovej stupnice) 

4. Zlepšenie komunikácie a spolupráce 

s rodičmi 

 

-príprava tréningu učiteľov v oblasti spolupráce 

s rodičmi a netradičných stretnutí sa nám v tomto šk. 

roku z časových dôvodov nepodarilo zorganizovať – 

sústredili sme sa na tréningy v inováciách  

-preto ani organizovanie „iných“ typov stretnutí 

a práce s rodičmi nemohlo byť rozbehnuté v tomto šk. 

roku 

-zavedenie individuálnych konzultačných hodín na 

štvrťroka (november) a trištvrteroka (apríl) sa 

u niektorých učiteľov osvedčilo a chcú v nich aj 

naďalej pokračovať 

 5. Humanizácia školy a jej prostredia 

 

- začali sme so vzdelávaním učiteľov v metódach VEU 

- ITV a iných inováciách (vzdelávania na našej škole 

sa zúčastnili aj učitelia z okresu Poprad, Spišská Nová 

Ves a Levoča). 

-vytváranie neohrozeného prostredia v triedach  

-zameranie sa na realizáciu mozgovo - kompatibilného 

prostredia v celej škole; 

-základy zavádzania zmysluplného vyučovacieho 

obsahu - kurikula; 

-zavádzanie organizačnej štruktúry integrovaného 

bloku v modelových triedach 

-zavedenie koncepcie  postupov na škole v triedach; 

-zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí; 

6. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

- rekonštrukcia integrovanej knižnice, príprava 

celoškolských aktivít pre podporu čítania kníh (v 

printovej aj v elektronickej podobe), príprava hodín 

literárnej výchovy v integrovanej knižnici 

-príprava testov s úlohami pre rozvoj čitateľskej 

gramotnosti vo všetkých predmetoch (od 3.ročníka) 

rozvoj matematickej gramotnosti: 

-príprava testov s úlohami pre rozvoj čitateľskej 

gramotnosti vo všetkých predmetoch (od 3.ročníka) 

rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 

-príprava integrovaných blokov pre žiakov 8. 

a 9.ročníkov 

7. Rozvoj sociálnych zručností žiakov -definovaných v programe Integrovaného tematického 

vyučovania 

8. Rozvoj environmentálnej výchovy a podpora 

vzťahu k prírode 

- dôsledne ju realizujeme ť vo všetkých vyučovacích 

predmetoch i v mimo vyučovacom čase (ako 

prierezovú téma) 

-realizácia projektu Zelená škola – príprava plánu 

práce – znovu podanie už vypracovaného projektu pre 
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Zelenú školu 

-realizácia projektu Recyklohry 

9. Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo 

znevýhodneného prostredia 

 

- podporujeme naďalej prácu školského špeciálneho 

pedagóga 

-pokračujeme v zriadenej špeciálnej triede pre deti 

s mentálnym postihom 

-zabezpečujeme individuálnu starostlivosť pre deti 

s VPU a iným zdravotným znevýhodnením, veľmi 

úzko spolupracujeme so súkr. Centrom špeciálno – 

pedagogického poradenstva v Sp. Hrhove 

-zabezpečujeme asistentov učiteľa  

10. Rozvoj pohybových aktivít žiakov 

 

- každoročne pripravujeme plán  práce športových 

aktivít žiakov školy 

-príprava medziškolských turnajov na našej škole 

-zúčastňujeme sa vypísaných športových súťaží 

-dva krát postup žiakov na krajské kolo – futbal 

-využívame telocvičňu aj obecné futbalové ihrisko 

11. Udržanie dobrých výsledkov celoslovenského 

testovania žiakov. 

