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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
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     Prerokované v pedagogickej rade školy dňa  14.9.2017  

 

     Vyjadrenie rady školy:  

     Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

        Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice 

     s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti   

Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v 

Prešove 

za školský rok 2016/2017 

 

Mgr. Katarína Gregová 

     predseda Rady školy  

pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou  sv. 

Gorazda v Prešove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná na základe:  

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

3. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-16604/38730:4-100B zo dňa 04.09.2015 

bola Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, s účinnosťou k 31. 

decembru 2016 vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

4. Na základe rozhodnutia číslo S-2779/2016 zo dňa 30.11.2016 s účinnosťou k 31. 

decembru 2016 Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice zrušila Cirkevnú 

základnú školu sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov. 
5. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2015-16604/38729:3-100B zo dňa 4.9.2015 

bola Cirkevná materská škola sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov s účinnosťou k 

31.12.2016 vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR. 

6. Na základe rozhodnutia číslo S-2778/2016 zo dňa 30.11.2016 s účinnosťou k 31. 

decembru 2016 Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice zrušila Cirkevnú 

materskú školu sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov. 

7. 1. januára 2017 nástupcom zrušenej školy je Cirkevná základná škola s materskou 

školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti 

súvisiace so zabezpečením neprerušeného výchovno-vzdelávacieho procesu detí. 

 

Základné identifikačné údaje: 

 

Názov školy 
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. 

Gorazda 

Adresa školy Solivarská 49, 080 05 Prešov 

Telefón a fax +421 51 770 35 32 +421 51 770 35 32 

E-mail zsmsgorazd@gmail.com 

WWW stránka www.czsgorazdpo.edu.sk 

Zriaďovateľ Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice  

 

Vedúci zamestnanci školy: 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Mária Kertysová 051 770 35 32 zsmsgorazd@gmail.com 

Zástupca riaditeľa školy  PaedDr. Ján Pavlinský 051 770 35 32  zsmsgorazd@gmail.com 

Výchovný poradca školy: Mgr. Gabriela Birošová  051 770 35 32  zsmsgorazd@gmail.com 

 

 

 

 

 



  

 

Rada školy 

 
Na škole je zriadená Rada školy (zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a doplnení niektorých zákonov) v počte členov 11. 

 

 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda  Mgr. Katarína Gregová 

pedagogickí zamestnanci  Mgr. Bibiána Chovancová 

ostatní zamestnanci Zuzana Magdová 

zástupcovia rodičov Ing. Jarmila Pavlikovská 

  Mgr. Martin Čontofalský 

  Daniel Škrepták 

 PhDr. Radoslav Milčo 

zástupca zriaďovateľa ThLic. Jozef Šechný, dekan 

 Mgr. Miroslav Jacko 

 Mgr. Igor Hodžia  

 PaedDr. Pavol Petrovský 

 

Poradné orgány školy: 

Pedagogická rada: 

Pedagogická rada (PR) – je poradným orgánom a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

Metodické orgány školy:  

Predmetová komisia Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1.r – 4.r Mgr.Erika Bilá 1.r. – 4.r. 

Jazyk a komunikácia 

 
Mgr. Marta Daráková 

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický 

jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb 

 

 

Mgr. Katarína Ferčáková 

Svet práce, Technika, Praktická škola, 

Výtvarná výchova, Hudobná výchova, 

Výchova umením, 

Telesná a športová výchova 

Človek a príroda 

Matematika a práca s 

informáciami 

Ing. Ingrid Alvarez 
Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia 

Informatika 

Človek a spoločnosť 

Človek a hodnoty 
Mgr. Dušana Kalinayová 

Dejepis, Geografia,, Občianska náuka, 

Katolícke náboženstvo, Mediálna výchova 

 

Rodičovská rada: 

Rodičovská rada má 11 členov. Stretávajú sa podľa potrieb, minimálne 4 krát do roka. Zápisnice 

zo stretnutí sú uložené v škole. 

 

 

 



  

 

Údaje o počte žiakov školy: 

Základná škola 

 Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 6. 2017 

Trieda 
Počet 

žiakov 

z toho 

ŠVVP 

 
ŠKD 

Počet 

žiakov 

z toho 

ŠVVP 

 
ŠKD 

1.A 29 0 19 29 0 19 

2.A 17 2 13 17 2 13 

2.B 16 1 11 17 1 11 

3.A 22 3 16 22 3 16 

4.A 27 2 6 26 2 6 

5.A 23 3 1 23 3 1 

6.A 16 2 0 17 2 0 

6.B 18 1 0 19 1 0 

7.A 20 3 0 21 3 0 

8.A 22 4 0 23 4 0 

9.A 18 4 0 18 5 0 

       

Spolu 228 25 66 232 26 66 

 

Materská škola k 1.1.2017   

1 trieda Mravčekovia –   počet detí k 1.1.2017 .......... 20 detí (9 dievčat) 

    počet detí k 31.8.2017 .........19 detí (8 dievčat) 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy: 

Počet zapísaných prvákov pre školský rok 2017/2018: 27 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 25 (z toho 1 schválené domáca výučba)  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na SŠ: 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 17  žiakov 9.r + 3 žiaci 8.r  

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč 
Gym 

4.roč 

Biling. 

