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VEDENIE ŠKOLY
STUPEŇ
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa riaditeľky školy:
pre ekonomické riadenie školy

Mgr. Ľubica

Karpatyová

Ing. Želmíra

Struharňanská

ZRŠ

Kariérne pozície pedagogických zamestnancov
Výchovný poradca
Špeciálny pedagóg
Koordinátor celoškolských
testovaní
Predseda Rady školy

Mgr. Ľudmila
Mgr. Renáta
Mgr. Alena
PhDr. Zuzana

Jacková
Batoryová
Blahovská
Vilčková

Ing. Želmíra

Struharňanská

Mgr. Ľudmila

Jacková

I.
II.
I.,II.

V škole pôsobil stabilizovaný, plne kvalifikovaný pedagogický zbor.

Počet

Kvalifikovaných Nekvalifikovaných

Učiteľov
Vychovávateľov
Pedagogický asistent

19
2
1

0
0
0

Spolu
19
2
1

Školy a školské zariadenia v Spišskom Podhradí odborne aj metodicky riadi
Školský úrad Levoča a oddelenie školstva pri MsÚ Levoča. Rozpočet školy
spadá pod Mesto Spišské Podhradie a školské oddelenie Mestského úradu
v Spišskom Podhradí.
Pri odbornom riadení a kontrole VVP pomáhali ako poradné orgány riaditeľa
školy metodické orgány a Rada školy.
Názov

Vedúci
I. st.

1.
1.
2.
3.

MZ
II. st.
Spoločensko-vedné
predmety
Výchovné predmety
Prírodovedné predmety

Mgr. Martina Toporcerová
PhDr. Zuzana Vilčková
Mgr. Lívia Fľaková
Mgr. Martina Vojtaneková
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VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES
Riadil sa platnou legislatívou vydanou MŠ SR a vnútornými školskými
smernicami. V práci pedagógov sa kládol dôraz na samostatnosť v rozhodovaní,
aktivitu a tvorivý prístup k práci.
Pedagogický proces bol zameraný na všestranný a harmonický rozvoj
osobnosti, na rozvoj mravných, citových, povahových a charakterových
vlastnosti osobnosti žiaka.
V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. (známy aj pod názvom Školský zákon) má
škola vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program, ktorý aktualizuje v zmysle
zmien školskej legislatívy tak, aby bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
Inovovaný školský vzdelávací program nadobudol účinnosť dňa 1.9.2015
v školskom roku 2017/2018 pre 3. a 7. ročník.
Ná základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 6.2.2015 pod číslom
2015-5130/1760:1-1OAO ako súčasť ŠtVP pre ZŠ s platnosťou od 1.9.2015 bola
škola povinná ponúknuť zákonným zástupcom žiakov, ktorí budú ďalší školský rok
siedmaci, výučbu druhého cudzieho jazyka ako povinného predmetu v rozsahu 2
h týždenne. Ako 2.CJ sme ponúkli nemecký jazyk. Rodičia o vyučovanie neprejavili
záujem.
V spoločnosti sme svedkom nárastu extrémistických nálad, rasovej nenávisti,
antisemitizmu, preto je potrebné vytvoriť priestor na diskusiu o tom, aké nepriaznivé
dôsledky tieto prejavy majú a to sa dá ukázať práve širšou znalosťou dejín.
To boli dôvody, prečo v uplynulom školskom roku podľa rozhodnutia MŠVVaŠ
SR pribudla v 9. ročníku tretia hodina dejepisu. Mala za cieľ vytvoriť priestor na
rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.
Kľúčové kompetencie a prierezové tematiky sme v našom iŠkVP:
- rozvíjali alebo uplatňovali prostredníctvom projektov, seminárov, kurzov,
mimovyučovacích aktivít, blokového vyučovania a pod.
- na I. stupni sme prierezovú tematiku ochrana života a zdravia rozvíjali
prostredníctvom blokového vyučovania „Aj malá kvapka vody je dôležitá“
zameraného na uvedomenie si hodnoty a nevyhnutnosti vody v živote človeka, jej
ochrany a šetrenia.
- Napr. prierezovú tému „mediálna výchova“ sme realizovali prostredníctvom
návštevy Televízie Reduta v Spišskej Novej Vsi, počas ktorej žiaci siedmeho
ročníka naživo mohli vidieť, ako sa pripravujú rôzne relácie, spoznali a videli
štúdiá, z ktorých sa tieto relácie vysielajú.
- Ôsmaci mali blokové vyučovanie zamerané na ochranu života a zdravia,
témou boli drogy a alkohol ako nástrahy v živote mladého človeka. Žiaci si mohli
svoje názory a postoje konfrontovať s tými, ktorí boli v minulosti drogovo závislí
priamo v zariadení, v ktorom takíto závislí bývajú v žakovskom Inštitúta Krista
Veľkňaza.
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- Prváci a piataci mali blokové vyučovanie zamerané na psychosociálny
tréning, ktorý realizovala poradňa zo Spišského Hrhova. Bol zameraný na
adaptácu detí na ZŠ a II. stupeň, motiváciu ku skupinovej práci, spoluprácu
v kolektíve, podporenie vzťahu učiteľ-žiak, vytváranie priaznivej sociálnej klímy
v tirede.

