
 

 

 

 

S  P  R  Á  V  A 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

(na základe Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.) 

 

 

 
 

1 Základné identifikačné údaje o škole 
 

1.1 Názov školy: Základná škola, Hlavná 5, Druţstevná pri Hornáde 

1.2   Adresa školy: Hlavná 5, 04431 Druţstevná pri Hornáde 

1.3   Tel. číslo: 055/698 013,  055/7288 469 

1.4  Internetová a elektronická adresa školy: www.zsdruzstevna.edupade.org 

 zsdruzstevna@centrum.sk 

1.5 Zriaďovateľ školy: 

Obec Druţstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31  Druţstevná pri Hornáde 

 Tel. číslo: 055/6981 005, 6981 202 

 www.druzstevna.sk, starosta@druzstevna.sk 

1.6 Mená vedúcich pracovníkov školy: 

 PaedDr. Anna Vajdová – riaditeľka školy 

 PaedDr. Agáta Prevuţňáková – zástupkyňa RŠ do 30.06.2016 

 RNDr. Tomáš Girmon – zástupca RŠ od 01.07.2016 

 Anna Gerdová – vedúca školskej jedálne  
1.7       Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

1.7.1    Rada školy: 

Mgr. Petra Liščinská – predsedníčka RŠ(pedagogický zamestnanec), 

Ing. J. Juhás, Ing. P. Kaľavský, J. Juhásová – za OÚ, Ing. B. Bosáková,  A. Gerdová –  

za ZŠ, Mgr. S. Stronček, za organizácie. podieľajúce sa na vzdelávaní, A. Hardoňová, 

J. Trefová, J. Szunyogová, A.Hreščáková - za rodičov 

Dňa 14.06. 2016 bola zvolená nová Rada školy: 

Mgr. Petra Liščinská – predsedníčka RŠ(pedagogický zamestnanec), 

Ing. J. Juhás, Ing. P. Kaľavský, PhD., J. Juhásová – za OÚ, Ing. B. Bosáková – 

pedagogický zamestnanec,  Bc. Veronika Kempecová – nepedagogický zamestnanec, 

Mgr. S. Stronček, za organizácie. podieľajúce sa na vzdelávaní, za rodičov: A. 

Hardoňová, J. Trefová, Jana Fecková, Bc. Mária Juhásová 

1.7.2   Rodičovská rada: 

Adriana Hardoňová – predsedníčka RR,  

Barbora Šidelková, Jana Juhásová, Elena Horváthová, Valéria Kvaková, Ľubomír 

Daňko, Ivan Daňko, Ján Duda, Michal Sőke, Margita Kalejová, Adriana Kalejová, 

Mária Juhásová, Jana Fecková, Andrea Fedorová, Anna Medvecová, Eva Kalejová, 

Tatiana Mirgová, Ingrid Fedurcová, Martina Hlubeňová, Zlatica Kalejová 

 

1.7.3 Občianske zdruţenie – Zdruţenie zástupcov rodičov pri Základnej škole Druţstevná 

pri Hornáde. Toto zdruţenie vzniklo na základe registrácie MV SR dňa 29. 11. 2004. 

Účinnosť nadobudlo 14. 12. 2005 a zástupcovia sú: Adriana Hardoňová, Jana Trefová 

 

 

http://www.zsdruzstevna.edupade.org/
mailto:zsdruzstevna@centrum.sk
http://www.druzstevna.sk/


 

 

 

 

2 Údaje o počte ţiakov 
 

Celkový počet ţiakov k 30.06.2015- 322 

    

1. stupeň     2. stupeň          

 

0-tý  –  16     V.A – 15(4 začlenení) 

I.A  – 21(1 začlenený)   V.B – 23 

I.B   – 22      VI.A – 21 (3 začlenení)    

II.A   –  18 (1 začlenený)   VI.B – 17 (3 začlenení) 

II. B – 6   (6 začlenení)   VII.A – 22 (7 začlenení) 

III.A  – 19  (3 začlenení)   VIII. – 21 (1 začlenený) 

IV.A –  21(1 začlenený)                                   IX.A – 16 (3 začlenení) 

   

        

           Spolu: 133     Spolu: 135 

 

Špeciálne triedy 

 

III.B-13 

IV.B -  12 

VII.B - 11 

VII.C - 9 

IX.B  -  9 

 

Spolu:   54 

 

Školský klub detí:  2 oddelenia – 39 ţiakov 

 