Gym 
SOŠ SOU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 5 3 12 0 0 20 

prijatí 0 0 5 3 12 0 0 20 

% úspešnosti 0 0 100% 100% 100% 0 0 100% 

 

 



  

 

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ 

Počet žiakov prijatých na SŠ: 17 žiakov 9.r a 3 žiaci 8.r  

Počet žiakov 

9.r 

zapísaný na SŠ 

1 Súkromná SŠ, Postupimská 37, 04022 Košice- Dargovských hrdinov 

odbor: grafik digitálnych médií 

1 Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

odbor: hotelová akadémia 

1 SOŠ technická, Volgogradská 1, 08001 Prešov 

odbor: tesár 

2 Spojená škola SOŠ technická, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

odbor: mechanik mechatronik 

5 Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 

odbor: gymnázium 

1 Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 

odbor: zdravotnícky asistent 

1 Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 

odbor: scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 

1 Str. zdravotnícka škola  

Kmeťovo stromoradie 1, 080 01  Prešov 

odbor: zdravotnícky asistent 

1 SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

odbor: elektrotechnika 

1 Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 08001, Prešov 

odbor: ekonomické a obchodné služby 

2 Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, Prešov 

odbor: kuchár 

 

Počet žiakov 

8.r 

Zapísaný na SŠ 

3 Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 

odbor: gymnázium- bilingválne štúdium 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2017 

1 žiak z 9.r komisionálne skúšky – štúdium v zahraničí 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 3 18 21 

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v MŠ k 31.8.2017 

v MŠ ukončili predprimárne vzdelávanie 3 deti  

 

 

http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=671513&sr=
http://www.svs.edu.sk/detail-skoly.aspx?id=671513&sr=


  

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

Klasifikácia tried 

Trieda SPR SJL 

ANJ 

NEJ 

RUJ 

MAT PVO KNB VYV 
HUV 

VUM 

TEV 

TSV 

IFV 

INF 

PVC 

THD 

SEE 

PDA 

BIO 
DEJ 

VLA 

GEG 
FYZ OBN CHE 

I.A 1  1,23    1,23  1  1 1 1         

II.A 

 

 

1 

 

1,5 1,33 1,44 1,5  1,13 1 1         

II.B 

 

1 

 

1,6 1,2 1,53 1,2  1 1 1         

III.A 1 1,23 1,09 1,09   1 1 1 1  1  1,05    

IV.A 1 1,43 1,3 1,48   1 1 1 1 1 1,3  1,17    

V.A 1,13 2,3 2,1 2,52  1 1,04 1 1,04 1,09 1 1,78 2 2    

VI.A 1 1,63 1,75 2,06  1,13 1 1 1 1 1 1,69 1,75 1,75 1,38 1,38  

VI.B 1 1,72 1,71 2,28  1,06 1 1 1 1 1 1,83 1,72 1,61 1,44 1  

VII.A 1,1 2,55 

2,4 

2,29 

2,23 

2,55  1 1 1,15 1 1,05 1 2,3 1,9 2,15 2,05 2  

VIII.A 1 2,27 

2,1 

1,78 

1,82 

2,27  1   1  1,09 1,91 1,86 2,09 1,68 1,5 2,18 

IX.A 

 
1,12 2,67 

2,71 

2,5 

2,88 

2,72  1  1 1 1,17  1,78 2,22 2,28 1,78  2,72 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
znížená známka  

zo správania 

1.A 29      25 1 3 0 

2.A 17 16 0 1 0 

2.B 17 15 0 2 0 

3.A 22 22 0 0 0 

4.A 26 23 0 3 0 

5.A 23 23 0 0 1 štvorka 

   6.A 17 16 0 1 0 

6.B 19 18 0 1 0 

7.A 21 20 0 1 1 trojka 

8.A 23 22 0 1 0 

9.A 18 18 0 0 1 trojka 

 

 

 



  

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Vymeškané hod. 
priemer  

na žiaka 
Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1.A 29 2298 88,38 46 1,77 

2.A 17 947 60,28 14 0,88 

2.B 17 1816 121,07 23 1,53 

3.A 22 1554 70,64 0 0,00 

4.A 26 2172 91,26 0 0,00 

5.A 23 3241 140,91 278 12,09 

   6.A 17 1573 101,32 12 0,78 

6.B 19 1902 108,46 29 1,61 

7.A 21 2749 140,64 69 3,48 

8.A 23 2649 122,46 14 0,64 

9.A 18 2658 151,54 86 4,92 

 

Výsledky externých meraní  

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Testovanie 9 - SJL 17 66,8 % celoslovenský priemer 61,2 % 

Testovanie 9 - MAT 17 60,9 % celoslovenský priemer 56,4 % 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Testovanie 5 - SJL 23 59,7 % celoslovenský priemer 63,1 % 

Testovanie 5 - MAT 23 60,3 % celoslovenský priemer 62,3 % 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v 1.r – 9.r. zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu a reevidovaného Školského vzdelávacieho programu, 

ktorý prerokovala Pedagogická rada a Rada školy. ŠkVP bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

V Školskom klube detí sa zabezpečuje výchova detí podľa Školského výchovného 

programu Viera, nádej, láska..., ktorý bol prerokovaný v Rade školy a v Pedagogickej rade. 