Hodnotenie žiakov
Vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov boli hodnotené známkou aj
slovne.
Každý štvrťrok analyzovali triedni učitelia na triednických hodinách so
svojimi žiakmi ich prospech a správanie s cieľom pomôcť skvalitniť ich prípravu
na vyučovanie
Pri štvrťročnom hodnotení sme použili hodnotiace rozhovory triedneho
učiteľa s rodičom a žiakom.
Na základe odporúčania pedagogickej rady sa všetky predmety
klasifikovali.. Tento spôsob hodnotenia žiakov sa osvedčil a budeme v ňom
pokračovať aj na budúci školský rok. Výnimku tvorí I. ročník, v ktorom sa používa
slovné hodnotenie.
Školu navštevujú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením. Títo žiaci nie sú
schopní vzdelávať sa podľa bežných UP. Príčinou sú vývinové poruchy učenia,
mentálne, prípadne telesné postihnutie. Žiakov sme integrovali do bežných tried.
Venujú sa im špeciálni pedagógovia a asistentka učiteľa.
Na skvalitnenie práce s týmito žiakmi využíva škola služby CPPPaP Levoča a
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spišský Hrhov
s poskytovaním komplexných špeciálno-pedagogických a poradenských služieb
žiakom, rodičom aj učiteľom.
V rámci mediálnej výchovy sa naši žiaci zúčastnili Workshopu mladých
novinárov, ktorý organizovalo združenie Stromu života „ Mladí novinári“ navštívili
televízne štúdio TV Nitrička, kde ich do svojej práce zasvätili redaktori, kameramani,
strihači, zvukári televízie.
Na podporu zdravotnej výchovy sme na I. stupni a v VI. ročníku využili
vzdelávací program SZŠ v Levoči „Škola chrbta“. Žiaci mali možnosť vyskúšať si
pomocou študentov strednej školy cviky, ktoré posilňujú chrbtové svalstvo, a tak
dosiahnuť správne držanie tela.
I. stupeň si mohol základné dopravné zručnosti precvičiť na prenosnom
dopravnom ihrisku.
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Vybudovaním ostrovčekov a vyznačením priechodov pre chodcov na
Palešovom námestí pred našou školou prispelo Mesto SP k zlepšeniu dopravnobezpečnostnej situácie.
Integrovanou súčasťou VVP je aj učivo Ochrana človeka a prírody. V rámci
tohto učiva mali žiaci na I. st. Didaktické hry, na II. stupni Viacúčelové cvičenie,
BOYARD. Ich súčasťou boli Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu, nácvik
evakuácie školy po vyhlásení požiarneho poplachu v oboch objektoch škôl.
V tomto školskom roku vyčlenil štát opäť finančné prostriedky pre školy na
organizovanie lyžiarskych výcvikov (150 € na žiaka) a škôl v prírode (100 € na
žiaka).
Naša škola využila obe možnosti.
V januári 8. – 12.1.2018 sme zorganizovali pre žiakov VII. a VIII. ročníka
lyžiarsky výcvik v Krompachoch na Plejsoch. Výcviku sa zúčastnilo 32 žiakov,
z tohto počtu bolo 27 nelyžiarov a 5 lyžiari. Všetci žiaci zvládli základy lyžovania.
Vedúcim výcviku bol Mgr. Vladimír Kubovčík.
V apríli 21. – 25.5.2018 sme boli s I. stupňom v Škole v prírode – vo
Vysokých Tatrách v Monkovej doline. Pobytu sa zúčastnilo 29 žiakov II. – IV.
ročníka. Cieľom školy v prírode bolo dopriať deťom 5-dňový pobyt v mimoškolskom
prostredí, rozšíriť poznatky o prírode priamym pozorovaním, spoznať flóru a faunu
Vysokých Tatier a upevňovať zdravie a rozvíjať telesnú zdatnosť detí. Vedúcou školy
v prírode bola Mgr. renáta Batoryová.
K týmto náročným aktivitám treba priradiť aj plavecký výcvik, 5-dńový
sústredený výcvik žiakov VI. a VII. ročníka v Krytej plavárni v Krompachoch.
Zúčastnilo sa ho 39 žiakov, z toho na začiatku kurzu bolo 21 neplavcov. Vedúcim
plaveckého výcviku bol Mgr. Vladimír Kubovčík. Základom plávania sa naučilo
všetkých 39 žiakov.
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Hodnotenie prospechu
218