 

-príprava žiakov 4.ročníka na Testovanie 5/2014 

(november 2014) 

-príprava žiakov 9.ročníka na Testovanie 9/2014 

(marec 2014) 

-zavedenie riaditeľských testov pre žiakov 4. a 9. 

ročníka, ale aj pre iné ročníky 

-analýza výsledkov testovania žiakov 3. až 9.ročníka 

z predmetov: SJL, MAT, CJ (vstupné, polročné 

a výstupné testy) v rámci MO školy (javová analýza + 

návrh opatrení do budúcna) 

12. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov 

 

-pokračovanie v pláne kontinuálneho vzdelávania 

zamestnancov 

-rozbehnutie vzdelávania zamestnancov v inováciách 

13. Skvalitňovanie školského manažmentu - je potrebné udržať stabilizovaný pedagogický 

kolektív → kolektív, ktorému záleží na výsledkoch 

svojej práce, dobrom mene školy v obci, regióne a 

medzi rodičovskou verejnosťou, 

14. Spolupráca s obcou, s verejnosťou, s inými 

organizáciami v obci 

 

-organizujeme akcie pre verejnosť, slávnostné 

akadémie, DOD, v areáli školy slávnosti... 

-prispievame do obecného občasníka, informujeme 

verejnosť o dianí v škole 

-pracujeme na vytvorení spoločnej – integrovanej 

knižnice (školskú a obecnú), zabezpečíme prístup 

občanov do priestorov knižnice v škole, budeme 

pripravovať aktivity v knižnici a zapojiť do nich 

občanov a verejnosť 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 
Silné stránky školy 

vzdelávacie výsledky školy – 1. miesto školy v hodnotiacom rebríčku základných škôl v okrese LE- 
www.ineko.sk 

výsledky školy v Testovaní 9/2014 – 3.miseto SJL, 5. miesto MAT 

úspechy školy v predmetových olympiádach a športových súťažiach – 5x účasť a umiestnenie na 
krajských kolách  

kvalifikovaný, zanietený a oddaný kolektív pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy 

ochota ľudí púšťať sa do nových vecí, flexilita kolektívu 

presné zadelenie všetkých do jednotlivých oblastí života školy – koordinátori (každý sa zapája) 

zodpovedný prístup pedagógov aj vedenia k plneniu si pracovných povinností 

materiálne zabezpečenie školy: počty interaktívnych tabúľ vzhľadom na počet tried, 
zmodernizované pomôcky v kabinetoch 

zveľaďovanie interného prostredia školy – nové farebné, pekné maľovky chodieb a tried 

dobrá vnútorná sociálna klíma, dobrá spolupráca medzi kolegami, medzi vedením a učiteľmi – 
vedenie podporuje aktivity, je ústretové, podporuje inovácie a tvorivosť 

zavádzanie elektronickej dokumentácie – uľahčenie roboty pedagógov 

cieľavedomé výchovno – vzdelávacie pôsobenie celého kolektívu, ujednotenie kvalifikačných 
postupov 

dostatok záujmovej činnosti, podpora popoludňajších aktivít žiakov, zabezpečenie činnosti sZUŠ 
priamo v priestoroch školy 

dobrá ponuka služieb pre rodičov: podpora,  

zlepšenie obrazu o škole v očiach verejnosti, zlepšenie a otvorenie  komunikácie s rodičmi, s 
verejnosťou 

zlepšenie dochádzky žiakov – zníženie neospravedlnených hodín 

prispôsobenie organizácie školy požiadavkám rodičov (ŠKD...) 

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 – úzka a dobrá spolupráca so S CŠPPP Sp. 
Hrhov 

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...) 

príprava a návšteva  početných 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 

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 

slabšia spolupráca s rodičmi žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 

vyšší podiel žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia v triedach 

väčšia finančná podpora aktivít pre žiakov 
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práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením 

chýbajúci športový areál a terénna úprava okolia školy 

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

 

Úspešnosť žiakov školy v súťažiach a olympiádach:  šk. rok 2013 / 2014 

 

     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: 
 

Umiestnenie našich žiakov na okresných (obvodných)  kolách týchto súťaží: 
 

 
Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka/čky Trieda Pripravujúci pedagóg 