I. stupeň: 

         1.ročník: Inovovaný šk. vzdel. program pre primárne vzdelávanie ISCED 1  

         2.-4. ročník: Školský vzdel. program pre primárne vzdelávanie ISCED 1  

         Nultý ročník: Učebné plány a učebné osnovy pre 0. ročník (č.CD- 2004-  1015/20037) 

 

II. stupeň: 
         5. ročník: Inovovaný šk. vzdel. program pre niţšie stredné vzdelávanie  ISCED 2 

         6.-9. ročník: Šk. výchovno-vzdel. program pre niţšie stredné vzdelávanie  ISCED 2 

         Špeciálne triedy: 

         1.-9. ročník: Šk. výchovno-vzdel. program pre ţiakov s mentál. postihnutím ISCED 1

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 Údaje o ţiakoch   

 
3.1 Ţiaci zapísaní do 1. ročníka ZŠ 

Do 1. ročníka bolo zapísaných 35 ţiakov. 

3.2 Prehľad o rozmiestnení ţiakov na stredné školy k 30.6.2015 

 počet ţiakov 9. ročníka : 16       ŠT: SOŠT, Kukučínova: 8 

 počet prijatých na gymnáziá :  2    na SOŠ : 14  ŠT: 8 

 počet ţiakov končiacich v inom ako 9. ročníku: 5, ŠT: 2 

z nich neumiestnených: 2: ŠT 

 

3.3       Výsledky celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka ZŠ 

   

Matematika Slovenský   jazyk 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Priemerný počet bodov školy : 11,07  13,62 

 Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,60  19,99 

 

 Priemerná % úspešnosť školy:  36,90 %     45, 40 % 

 Priemerná percentuálna úspešnosť  61,99 %  66, 62 % 

 v rámci SR (národný priemer) 

 

  

4 Výsledky hodnotenia klasifikácie ţiakov  podľa poskytovaného 

stupňa  vzdelania 
 

 

Priemery známok za školský rok 2015/2016 

 
 

 

 

 

 

 
1. stupeň 

Predmety I.A I.B II.A II.B III.A IV.A 

Slovenský jazyk a literatúra 2,00 3,14 1,61 3,06 2,95 2,43 

Anglický jazyk 1,70 3,00     2,47 2,62 

Matematika 2,00 3,10 1,56 2,31 2,74 2,29 

Prvouka 1,75 2,76         

Prírodoveda     1,78 2,44 2,58 2,57 

Vlastiveda     1,83 2,38 2,63 2,48 

Informatická výchova     1,18 2,00 1,63 1,33 

Hudobná výchova 1,10 2,00 1,00 1,50 1,11 1,14 

Výtvarná výchova 1,10 2,00 1,11 1,19 1,26 1,00 

Telesná výchova 1,11 1,86 1,06 1,80 1,11 1,15 

Pracovné vyučovanie           1,29 

Priemer 1,54 2,55 1,39 2,09 2,05 1,83 



 

 

 

 

 

  2. stupeň 

Predmety V.A V.B VI.A VI.B VII.A VIII. IX.A 

Slovenský jazyk a literatúra 3,87 2,43 2,62 2,88 3,23 2,00 2,63 

Anglický jazyk 3,40 2,17 2,62 3,00 3,05 1,81 2,50 

Nemecký jazyk     3,00 2,80 2,91 1,13 2,00 

Ruský jazyk     1,42 1,67   1,69 2,00 

Matematika 3,87 2,48 2,57 2,88 3,41 2,38 2,56 

Informatika 2,73 1,48 1,76 2,18 1,68 1,14 1,50 

Biológia 3,20 2,17 2,48 2,71 3,05 1,71 2,38 

Fyzika     2,38 2,76 3,27 2,05 2,50 

Chémia     2,10 2,65 3,23 1,90 2,56 

Dejepis 2,80 1,30 2,05 2,35 2,77 1,48 2,19 

Geografia 3,47 1,91 2,38 2,65 3,00 1,48 1,63 

Občianska náuka     2,14 2,41 2,76 1,19 1,50 

Náboţenská výchova 2,22 1,11 1,19 1,67 1,75 1,00 1,29 

Etická výchova 2,67 1,75   1,00 5,00 1,75 2,50 

Hudobná výchova 1,13 1,00 1,10 1,29 1,43     

Výtvarná výchova 1,33 1,04 1,05 1,59 1,29     

Telesná a športová výchova 2,20 1,09 1,12 1,41 1,35 1,00 1,00 

Svet práce         1,67 1,05   

Technika 1,27 1,30     1,33 1,05   

Výchova umením           1,05 1,06 

Finančná gramotnosť         3,05 1,71 2,44 

Konverzácia v ANJ           1,67   

Cvičenia z MAT             2,50 

Cvičenia z SJL             2,13 

Environmentálna výchova 3,40 1,70 2,05 2,35 2,43 1,19   

Priemer 2,70 1,64 1,99 2,32 2,48 1,50 2,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmety 0. 