58

57

7
Prospeli

Neklasifikovaní

Prospeli "1"
Prospeli
Neklasifikovaní

Neprospeli

Prospeli "1"
Neprospeli

Aj v tomto školskom roku ocenil primátor Mesta Spišské Podhradie na
Slávnostnej akadémii škôl najlepších žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborný
prospech, mali vzorné správanie a úspešne reprezentovali školu na okresných až
medzinárodných súťažiach.
Za našu školu to bol:
za II. st.

Boris Kovalík

IX.A trieda

V zmysle Vnútorného predpisu školy č. 1/2012 o výchovných opatreniach
udelila riaditeľka školy na konci šk. roku 12 žiakom Pochvalné uznanie „Najlepší
žiak školy“ za výborný prospech, vzorné správanie, úspešnú reprezentáciu školy a 2
žiakom Pochvalné uznanie „Najlepší športovec školy“ za úspešnú reprezentáciu
školy a mesta v športových súťažiach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

II.A
II.A
II.A
II.A
IV.A
IV.A
IV.B
V.A
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.B

Najlepší žiak školy
Andrea Lisoňová
Adam Sedlák
Patrik Faltin
Jerguš Faltin
Damián Sedlák
Adam Hlupík
Adriana Fábianová
Lukáš Kalinaj
Nina Pitková
Katarína Pavluvčíková
Tímea Jacková
Anna Vašková

Najlepší športovec školy
IX.A Simona Kašprišinová
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2.

IX.A Roland Zumrík

CVČ Olymp v Levoči v spolupráci s Mestom Levoča a Mládežníckym
parlamentom nominovalo a pozvalo nášho žiaka Borisa Kovalíka na udeľovanie
OCENENÍ PRIMÁTORA MESTA LEVOČA „Zlatá makovička“ 20. júna 2018 na
Mestský úrad do Levoče, kde im ceny odovzdala primátorka Levoče JUDr. Lýdia
Budziňáková.
Vedomostnú úroveň žiakov zvyšuje škola aj prostredníctvom olympiád
a rôznych druhov súťaží. Zapojiť sa môže každý žiak primerane svojmu záujmu
a schopnostiam.
Testovanie žiakov V. ročníka Testovanie 5-2017 je zamerané na zisťovanie
úrovne vedomostí žiakov získané v primárnom vzdelávaní ISCED 1.
Výsledky testovania
Predmet
Priemerný počet bodov
Matematika
18,00
Slovenský jazyk
16,70
Uskutočnilo sa aj
Testovanie 9-2018.

celoslovenské testovanie vedomostí žiakov

Výsledky testovania
Predmet
Priemerný počet bodov
Matematika
9,40
Slovenský jazyk
14,50
-

-

Priemerná % úspešnosť
60,10
55,60
IX. r.

Priemerná % úspešnosť
46,80
57,80

Pred Monitorom 9 sa deviataci ešte ako ôsmaci aj súčasní ôsmaci a štvrtáci
dobrovoľne zúčastnili celoslovenského nepovinného testovania vedomostí
z M, SJL, prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a všeobecných
študijných predpokladov KOMPARO čím:
si „nanečisto“ vyskúšali absolvovanie podobných testov ako v Monitore
získali cenné skúsenosti s hodnotením ich vedomostí formou písomných
testov, s predstihom sa dozvedeli, v ktorých oblastiach učiva majú ešte
rezervy a aká je ich mentálna úroveň vedomostí.

Výsledkami testov KOMPARO 4 a KOMPARO 8 sa škola zaradila medzi 25%
najúspešnejších testovaných škôl v SR v slovenskom jazyku, matematike,
geografii a vo vlastivede.
Žiaci 2.- 5. ročníka sa zapojili aj do testovania VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa
ho 40 žiakov, 14 žiaci získali titul VŠETKOVEDKO, 26 žiakov Všetkovedkov učeň.
Najlepšie sa v rámci Slovenska umiestnil Adam Sedlák II.A triedy, ktorá sa z 20 470
žiakov umiestnil na 6. mieste.
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Z II.stupňa sa 40 žiakov zapojilo do súťaže Expert geniality show. Najlepšie
výsledky v rámci Slovenska dosiahli Boris Kovalík a Anna Vašková.
Vyučovanie SJL, rozvíjanie jazykových aj čitateľských schopností žiakov škola
podporila v Marci – mesiaci knihy množstvom kvalitných akcií:
Marec – mesiac knihy
I. stupeň., Mestská knižnica:
1.A
Rozprávky o kohútikovi a sliepočke
2.A
Už budeme dobrí
3.A
Môj anjel sa vie biť
4.A,B
O Jánošíkovi - Junácka pasovačka

13.3.
13.3.
14.3.
7.3.