Stolný tenis - dievčatá 1. miesto kolektív žiačok  Mgr. Marián Ondáš 

Olympiáda SJL 3. miesto Alexandra Škovranová 9.A Mgr. Barbora Cehulová 

Olympiáda ANJ 3. miesto Libor Slebodník 7.A Mgr. Zuzana Kolibárová 

Olympiáda NEJ 1. miesto Libor Slebodník 7.A Mgr. Jana Jankurová 

Šaliansky Maťko 3.miesto Sofia Tripšanská 5.A Mgr. Zuzana Panigajová 

3.miesto Susan Harnuboglu 7.A PaedDr. Eva Birošová 

Geografická olympiáda 3.miesto Michaela Pavlikovská 6.K PaedDr. Anna Palenčárová 

2.miesto  Katarína Kušniráková 7.A PaedDr. Anna Palenčárová 

3.miesto Katarína Biskupová 8.A PaedDr. Anna Palenčárová 

Malý futbal – Dôvera Cup 
– mladšie žiačky 

2.miesto kolektív žiačok  Mgr. Lucia Hrušovská 

Futbal McDonalds Cup – 
mladší žiaci 

1.miesto kolektív žiakov  Mgr. Štefan Ištok 

Biologická olympiáda 1.miesto Katarína Kušniráková 7.A Ing. Oľga Lešková 

Matematická olympiáda 4.miesto Susan Harnuboglu 7.A Mgr. Tomáš Macko 

Futbal Coop Jednota – 
staršie žiačky 

1.miesto kolektív žiačok  Mgr. Lucia Hrušovská 

Futbal Coop Jednota – 
starší žiaci 

3.miesto kolektív žiakov  Mgr. Štefan Ištok 

 

Umiestnenie žiakov školy  na krajských kolách rôznych súťaží: 

 
Názov súťaže Umiestne 

nie 
Meno žiaka/čky Tr. Pripravujúci pedagóg 

Olympiáda NEJ 7.miesto Libor Slebodník 7.A Mgr. Jana Jankurová 

Geografická olympiáda 3.miesto Michaela Pavlikovská 6.K PaedDr. Anna Palenčárová 

 2.miesto  Katarína Kušniráková 7.A PaedDr. Anna Palenčárová 

 3.miesto Katarína Biskupová 8.A PaedDr. Anna Palenčárová 

Futbal McDonalds Cup – 
mladší žiaci 

 kolektív žiakov  Mgr. Štefan Ištok 

Biologická olympiáda 11.miesto Katarína Kušniráková 7.A Ing. Oľga Lešková 

Futbal Coop Jednota – staršie 
žiačky 

3.miesto kolektív žiačok  Mgr. Lucia Hrušovská 
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Nasledujúca prezentácia hovorí o umiestnení našich žiakov na celoslovenských kolách týchto 

súťaží: 

 
Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka/čky Pripravujúci pedagóg 

Medzinárodný deň knižníc 28. miesto kolektív žiakov Mgr. Z. Panigajová 

Všetkovedko 3. miesto Samuel Javorský (2.Ž) Mgr. Lucia Hrušovská 

 4.miesto Radana Oravcová(2.Ž) Mgr. Lucia Hrušovská 

 

 

Voľnočasové aktivity školy: 

 

V školskom roku 2013/2014 sme ponúkli žiakom školy tieto krúžky: 
 

P.č. Názov krúžku Zodpovednosť Veková kategória 

1. Folklórny krúžok Lesičková, 
Baginová 

1.– 9. ročník 

2.  Futbal / florbal II. st. Ondáš 5. – 9. ročník 

3. Futbal / florbal I. st. Ištok 1. – 4. ročník 

4.  Športový krúžok Hrušovská 1. – 9. ročník 

5.  Doučovanie AJ Kolibárová 8.– 9. ročník 

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

7. Turistický Ambrozy 1. – 9. ročník 

8. Príprava na vyučovanie 1 R. Bajtošová 1.ročník 

9. Príprava na vyučovanie 2 Mirgová žiaci so ŠVVP 

10. Zelená škola Jankurová 1. – 9. ročník 

11. Moderný tanec – dievčatá II. st. Steinerová 6. – 9. ročník 

12. S knižkou je nám veselo...  1. – 9. ročník 

13. Príprava na Testovanie 9 - MSJL Cehulová 9.A 

 
Okrem krúžkovej činnosti sme zabezpečili pre žiakov školy v šk. roku 2013/2014 aj otvorenie 
detašovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Vlkovce (priamo 
v budove ZŠ Spišský Štvrtok) a jej odborov: 
 