Výchovný program ŠKD bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

V materskej škole sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu a Školského vzdelávacieho programu, ktorý prerokovala Pedagogická rada a Rada 

školy. ŠkVP bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

 

 



  

 

Školský rámcový učebný plán 

 

Školský rámcový učebný plán pre 1.r a 2.r ,,inovovaný“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 

žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických 

zručností žiakov.  

2. Voliteľné (disponibilné) hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu:  

a. Katolícke náboženstvo, ktoré rozširuje a prehlbuje obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu;  

b. Anglický jazyk, ktorý si škola sama zvolila a  pripravila ich obsah.  

3. Anglický jazyk sa vyučuje povinne od 1.ročníka. 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 8 7 7 

Anglický jazyk 1 2 3 3 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika   1 1 

Človek a príroda 
Prvouka 1 2   

Prírodoveda   1 2 

Človek a spoločnosť Vlastiveda   1 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 1+ 1  1+ 1 1+ 1 1+ 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2 1+ 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 

Spolu  20 + 2 20+3 23+2 25+1 



  

4. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku. 

5. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) - štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené červenou, kurzívou (čísla vpravo) - školský vzdelávací program 

Počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací program 

sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú potreby v ŠkVP. 

 

 
Rámcový učebný plán pre 3. – 4. ročník ZŠ - ISCED 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší 

ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.  

2. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na 

predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným 

vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk je povinný vyučovací predmet. 

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa  

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
  6 + 2 6 + 2 

Anglický jazyk   3 3 

Príroda a spoločnosť 
Prírodoveda   0,5+0,5 0,5+0,5 

Vlastiveda   1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    1  

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo   1 + 1 1 + 1 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika   3 + 1 3 + 1 

Informatická výchova   1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova   1 + 1 1 + 1 

Hudobná výchova   1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova   2 2 

Spolu    19,5+5,5 20,5+5,5 



  

    uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať vzdelávanie  v rámci  

    primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom  

   ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola  podľa potrieb a  

    rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov  

   pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).  

7. Voliteľné hodiny používa škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny  

   využívame na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah, vrátane  

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe.  

8. Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako samostatný predmet. Trieda v 3. ročníku sa delí  na  

   skupiny. 

9. Pri vyučovaní informatickej výchovy na počítačoch, delíme triedu na skupiny tak, aby pri 

   jednom počítači sedel jeden žiak. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) - štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené kurzívou (čísla vpravo) - školský vzdelávací program 

Počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací program 

sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú potreby v ŠkVP. 

 

Rámcový učebný plán pre 5. a 6. ročník ZŠ - ISCED 2 ,,inovovaný“ 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 4 5 5 

Prvý cudzí jazyk 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk   2 2 2 

Človek a príroda 

              Biológia 
2 1 2 1 1 

Fyzika  2 1 2 1 + 1 

Chémia   2 2 1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 

Geografia 2 1 1 1 1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Katolícke náboženstvo 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Mediálna výchova 1 1    

Matematika a práca Matematika 4 4 + 1 4 4 5 



  

s informáciami Informatika 1 1 1 1  

Človek a svet práce 

      

Technika 1 1 1 1 1 

      

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1  

      

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 

Spolu 24 + 3 25 + 4 26 + 4 27 + 3 25 + 5 

 

POZNÁMKY 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 

žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických 

zručností žiakov.  

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a 

materiálnotechnické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických 

celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

a. Katolícke náboženstvo a Anglický jazyk, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;  

b. Mediálna výchova, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila obsah. 

4. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

5. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a 

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

6. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  

7. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa 

škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

8. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 



  

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené modrou (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací 

program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú potreby v ŠkVP 

 

Rámcový učebný plán pre 7. – 9. ročník ZŠ - ISCED 2 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
  4 5 5 

Prvý cudzí jazyk   3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk   1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Človek a príroda 

              Biológia 
  1 + 1 1  1  

Fyzika   1 + 1 2   1  

Chémia  
  

2 2 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis   1 1 2 

Geografia   1 1 1 

Občianska náuka   1 1  

Človek a hodnoty 
Katolícke náboženstvo   1+1 1+1 0,5+1,5 

Mediálna výchova   1 1  

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika   4 4 + 1 4 + 1 

Informatika   0,5+0,5  0 + 1 

Človek a svet práce 

Svet práce   1   

Technika    1  

Praktická škola      

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova   1   

Hudobná výchova   1   

Výchova umením     1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
  2 2 2 

Spolu   23,5+6,5 25+5 23,5+5,5 

 

Poznámky: 

1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú 

financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v 

normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov.  

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 

30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.  



  

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí 

zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 

spravidla v priebehu jedného roka.  

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Voliteľné hodiny používa škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

hodiny škola využíva na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe.  

7. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý 

učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

8. Prvý cudzí jazyk je povinne anglický jazyk, druhý cudzí jazyk je voliteľný (podľa záujmu 

žiaka) nemecký jazyk a ruský jazyk 

9. Trieda sa môže deliť na skupiny v predmetoch prvý a druhý cudzí jazyk, slovenský jazyk 

a literatúra (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), matematika (jedna hodina z dôvodu 

začlenenia žiakov), fyzika (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), chémia (jedna hodina 

z dôvodu začlenenia žiakov), biológia (jedna hodina z dôvodu začlenenia žiakov), informatika, 

praktická škola, svet práce a technika, telesná a športová výchova (chlapci a dievčatá), katolícke 

náboženstvo podľa podmienok a počtu začlenených žiakov v triede. 

10. Predmety vzdelávacej oblasti Človek a svet práce možno vyučovať v dvojhodinových celkoch 

každý druhý týždeň. 

11. Na škole sa vyučuje katolícke náboženstvo ako samostatný predmet. 

12. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 

13. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu na 

skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

14. Predmet výchova umením možno vyučovať v jedno až dvojhodinových celkoch. Tieto 

budú striedavo vyučovať učitelia výtvarnej a hudobnej výchovy. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 



  

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací 

program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú potreby v ŠkVP 

 

Školský rámcový učebný plán pre žiakov s mentálnym postihnutím typu A 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety/ročník P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 8 8 8 7 6,5+ 

0,5 

6,5+

0,5 

5 5 5 60 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

7            7 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2            2 

            69 

Príroda a 

spoločnosť 

Vecné učenie 1 1 1 1         4 

Vlastiveda     2 2 3      7 

            11 

Človek a 

príroda 

Fyzika        1 1 1   3 

Chémia          1   1 

Biológia        1 1 1   3 

              7 

Človek 

a spoločnosť 

 

Dejepis        1 1 1   3 

Geografia        1 1 1   3 

Občianska náuka        1 1 1   3 

              9 

Človek a 

hodnoty 

 

Etická výchova            

Katolícke 

náboženstvo 

2 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 20 

            20 

Matematika a 

práca 

s informáciami 

Matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

Informatická 

výchova 

     0,5+

0,5 

0,5+

0,5 

0,5+ 

0,5 

0,5+

0,5 

1 5 

            44 

Človek a svet 

práce 

 

Pracovné 

vyučovanie 

1 1+

1 

2+

1 

3+

1 

4+

1 

4+1 4+1 4+1 4+1 3,5+

1,5 

40 

Svet práce        0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 

0,5+ 

0,5 

3 

            43 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1+

1 

1+

1 

1+

1 

1+

1 

1+1 1 1+1 1+1 1+1 18 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            28 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 

Spolu  20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

  



  

Poznámky 

 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným 

znevýhodnením môžeme uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením 

vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, 

blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 

Z. z.) 

2. V 5. až 9. ročníku sa môžu vyučovacie hodiny predmetov pracovné vyučovanie, 

informatická výchova a telesná výchova deliť na skupiny podľa naplnenia počtu žiakov v 

triede. 

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové 

každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

5. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova delíme triedu na skupiny tak, aby pri 

jednom počítači sedel jeden žiak, ak to podmienky školy dovoľujú. 

6. Predmety ako výtvarná výchova a pracovné vyučovanie majú podľa školského 

vzdelávacieho programu pridanú 1 hodinu týždenne naviac pre upevňovanie zručností 

a estetického cítenia.  

 

 počty hodín vyznačené čiernou - štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené kurzívou  - školský vzdelávací program 

 

Počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací program 

sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odrážajú potreby v ŠkVP. 

 

Výchovný plán ŠKD 

Tematické oblasti výchovy: 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít  

ŠKD: 

Vzdelávacia oblasť 180 

Spoločensko-vedná oblasť 30 

Pracovno-technická oblasť 30 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 29 

Esteticko-výchovná oblasť 30 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 38 

Náboženská oblasť 37 

 



  

Štruktúra tried 

  Počet tried 
Počet žiakov 

k 15.9.2016 

Počet žiakov 

k 30.6.2017 
Počet začlenených 

Nultého ročníka 0 0 0 0 

Prvého ročníka 1 29 29 0 

Bežných tried 10 199 203 26 

Špeciálnych tried 0 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 0 

Spolu 11 228 232 26 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 
Kvalifikovanosť zamestnancov školy 

Zamestnanci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 
Z toho doplňujúci 

si  kvalifikáciu 
Spolu 

pedagogickí 20 1 1 21 

učitelia 17 1 1 17 

interní 17 1 1 17 

externí 0 0 0 0 

vychovávatelia 3 0 0 3 

asistent učiteľa 0 0 0 0 

nepedagogickí 6 0 0 6 

celkom 26 0         0 26 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Predmet 

Odbornosť vyučovania  

odborné neodborné 

Katolícke náboženstvo 
100,0

% 

0,00

% 

Slovenský jazyk a literatúra 
100,0

% 

0,00

% 

Informatická výchova, Informatika 
0,00

% 

100,0

0% 

Vlastiveda 
100,0

% 

0,00

% 



  