9:30
7:45
9:30
7:45

II. stupeň:
- Čitateľský maratón 2018
- Týždeň hlasného čítania
- Kvíz k medzinárodnému dňu materinského jazyka
- Pavol Dobšinský a Deň ľudovej rozprávky
- H.CH. Andersen a Medzinárodný deň detskej knihy
- Hviezdoslavov Kubín
- Hodiny v knižnici
- Týždeň anglických a nemeckých rozprávok
MŠ SR na svojom edičnom portáli neponúka dostatočný výber alternatívnych
učebníc z jednotlivých predmetov, predovšetkým SJL a MAT. Preto škola hľadá aj
iné zdroje kvalitných učebných materiálov, napr. ponuky vydavateľstva AITEC
a TAKTIK:
Tieto alternatívne učebnice s pracovnými zošitmi sú spoplatnené, preto škola
prenáša finančné náklady aj na rodičov, učebnice zakúpila škola a pracovné zošity
zaplatili rodičia.
Cudzí (ANJ) jazyk vyučujeme už od 1. ročníka, v 1. a 2. ročníku sa vyučoval
predmet hravá angličtina. Vyučovanie predmetu sa osvedčilo, poskytlo priestor na
vytvorenie pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku.
Na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov sme pre deviatakov pripravili
blokové vyučovanie zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti. Využili sme
ponuku OVB Allianz a jej lektorky, ktorá prostredníctvom stolovej hry Finančná
sloboda priblížila žiakom ako narábať so svojimi financiami.

Skvalitnila sa výuka telesnej výchovy vďaka rekonštrukcii telocvične
a vybudovaniu školskej posilňovne.
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Škola má stále k dispozícii školský pozemok, o ktorý sa stará prostredníctvom
predmetu Svet práce. Žiaci tak rozvíjajú svoj vzťah k práci, zveľaďujú životné
prostredie a vytvárajú hodnoty vlastným pričinením.
Správanie žiakov bolo uspokojivé, v ojedinelých prípadoch sa vyskytli aj
závažnejšie porušenia šk. poriadku (odvrávanie, drzé vystupovanie voči učiteľovi,
záškoláctvo, bitky, šikanovanie, drobné krádeže, poškodenie majetku...) ktoré sme
však ihneď riešili pohovorom s TU, VP, s riaditeľom školy, predvolaním rodičov,
v prípade potreby zníženou známkou zo správania alebo v spolupráci s OOPZ v SP.
Správanie žiakov v škole aj na verejnosti usmerňuje Školský poriadok pre
žiakov. Používanie mobilov počas vyučovania upravuje Vnútorný poriadok pre
žiakov.

PROJEKTY, VÝCVIKY
1. Škola sa prihlásila a bola vybratá do projektu EKO ALARM. Projekt, ktorý
umožňuje deťom v učebniach správne triediť odpad a zároveň ich učí ako
správne pristupovať k životnému prostrediu. Škola v rámci projektu získala do
každej triedy koše na triedený zber odpadov a lektorovanie „akčnej
skupiny“ na škole v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Projekt trvá. (PaedDR.
Valková)
2. Environmentálny projekt BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE vyhláseného
Ministerstvom životného prostredia zameraný na zbieranie opotrebovaných
batérii. Projekt trvá (PadDr. R. Valková).
3. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je
skvalitnenie testovacích nástrojov, vybudovanie elektronickej databázy úloh a
testov . Cieľom testovania je umožniť učiteľom a žiakom získať skúsenosti
s testovaním v e-Teste a overiť kvalitu úloh v testových zošitoch v rôznych
predmetoch. Projekt trvá.
Projekt realizuje NÚCEM, je financovaný z prostriedkov EÚ
5. 02.06.2016 sa škola zaregistrovala do projektu Moja prvá škola, ktorý realizuje
nezisková organizácia EDULAB. Projekt je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ a
jeho cieľom je zatraktívnenie výučby pre žiakov 1. stupňa a budovať ich
pozitivny vzťah k učeniu prostredníctvom moderných učebných materiálov,
bezplatným prístupom k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, seminárov a
súťaže. Projekt trvá. (TU na I. stupni)