P.č. Názov odboru Veková kategória 

1. Tanečný 1.– 5. ročník 

2.  Výtvarný 1. – 5. ročník 

3. Hudobný – nástroj klavír 1. –5. ročník 

 
 

ŠKD: zabezpečenie činnosti v čase od 6:30 – do 7:30 (tzv. ranný klub) a ŠKD až 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 prázdnin.  
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Iné akcie pre žiakov v dopoludňajšom i popoludňajšom čase: 
 
P.č. Názov akcie pre žiakov  

I. stupňa 
pre žiakov  
II. stupňa 

1. Jesenné cvičenie v prírode    

2. Desatoro zdravej výživy     

3. Týždeň nemeckého jazyka – aktivity pre spoznanie kultúry Nemecka    

4. Predškoláci spoznávajú školu – spolupráca s MŠ Spišský Štvrtok    

5. Deň duševného zdravia – schránka dôvery     

6. Tekviciáda    

7. Môj prvý čitateľský preukaz (šk. kn.)    

8. Prezentácie stredných škôl pre deviatakov    

9. Účasť deviatakov na Burze stredných škôl v Spišskej Novej Vsi    

10. Jesenná diskotéka    

11. Halloweenska noc v škole    

12. Aktivita ku medz. dňu knižníc    

13. Coca Cola Cup – medziškolský futbalový turnaj na pôde školy    

14. Beseda o odpade a recyklácii    

15. Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy     

16. Účasť na basketbalovej lige muži SNV    

17. Čas premien – beseda o dospievaní    

18. Červený deň - Mikulášsky     

19. Návšteva kina v SNV    

20. Činnosť školského parlamentu – tvorba školskej hymny     

21. Rozprávkový deň v knižnici (rozprávky v štyroch svetových jazykoch)    

22. Návšteva sv. Lucie v škole     

23. Beseda o odpadoch    

24. Vianočná akadémia     

25. Divadelné predstavenie v Spišskom divadle v SNV    

26. Tvorivé dielne – tvoríme z odpadu    

27. Valentínsky múr lásky     

28. Fašiangová reťaz – okolo školy    

29. Karneval     

30. Valentínska diskotéka    

31. Modrý deň – medz. deň vody     

32. Aktivita v knižnici pre I. st.    

33. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku     

34. Vynášanie Moreny – privítanie jari     

35. Deň narcisov – podpora verejnej zbierky     

36. Futbalový turnaj o majstra školy     

37. Aktivity ku Týždňu Zeme (monitoring čiernych skládok, príprava 
kompostoviska, Deň bez počítača, Burza hračiek...) 

    

38. Interaktívny tréning so psychológom - šikana    

39. Zdravý životný štýl – beseda so zdr. sestrou    

40. Botakiniáda – účasť na súťaži v bot. záhrade v Košiciach    

41. Letné tvorivé dielne v múzeu Smižany    

42. Športové popoludnia s deťmi MŠ    

43. Projektový deň – prezentácia projektov     
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44. Účasť FS na festivale v Levoči     

45. Exkurzia Oswienčim a Krakow Poľsko    

46. Burza stredných škôl pre ôsmakov    

47. MDD – športová olympiáda s nákupom sladkostí v stánku     

48. Týždeň ruského jazyka – aktivity pre spoznanie kultúry Ruska    

49. Týždeň anglického jazyka – aktivity pre spoznanie kultúry Veľkej 
Británie 

    

50. Koncoročné triedne výlety (I. st., 7.A, 6.K, 8.A)     

51. Letné cvičenie v prírode    

 SPOLU 30 39 

 
 

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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