Matematika 
100,0

% 

0,00

% 

Prírodoveda 
100,0

% 

0,00

% 

Anglický jazyk 
100,0

% 

0,00

% 

Nemecký jazyk 
100,0

% 

0,00

% 

Ruský jazyk 
0,00

% 

100,0

% 

Dejepis 
100,0

% 

0,00

% 

Geografia 
100,0

% 

0,00

% 

Občianska výchova, Občianska náuka 
0,00

% 

100,0

% 

Fyzika 
100,0

0% 

0,00

% 

Chémia 
100,0

% 

0,00

% 

Biológia 
100,0

% 

0,00

% 

Pracovné vyučovanie, Svet práce, Technika, Praktická škola 
83,00

% 

17,00

% 

Výtvarná výchova 
0,00

% 

100,0

% 

Hudobná výchova 
0,00

% 

100,0

% 

Výchova umením 
0,00

% 

100,0

% 

Telesná výchova, Telesná a športová výchova 
100,0

% 

0,00

% 

Mediálna výchova 0% 
100

% 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 Celkom Začalo Pokračuje Ukončilo 

Funkčné vzdelávanie 1 1 1 0 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 0 2 



  

Kvalifikačné vzdelávanie 1 1 1 0 

Inovačné vzdelávanie 1 1 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 6 0 0 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Kód pre kolo 

1 obvod 

2 okres 

3 kraj, diecéza 

4 národné 

  

2016/2017 

Umiestnenia na obvodnej_okresnej úrovni, krajskom kole a vyššie. 

predmet súťaž kolo / organizátor trieda 
úspeš. 

umiestnenie 
súťažiaci 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 100 Qk/100 Kurimská Alžbeta 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 9A 100 Qk/100 Žarnayová Žofia 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 8A 90 Qk/100 Korečko Tobiáš 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 91 Qk/100 Šarišský Samuel 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 91 Qk/100 Daráková Anežka 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 9A 91 Qk/100 Pribula Marek 

INF 
iBobor - 
Benjamín 4 INFOVEK - UK BA 7A 92 Qk/100 Pavlinská Annamária 

INF 
iBobor - 
Benjamín 4 INFOVEK - UK BA 6A 94 Qk/100 Žarnayová Terézia 

INF 
iBobor - 
Benjamín 4 INFOVEK - UK BA 7A 95 Qk/100 Ballon Šimon 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 8A 95 Qk/100 Kurimský Terézia 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 96 Qk/100 Ballon Dominik 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 96 Qk/100 Ďurica Matúš 

INF iBobor - Bobrík 4 INFOVEK - UK BA 4A 96 Qk/100 Juščáková Anna 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 8A 96 Qk/100 Koscelník Matej 

INF iBobor - Kadet 4 INFOVEK - UK BA 9A 98 Qk/100 Gromoš Adam 

FYZ 

Astronomický 
korešpondenčný 
seminár 4 UK BA 6A 6. Štofko Marek 

HUV 
Pieseň pre 
sv.Otca 4 CZŠ Stropkov 6A strieb.pásmo Daráková Františka 

HUV 
Pieseň pre 
sv.Otca 4 CZŠ Stropkov 6A zlaté pásmo Homza Jozef 

FYZ 
Čo vieš o 
hviezdach 3 

HaP 
Prešov/Hurbanovo 6A 4. Štofko Marek 

KNB 

Dedičstvo Otcov 
zachovaj nám 
Pane 3 ABŠÚ Košice kol 4. Pavlinská(7A), Frič(6A), Vajda(7A) 



  

DEJ 
Krajské kolo 
olympiáda DEJ 3 ABC CVČ Prešov 8A 5. Ružbarská Klaudia 

KNB 
Biblická 
olympiáda 3 

Dekanát Kráľovnej 
Pokoja kol   

Halasová(6B), Frič(6A), 
Muranská(9A) 

1ST 
Šikovné dievča - 
4.r. 2 ABC CVČ Prešov 4A 1. Halasová Klára 

KNB 
Biblická 
olympiáda 2 

Dekanát Kráľovnej 
Pokoja kol 1. 

Halasová(6B), Frič(6A), 
Muranská(9A) 

MAT Pytagoriáda 2 ABC CVČ Prešov 7A 1. BallonŠimon 

TSV 

Detská športová 
olympiáda - hod 
krik.loptičkou 2 ABC CVČ Prešov   1. Štempelová Klára 

TSV Nie drogám 2 ABC CVČ Prešov kol 1. kol 

GEG 
Okresné kolo 
olympiáda GEG 2 ABC CVČ Prešov 7A 13. Halasová Miriam 

1ST 
Šikovný chlapec 
- 3.r.   2 ABC CVČ Prešov 3A 2. Sabol Dominik 

1ST 
Šikovný chlapec 
- 4.r.   2 ABC CVČ Prešov 4A 2. Ďurica Matúš 

DEJ 
Okresné kolo 
olympiáda DEJ 2 ABC CVČ Prešov 8A 2. Ružbarská Klaudia 

SJL 
Hviezdoslavov 
Kubín, próza 2 DJZ Prešov 4A 2. Halasová Klára 

HUV Slávici z lavice 2 ABC CVČ Prešov 3A 2. Daráková Anežka 

SJL 
Okresné kolo 
olympiády SJL 2 ABC CVČ Prešov 8A 23. Kurimská Terézia 

1ST 
Šikovný chlapec 
- 3.r.   2 ABC CVČ Prešov 3A 3. Milčo Dominik 

FYZ 
Čo vieš o 
hviezdach 2 

HaP 
Prešov/Hurbanovo 6A 3. Štofko Marek 

MAT Pytagoriáda 2 ABC CVČ Prešov 4A 3. Ballon Dominik 

TSV 

Detská športová 
olympiáda - 
skok do diaľky 2 ABC CVČ Prešov   3. Halasová Klára 