Na záver k VVP:
V máji 2018 zverejnila ministerka školstva Martina Lubyová návrh Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.
Takmer 260-stranový dokument Učiace sa Slovensko opisuje, čo všetko by sa
malo zmeniť v školstve v horizonte desiatich rokov, aby sa posunulo dopredu.
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Ráta sa s predĺžením povinnej školskej dochádzky o jeden rok, zo súčasných 10
rokov na 11, garanciu škôlky už budú mať trojročné deti, dôraz sa bude klásť na
individuálnu výučbu, zmení sa napríklad fungovanie v triedach.
Deti sa budú učiť aj mimo nich - na školskom dvore, v knižniciach či v prírode, zmeniť
by sa mal aj systém známkovania.
Učiace sa Slovensko sľubuje stúpanie platov učiteľov a sprísnia sa prijímacie
pohovory na pedagogické fakulty.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2017/2018 vychádzala zo
základných činnosti výchovného poradcu, plánu práce, konzultačnej, poradenskej,
propagačnej a osvetovej činnosti pre triednych učiteľov, vyučujúcich, žiakov školy
a ich rodičov.
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy v šk. roku 2017/2018
Škola (študijný odbor)
8-r Gym; Gymnázium
Bilingválne gymnázium
Stredné odborné školy technické
SOŠ internátna pre zrakovo postihnutých
Konzervatórium
SOŠ umelecké
Stredné pedagogické školy
SZŠ, veterinárne
HA , OA, Tatranská akadémia
Neumiestnení (opakujú 9.roč.)
SOŠ - 2-ročný učebný odbor
Do pracovného pomeru (po ukončení
povinnej 10-ročnej školskej dochádzky)
V zahraničí ( ukončená povinná šk.
dochádzka.)
SPOLU

I. – VIII. r.
1
3
1

IX. r.
4
8
1
3
1
5
1

SPOLU
5
8
1
3
1
5
3
2

10

1

11

15

24

39

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Škola venovala mimoriadnu pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ale
aj všetkým deťom, ktoré mali chuť súťažiť a zároveň reprezentovať školu na
verejnosti.
Najlepšie úspechy školy v školskom roku 2017/2018
Športové súťaže
Cezpoľný beh – družstvo /chlapci/

zodp.: p. uč. V. Kubovčík
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2. miesto

okresné kolo- Levoča

Cezpoľný beh – jednotlivci
2. miesto
okresné kolo- Levoča

zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Alex Dolný
IX.A

Stolný tenis – družstvo /dievčatá/
3.miesto
obvodové kolo- Levoča

zodp.: p. uč. V. Kubovčík

Florbal – družstvo st.žiaci
3.miesto
obvodové kolo- Levoča

zodp.: p. uč. V. Kubovčík

Bedminton – družstvo /dievčatá/
3. miesto
obvodové kolo- Spiš.
Podhradie

zodp.: p. uč. V. Kubovčík

Minifutbal - družstvo
2. miesto
obvodové kolo- Spiš.
Podhradie

zodp.: p. uč. A. Blahovská

Malý futbal - družstvo / ml. chlapci/
2. miesto
obvodové kolo- Spiš.
Podhradie

zodp.: p. uč. V. Kubovčík

Malý futbal- družstvo /st. dievčatá/
1. miesto
obvodové kolo- Spiš.
Podhradie

zodp.: p. uč. V. Kubovčík

Olympiády a celoslovenské kolá súťaží
zodp.: p. uč. A. Štramová

Spelling Bee
kategória 1B
1. miesto
okresné kolo - Levoča

Boris Kovalík

Olympiáda v anglickom jazyku
2. miesto
okresné kolo - Levoča

zodp.: p. uč. A. Štramová
Boris Kovalík
IX. A

IX. A

Expert Geniality Show
17. miesto celoslovenské kolo
88. miesto
94. miesto

zodp. :p. uč. A. Štramová
Boris Kovalík
IX.A
Anna Vašková
VIII.B
Jana Vaverčáková
VII.B

Pytagoriáda
1. miesto
okresné kolo P8

Denis Bača

Klokan
šampión školy

93,3%

medzinárodná
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zodp.: p. uč. Ľ. Jacková
VIII.A

zodp.: Ľ. Jacková
Andrea Lisoňová
II.A

súťaž
Geografická olympiáda
Kategória G
1. miesto
okresné kolo- Levoča

zodp.: p. uč.M. Olejníková
Lukáš Kalinaj

Dejepisná olympiáda
Kategória D
3.miesto
okresné kolo - Levoča
Biologická olympiáda
Kategória C
2.miesto
okresné kolo - Levoča
Všetkovedko
6.miesto
11.miesto
17. miesto

Maroš Kamenický

Boris Kovalík

VIII.A

IX.A

zodp.: p. uč. M. Toporcerová
Adam Sedlák
II.A
Andrea Lisoňová
II.A
Vivien Baráthová
II.A

celoslovenské kolo

Deň svätého Huberta
Fľaková
1.miesto
obvodové kolo

zodp.: p. uč. A. Štramová
Maroš Griger
Lukáš Škovira
Nina Pitková
Tamara Krajníková

VI.A
VI.A
VI.A
VI.A

zodp.: p. uč. L.
Adam Hlupík

STROM ŽIVOTA ENVI – Talent 2018
Kategória C
úroveň Adept
celoslovenské kolo

IV.A

zodp.: p. uč. R. Valková

celoslovenské kolo

STROM ŽIVOTA TRIZ – Talent 2018
úroveň Adept

zodp.: p. uč. M. Olejníková

zodp.: p. uč. J. Kollárová

Súťaž mladých záchranárov CO
družstvo
3.miesto
okresné kolo - Prešov

KategóriaF
úroveň Adept

V. A

Maroš Kamenický
Boris Kovalík

VIII.A
IX.A

Lukáš Kalinaj
Katarína Kamenická
Klaudia Kožárová
Tomáš Kožár

V.A
V.A
V.A
III.A

zodp.: p. uč. R. Valková

celoslovenské kolo

Lukáš Kalinaj
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V.A

Literárne súťaže
Šumenie
1.miesto

zodp.: p. uč. L. Fľaková
Boris Kovalík
IX.A

krajské kolo súťaže

Kukučínova literárna Revúca
strieborné Celoslovenské
pásmo
kolo súťaže
Hviezdoslavov Kubín
2. kategória- poézia
2. miesto
okresné koloLevoča

zodp.: p. uč. L. Fľaková
Boris Kovalík
IX.A
zodp.: M. Farkašová
Juraj Šandrej

VI.A

3. kategória- poézia
2. miesto
okresné koloLevoča

Boris Kovalík

IX.A

3. kategória- próza
2. miesto
okresné koloLevoča

Anna Vašková

VIII.B

Moje budúce povolanie (CPPPaP levoča)
zodp.: p. uč. Ľ. Jacková
2. miesto
okresné kolo - Levoča
Boris Kovalík
IX. A

Vzdelávacie, výchovné, spoločenské, kultúrne akcie
Sú neoddeliteľnou súčasťou VVP.
Akcia
September
Čo nám jeseň priniesla
Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
Spišské EXODY – výstava
v synagóge v Sp. Podhradí
Hodina deťom
Noc výskumníkov Košice
Mladý novinár – workshop Nitra
Október

Trieda, stupeň, ročník

História a ľudské zmysly; Taškovanie

VII.A,B

I. stupeň
II. stupeň

Mgr. Teringová
Mgr. Kubovčík

II. stupeň

MKS SP

I. a II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Európsky deň jazykov

II. stupeň
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Organizátor

Mgr. Jacko
Ing. Dinda
PaedDr. Valková
Spišské múzeum
Levoča
Ing. Štramová
Ing. Grigerová
Mgr. Kubovčík

ŠKD

Funville Hozelec
Ako sa správne učiť – stretnutie so
sociálnym pedagógom
Šikanovanie - stretnutie so sociálnym
pedagógom
Správame sa bezpečne - stretnutie so
sociálnym pedagógom
November
Poľovnícke múzeum Bijacovce
Včelárstvo – exkurzia Košice

V.A
VI.A
IV.A,B
VIII.A,B
VIII.A

Týždeň boja proti drogám

I. a II. stupeň

Šikanovanie
- stretnutie so psychológom
Kyberšikana
- stretnutie so psychológom
December
Pečenie medovníčkov

Mgr. Farkašová
Mgr. Kollárová
Mgr. Olejníková
Mgr. Jacko

II. stupeň
vybraní žiaci

PaedDr. Valková

šiesty ročník

CPPPaP Levoča

VII.A

CPPPaP Levoča

I. stupeň

TU
Oddelenie
voľnočasových
aktivít pri MsÚ v Sp.
Podhradí
ZŠ pre Mesto
Spišské Podhradie
RŠ
p. Džuganová
CPPPaP Levoča
p. Džuganová
CPPPaP Levoča