FYZ 
Čo vieš o 
hviezdach 2 

HaP 
Prešov/Hurbanovo 6A 5. Kalinay Bruno 

1ST 
Šikovné dievča - 
3.r. 1 ABC CVČ Prešov 3A 19. Škreptáková Tamara 

TSV Fubalový turnaj 1 TJ Slovan Solivar kol 2. Kolektív  chlapcov 2. stupňa 

1ST 
Šikovné dievča - 
3.r. 1 ABC CVČ Prešov 3A 8. Juščáková Anna - postup 

 

 

Údaje o aktivitách  a prezentácii základnej školy na verejnosti: 
 

1. 1.sv.prijímanie 3. ročník 

2. Deň rodiny (školská akadémia), Deň detí 

3. Exkurzia Soľnobanské múzeum   

4. Čitateľský maratón, návšteva knižníc, Hviezdoslavov Kubín  

5. Deň Európy  

6. Deň zdravej výživy, Plody jesene, Deň Zeme, Svetový deň vody,  



  

7. Duchovný výlet 9. ročník, Duchovný výlet 5. ročník,  

8. Valentínsky ples, karneval  

9. Účelové cvičenie, Škola v prírode, Lyžiarsky výcvik 

10. Tvorba ikebán, Vianočná burza a akadémia 

Škola pravidelne vydáva školský občasník – Gorazdík, každoročne organizuje školské akadémie 

pre žiakov a rodičov, organizuje exkurzie, divadelné predstavenia, súťaže, besedy,.... Úspechy 

a aktivity uverejňuje v solivarskom farskom týždenníku. 

Údaje o aktivitách  a prezentácii materskej školy na verejnosti: 
 

Karneval  

Exkurzia do planetária 

Návšteva školskej a farskej knižnice 

Krížová cesta s rodičmi  

Vystúpenie pre seniorov v dennom stacionári 

Týždeň ľudových tradícii 

Folklórne vystúpenie "Deň matiek"  

"Plavba okolo sveta" - projekt 

Výlet do Eko centra 

sv. omše každý mesiac 

 

Údaje o projektoch:  

Škola bola zapojená  v priebehu školského roka do týchto projektov: 

1. projekt Záložka do knihy spája – česko-slovenský projekt pod záštitou Slovenskej 

pedagogickej knižnice, žiaci 3., 4. a 5.r vytvárali záložky do knihy na tému Čítam, čítaš, 

čítame, tieto záložky sme si vymenili so ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline. Projekt bol ukončený 

výstavkou záložiek do kníh  žiakov z daného mesta. 

2. Viem, čo zjem – školský projekt o zdravej výžive v spolupráci s regionálnym pracoviskom 

Úradu verejného zdravotníctva pre 4. až 7. ročník. Žiaci boli zapojení do aktivít zameraných na 

zdravú výživu a poznávanie potravín a ich vplyv na naše zdravie 4.A trieda získala pekné 5. 

miesto z 247 škôl. 

3. Hravo ži zdravo – určené pre žiakov 5. ročníka, súťažný internetový kurz, kde hravou formou 

sa plnia úlohy, ktoré súvisia s poznávaním základných pravidiel zdravého životného štýlu. 

 

 



  

4. NUCEM 

- Národný projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania 

- Národný projekt – komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí 

- Národný projekt – Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie      

                                   predmety 

5. RWE Companius – Pomáhame spoločne s názvom Pozvánka do rozprávky – projektom sme 

prepojili moderný svet IKT so svetom rozprávok, priviedli sme deti k čítaniu a zvýšili sme 

čitateľskú gramotnosť hravou formou prostredníctvom interaktívnej tabule. Projekt prebiehal 

od januára 2017 do júna 2017, získali sme interaktívnu tabuľu. 

6. Raiffeisen – program Gesto pre mesto - Bee-Bot, náš nový kamarát. V rámci vyhlásenej 

výzvy Gesto pre mesto, postúpil do verejného hlasovania, bol zameraný na  podporu 

vzdelávania detí v materskej škole. Chceli sme získať vzdelávaciu hračku Bee-Bot, ktorá 

zoznámi naše deti so základmi programovania. Táto robotická hračka pomôže deťom hravo sa 

učiť v rôznych oblastiach, pomocou nej budú spoznávať čísla, písmená, naučia sa orientovať v 

priestore. Bee-Bot pomôže naplánovať rôzne aktivity počas celého roka, deťom obohatí 

vyučovanie, zaujme každé dieťa a naučí ich tvorivosti. Projekt nebol podporený. 

 

7. Nadácia Poštovej banky – program Nápad pre folklór – projektom sme chceli poukázať na 

tradície pred a počas vianočných sviatkov a získať finančné prostriedky na nákup krojov pre 

folklórny súbor, akordeónu. Projekt nebol podporený. 