Oslava Mikuláša

I. a II. stupeň

Strieborná hviezdička

I. a II. stupeň

Sférické kino
Tabak, tichý nepriateľ
- stretnutie so sociálnym pedagógom
Deň boja proti AIDS
- stretnutie so sociálnym pedagógom
Január
Nestresuj sa stresom
Z húsenice motýľom
Čas premien - Dospievam
- prednáška
Čas premien - Cesta k mužnosti
Čas premien – Na štarte k mužnosti
Čas premien - Žena ako symbol
života
Kvíz k Medzinárodnému dňu
materinského jazyka

I. a II. stupeň
VIII.A,B
IX.A

VI.A
IV.A,B

p. Šutá
p. Šutá

VII.A,B

p. Šutá

VIII.A,B
VII.A,B

p. Šutá
p. Šutá

VIII.A,B

p. Šutá

II. stupeň
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Mgr. Fľaková
PaedDr. Valková
p. Džuganová
CPPPaP Levoča
p. Džuganová
CPPPaP Levoča
p. Džuganová
CPPPaP Levoča

Mgr. Farkašová

Fašiangový karneval

I. stupeň

Lyžiarsky výcvik
Marec
Alkohol, allkoholizmus
- stretnutie so sociálnym pedagógom
Stretnutie s archeoógom
Týždeň anglických a nemeckých
rozprávok
Apríl
Popoludnie pri spoločenských hrách
Výrobné podniky –Slovstein,
Drevospol . exkurzie
Máj
Prvá jazda Haničky

VII.A, VIII.A
VI.A
V.A

Vyučujúci CJ

1. a 2. ročník

Mgr. Olejníková

VIII.A,B

Ing. Dinda

I. stupeň

Mesto SP
Paed
Dr. Valková
Spišské divadlo
Spišská Nová Ves
Mgr. Olejníková
Mgr. Toporcerová

II. stupeň

Kráska a netvor
- divadelné predstavenie

I. stupeň

DOD HZaZZ Levoča

I. stupeň

Spoznávajme prírodu, lesný náučný
chodník Smolnická osada

V.A, VI.A
I. stupeň, V.A

Škola v prírode Vysoké Tatry,
Monkova dolina
Jún
Výchovný koncert ZUŠ
BOYARD – MDD
Školské výlety
Spoločenské popoludnie
Nikola šuhaj - divadlo
Biofarma Východná exkurzia

I. a II. stupeň
II. stupeň
I. a II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
V.A, VI.A

Plavecký výcvik

VI., VII.ročník

I. stupeň

Dopravné ihrisko
Cestujeme po svete – geografická
súťaž
Festival kultúrnych činností
Triklandia, Štrbské pleso, Važecká
jaskyňa

Mgr. Vilčková
Spišský Jeruzalem
MKS Sp. Podhradie
Mgr. Batoryová

I. stupeň

ZUŠ Sp. Podhradie
OZ DŠ
triedni učitelia
Mgr. Jacková
DJZ Prešov
Ing. Štramová
Plaváreň
Krompachy
Mgr. Blahovská

V.,VI. ročník

Ing. Struharňanská

II.stupeň
VII.A,B,VIII.A
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p. Džuganová
CPPPaP Levoča
Dr. Soják

I. + II. stupeň

Vyčistime SP

Spišský Jeruzalem

SPgŠ Levoča
RŠ, OY Dolná škola
Mgr. Kubovčík

DSS SP
TU

Niektoré z uvedených akcií si mohli deti opäť hradiť prostredníctvom
kultúrnych poukazov - projektu MK SR – osobitného ročného príspevku štátu vo
výške 4 € na žiaka a kalendárny rok určeného na uhradenie vstupného do galérií,
múzeí, kultúrnych stredísk.

ŠKD
Činnosť ŠKD bola zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového,
rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.
Deti mali možnosť navštevovať školskú jedáleň, ktorá je mimo našej školskej
budovy. Do tejto jedálne prichádzali vždy v sprievode pani vychovávateliek.

Deti ŠKD sa zapojili do nasledovných kultúrno-spoločenských aktivít, súťaží ,
zberov, výletov:
- športové hry na Sivej brade
- výlet Hozelec
- Zapáľme sviečky vojakom
- Najkrajší vianočný anjel
- Vianočná ikebana
- vianočná pošta, písanie pohľadníc Ježiškovi
- vystúpenie na vianočných trhoch, na Mikuláša
- Strieborná hviezdička
- kŕmenie vtákov v zime
- žiacky karneval
- návšteva knižnice
- vystúpenie na Deň matiek
- najdlhší púpavový veniec
- športová olympiáda ŠKD
- výtvarné súťaže: celoročné čítanie a zapájanie sa do súťaži s detskými časopismi
(Včielka a Zornička)
- exkurzia: Spišská Kapitula --- katedrála + cintorín v Spišskej Kapitule

Počet oddelení
2

Počet žiakov
48

Počet vychovávateliek
2

Prevádzka ŠKD: Žiaci mohli tráviť v ŠKD čas od 11:15 – 16:00 hod.
Na všestranný rozvoj záujmov, vedomostí, schopností žiakov slúžili záujmové
útvary (13)
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SPOLUPRÁCA ŠKOLY. PREZENTÁCIA ŠKOLY NA
VEREJNOSTI
Pri škole fungovala Školská a Rodičovská rada v spolupráci s Občianskym
združením Dolná škola.
Občianske združenie hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré získava:
- v podobe príspevkov od rodičov
- ako 2% z dane od dobrovoľných darcov (rodičia, učitelia, iní darcovia)
- za zbery (odpadových surovín, gaštanov a pod.)
Finančné prostriedky sa využívajú výlučne pre potreby žiakov – financovanie
súťaží, akcií, vecných darov pre žiakov za umiestnenia v súťažiach, na vyplácanie
cestovných nákladov na okresné a vyššie kolá žiackych súťaží a odmeny na konci
školského roka.
V spolupráci s Rodičovskou radou pripravila škola pre žiakov, rodičov, starých
rodičov a ostatných priaznivcov školy zaujímavé akcie:
-

-

Dedko, babka, poď sa so mnou hrať – zábavné popoludnie žiakov so
starými rodičmi
Vianočný program
Fašiangový karneval pre I. stupeň – bol pripravený v spolupráci so
študentmi SPgŠ v Levoči, ktorí študujú odbor animátor voľného času.
Svojim programom vniesli medzi našich žiakov radosť, potešenie, spev
i tanec.
Spoločenské popoludnie pre II. stupeň
Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov
Deň detí – I. stupeň navštívil divadelné predstavenie v SNV a II. stupeň
mal športovo-zábavné dopoludnie BOYARD v spolupráci s BLT Logistic
s.r.o. Sp.Podhradie

S cieľom zvýšiť záujem žiakov aj rodičov o ochranu životného prostredia škola
celý rok pod vedením p. uč. Štramovej, p. uč. Blahovskej, p. vychovávateľky PaedDr.
Valkovej organizovala zbery gaštanov, papiera, železného šrotu, viečok
z jogurtov, tetrapakov, vrchnákov z pet fliaš.
Žiaci nazbierali 3 410 kg papiera, 500 kg železného šrotu, 20 180 g viečok
SABI, 61 269 kusov vrchnákov z pet fliaš, 220 g gaštanov, 5 481 ks = 182 700 g
tetrapakov, 37 kg opotrebovaných batérií. Utŕžené finančné prostriedky za zbery boli
vložené do fondu Občianskeho združenia.

-

Škola sa zapojila do verejných zbierok:
Mgr. Jacko zorganizoval verejnú zbierku Hodina deťom (50 €)
Biela pastelka
Modrý gombík

Školská komisia pri mestskom zastupiteľstve v Spišskom Podhradí.
zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov Slávnostnú akadémiu spojenú
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s odmeňovaním pedagógov. Z našej školy boli medzi odmenenými a dostali Čestné
uznanie od primátora mesta pedagógovia Mgr. Aneta Fľaková a Mgr. Vladimír
Kubovčík.
O zaujímavých
udalostiach
v škole
bola
verejnosť
informovaná
prostredníctvom miestnej tlače – Podhradčan. Pochvalu si zaslúžia všetci tí, ktorí
prostredníctvom svojich príspevkov informovali verejnosť o aktuálnych školských
udalostiach.
V spolupráci s MKS – oddelením voľnočasových aktivít pripravila škola:
- návštevu Mikuláša
Verejnosť sa o dianí školy môže informovať prostredníctvom webovej stránky
školy

www. zspalnam.sk
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY
V januári 8. – 12.1.2018 sme zorganizovali pre žiakov VII.,VIII. a IX. ročníka
lyžiarsky výcvik v Krompachoch na Plejsoch.
Finančný príspevok štátu bol vo výške 4 800 €.
V júni 21. – 25.5.2018 sme boli s I. stupňom v Škole v prírode – Vysoké
Tatry Monkova dolina. Finančný príspevok štátu bol 1 900 €.
Škola dostala tiež dotáciu na podporu výchovy k plneniu povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 33,20 €/dieťa pre 30 žiakov
v celkovej výške 979,40 €.
Pri telocvični sme zriadili posilňovňu, jej vybavenie sme nakúpili v hodnote
1 195,80 €.
Počas letných prázdnin sme vymaľovali 4 učebne a schodište v hlavnej aj
vedľajšej budove s celkovými nákladmi 2 980 €.
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