 

8. Nadácia Slovenskej sporiteľne – program Inovatívna základná škola 2017 – projekt 

zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti vo vyučovacom procese na 1. stupni základnej 

školy. Projekt nebol podporený. 

 

9. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy – nenávratný finančný príspevok IROP -

revitalizácia polytechnickej učebne spolu s vybavením učebnými pomôckami a zariadením. 

Projekt bol odoslaný v rámci druhého kola. 

 

10. Spravbyt – Zelená pre Prešov – projekt bol zameraný na skrášlenie, vybudovanie 

a revitalizáciu zelene. Z projektu sme získali finančné prostriedky na nákup, výsadbu zelene 

a úpravu okrasného záhona pred budovou školy. Žiaci sa týmto učili zručnostiam pri vysádzaní 

rastlín, vzájomnej pomoci a tiež získavali pozitívny vzťah k životnému prostrediu. 

 



  

Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti: 

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekcia na škole.  

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Vyučovanie v základnej škole prebieha v 11 kmeňových triedach. V škole sme zriadili 

a využívame tieto odborné učebne: telocvičňu, školské ihrisko,  multimediálnu odbornú učebňu, 

jazykovú učebňu, školskú knižnicu, školské dielne, úžitkovú a okrasnú záhradu, školský klub detí. 

Spomínané odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolený učebný 

variant. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sú pravidelne obnovované 

a vymieňané za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú nápomocní rodičia a Združenie 

Gorazd, ktoré bolo založené za účelom poskytnutia pomoci a podpory vzdelávaniu a výchove  

v Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda.  

Interiér školy je po čiastočnej rekonštrukcii. Upravené triedy a interiéry spĺňajú estetické 

kritériá a dýchajú čistotou. Školské ihrisko je v dobrom stave, napriek tomu má vedenie školy  

záujem investovať do rekonštrukcie ihriska prostredníctvom projektov. Nutná bola oprava 

radiátorov, ktoré začali tiecť počas vykurovacej sezóny, nakúpili sme učebné pomôcky, stoličky, 

výučbový set na ANJ, opravila sa kanalizácia, zakúpili sa šatňové skrinky.   

V priestoroch budovy sme vyčlenili a pripravili priestory na zriadenie Cirkevnej materskej 

školy sv. Gorazda, ktorá začala svoju prevádzku od 1.9.2016 v jednej triede. Materská škola má 

herňu, spálňu a jedáleň. Na telesnú výchovu využívajú aj telocvičňu. Stravovanie je zabezpečené 

dodávaním stravy od schváleného dodávateľa.  

Pedagógovia majú vo vyučovacom procese k dispozícii množstvo moderných učebných 

pomôcok, akými sú interaktívne tabule, notebooky, data a video projektory, DVD prehrávač, 

multimediálne programy či elektronické mikroskopy. Táto didaktická technika  umožňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 

Stravovanie je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni v priestoroch školy od 1.9.2011. 

V prevádzke je aj školská kaplnka Ducha Svätého, kde sa slúžia sv. omše na deň patróna 

pre jednotlivé triedy, pre deti materskej školy,  vysluhuje sa sviatosť zmierenia.   

Kabinety sme vybavili modernejšími učebnými pomôckami a nábytkom. Do budúcich 

rokov sa ukazuje možnosť rozšíriť priestory školy o miestnosti, ktoré poskytnú rozšírenie počtu 

odborných učební pre ďalšie skupiny predmetov.  

 

 

 

 



  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

základnej školy: 

 

Viď. príloha Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2016 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=BVHEZKSAEG 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

Združenie Gorazd podporilo školu sumou 3 716 €  na knihy do knižnice, odmeny pre 

žiakov na konci školského roka, škola v prírode, oceňovanie žiakov 9.r., duchovný výlet 5 a 9. r.,  

podpora súťaží a olympiád, plavecký výcvik, Mikuláš, Deň detí, Deň rodiny, karneval, 

valentínsky ples, lyžiarsky výcvik, športové súťaže, učebnice na ANJ, NEJ, RUJ,  zápis do 1. 

ročníka, školský projekt plody jesene a zdravá výživa, literárna noc v škole, ...  Škola má zriadený 

darovací účet na účely pomoci pri financovaní výchovy a vzdelávania na škole, na prevádzku 

a drobné opravy. 

 

Cieľ školy: 

Vychádzajúc zo školského roka 2016/2017 je možné konštatovať, že hlavné úlohy stanovené na 

tento školský rok boli splnené.  

1. Výučba sa realizovala podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho 

a výchovného programu. 

2. Boli dodržiavané všetky právne predpisy, ktoré platia v oblasti pedagogickej práce 

v Slovenskej republike. 

3. Bola skvalitnená krúžková mimoškolská činnosť, ktorá významné prispela k prospešnému 

využitiu voľného času žiakov. 

4. Náležitá pozornosť bola venovaná organizovaniu duchovnej správe školy, týždenne sa 

žiaci školy stretávali na školskej sv. omši, žiaci jednotlivých tried počas roka absolvovali 

duchovnú obnovu na deň sv. patróna triedy. Žiaci 5. a 9. ročníka sa zúčastnili duchovného 

výletu s p. kaplánom. Učitelia absolvovali každý mesiac duchovnú obnovu a duchovné 

cvičenia. Celý školský rok prebiehali Modlitby za cirkevné školy podľa rozpisu 

zriaďovateľa. 

5. Výsledky prijímacej skúšky na stredné školy nasvedčujú dobrej príprave žiakov na jej 

absolvovanie a ďalšie štúdium.  

 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=BVHEZKSAEG


  

 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- sú to najmä dobré výchovné výsledky, vzhľadom na to, že pomáhame žiakom získavať 

zmysel pre zodpovednosť a správne používanie slobody v spojení s rozvojom ich 

fyzických, morálnych a intelektuálnych schopností, 

- kvalifikovanosť pedagógov, 

- zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov do súťaží na úrovni školy, mesta, okresu, príp. 

celoslovenských, čím podnecujeme snahu žiakov dosahovať kvalitné výsledky, 

- práca so začlenenými žiakmi, založená na osobnom prístupe učiteľov, ktorí sa vyhýbajú 

formalizmu, 

- štandardne výborné výsledky umiestnenia žiakov na školy vyššieho stupňa, 

- bohatá mimoškolská činnosť žiakov, 

- schopnosť učiteľov školy využívať nové informačno-komunikačné technológie, 

- spolupráca s rodičmi, 

- spolupráca so združením Gorazd, ktoré podporuje finančne vzdelávacie, príp. voľno 

časové aktivity žiakov, 

- prevádzka výdajnej školskej jedálne v priestoroch školy, 

- opravili sa okná na chodbách školy a v ďalších triedach, regulácia kotolne, upravilo sa 

okolie školy, vymaľovalo sa oplotenie ihriska, vymenili sme radiátory (80%) v učebniach 

z dôvodu opotrebovanosti, postupne meníme v učebniach umývadla a dávame pod nich 

obklad, opravila sa kanalizácia (1. etapa vonkajšia časť), opravili sa sociálne zariadenia pre 

deti (dievčatá) na prízemí, otvorenie školskej knižnice v nových priestoroch,  

- zabezpečovacie kamery, kancelársky nábytok,  počítače do počítačovej učebne. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- slabšia spolupráca s rodičmi so sociálne znevýhodneného prostredia, 

- neodborne vyučované predmety výchovného charakteru okrem telesnej výchovy, 

- vyšší počet vymeškaných ospravedlnených a neospravedlnených hodín žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

- slabý záujem o dobré vzdelávacie výsledky časti žiakov s rodín málo podnetného 

prostredia, 

- energetická náročnosť prevádzkovania budovy je pomerne vysoká, celá budova školy 

potrebuje zateplenie, opravu omietky, výmenu posledných okien a dverí, zriadenie vlastnej 

kotolne. 



  

Návrh opatrení: 

- ponuka pravidelných konzultácií pedagógov s rodičmi, s výchovnou poradkyňou, 

- vzbudzovať záujem zo strany rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia o lepšiu 

starostlivosť a pomoc pri domácej príprave ich detí na vyučovanie, 

- dôkladné sledovanie a analýza dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov žiakov, 

výsledky vyhodnotených analýz preniesť do praxe,  

- neodkladné riešenie vzniknutých problémov v spolupráci s rodičmi, a v prípade potreby aj 

s ďalšími inštitúciami a orgánmi, 

- zlepšenie energetickej situácie spojené s možnosťou ovládať vykurovanie (vlastná 

kotolňa). 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Snahou všetkých pracovníkov školy je vybudovanie katolíckej školy, ktorej stredobodom 

je Ježiš Kristus. To je prvoradý znak odlišnosti katolíckej školy od ostatných škôl, ktoré existujú 

v našej sieti škôl.  

Neoddeliteľnou súčasťou budovania kvalitnej katolíckej školy je aj ďalšie skvalitnenie 

priebežného vzdelávania vyučujúcich. Je dôležité, aby učitelia nenadobúdali len kvalitné 

vedomosti zo svojich aprobačných predmetov, ale získavali kľúčové kompetencie aj z oblasti 

informatiky, znalosti cudzích jazykov, ale tiež v oblasti psychológie a ďalšej práce s mladými 

ľuďmi. Tieto kompetencie je možné získať vďaka úzkej spolupráci najmä s metodicko-

pedagogickým centrom a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.  

 

Voľnočasové aktivity 

Mimoškolská činnosť je zabezpečená prostredníctvom krúžkov, ktoré fungujú 

v poobedňajších hodinách. 

Názov záujmového krúžku 

Basketbalový krúžok 

Matematické cvičenia 

Cvičenia zo slovenského jazyka 

Folklórny krúžok 

Futbalový krúžok ml. žiaci  

Futbalový krúžok st. žiaci 

Florbal 

Mladý zdravotník 

Školský rozhlas 

Matematický krúžok 



  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Mária Kertysová – riaditeľka školy 

Paličkovanie 

Pohybové hry 

Spevácky zbor 

Šikovné ruky 

Mažoretky 

Astronomický 

Anglický jazyk 