Rozvoj schopností komunikovať  1,94 

Výtvarná výchova 1,75 

Základy matematických predstáv 1,75 

Telesná výchova 1,56 

Hudobno-pohybová výchova 1,56 

Pracovná výchova 1,56 

Priemer 1,69 



 

 

 

 

  Špeciálne triedy 

Predmety III.B IV.B VII.B VII.C IX.B 

Slovenský jazyk a literatúra 2,67 2,91 3,50 2,78 3,11 

Matematika 2,00 3,00 3,50 1,89 3,00 

Vlastiveda   2,45 2,33 2,50   

Fyzika     3,14 2,00 3,22 

Chémia         3,67 

Dejepis     2,43 2,33 3,56 

Geografia     2,57 2,00 2,78 

Biológia     2,86 2,00 3,44 

Hudobná výchova 1,00 1,45 2,10 1,38 2,22 

Výtvarná výchova 1,08 1,27 1,90 1,38 1,56 

Telesná výchova 1,00 1,82 2,60 1,38 2,11 

Vecné učenie 1,42         

Svet práce     2,86 1,67 2,11 

Pracovné vyučovanie 1,17 1,55 2,50 1,25 2,33 

Informatická výchova     1,90 2,63 2,67 

Občianska náuka     1,86 2,00 2,56 

Priemer 1,48 2,06 2,58 1,91 2,72 

 

5 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

 

Pedagogickí zamestnanci: 25 

Asistenti učiteľa : 4 + 1 asistent cez ÚPSV a R Košice 

Vychovávateľky ŠKD: 2 

Nekvalifikovaní: 1(1. stupeň- výnimka zo vzdelania) 

Študujúci za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0 

Nepedagogickí zamestnanci: 7 

Školská kuchyňa a jedáleň: 5 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov: 

0. ročník: neodborne (výnimka zo vzdelania) 

1. stupeň – ročníky 1. aţ 4.  -  odborné vyučovanie 

2. stupeň – ročníky 5. aţ 9. podľa predmetov nasledovne:  



 

 

 

 

Odborné vyučovanie: SJL,  MAT, CHEM,  TSV, NAV,  DEJ, RUJ, BIO, FIG, ENV 

Čiastočne odborné vyučovanie: GEO, ANJ,  OBN, VYV, TECH, SVP 

Neodborné vyučovanie:  FYZ,  HUV, NEJ 

Špeciálne triedy: odborné vyučovanie     

    

6        Údaje o zaradených pedagogických zamestnancoch školy  

 do kontinuálneho vzdelávania 

 
Adaptačné vzdelávanie: 1 

Aktualizačné vzdelávanie: 2 

Inovačné vzdelávanie: 1 

Funkčné: 0 

Funkčné inovačné: 1 

I. atestačná skúška:1 

Predatestačné vzdelávanie: 2 

 

Názov  vzdelávacej inštitúcie a vzdelávania:   

MPC Prešov: Spolupráca školy a rodiny ţiaka z marginalizovaných rómskych komunít 

– aktualizačné vzdelávanie 

MPC Prešov: Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností 

a zručností–aktualizačné vzdelávanie 

MPC Prešov –Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov 

MPC Košice: Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou – aktualizačné 

vzdelávanie 

RVC Prešov: Akreditovaný kurz pre podvojné účtovníctvo 

 

Počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 23 

Názov vzdelávacej inštitúcie a podujatia :  

 Digiskola Bratislava –Školenie k tvorbe IŠVP 

 OU Košice, odbor školstva–Školenie RŠ 

 CPPP a P Slovenskej jednoty 29 KE – Pracovné stretnutie výchovných poradcov 

 CPPP a P Slovenskej jednoty 29 KE – Seminár koordinátorov prevencie KE – okolie 

 Microsoft - Microsoft roadshow – Vzdelávanie pre budúcnosť 



 

 

 

 

 RVC Košice – Odmeňovanie zamestnancov  školstva 

 RVC Košice – Pracovné stretnutie RŠ 

 IVES Košice – Tematické školenie WINPAM 

 Min. vnútra SR, Št. archív Košice – Tvorba registratúrnych poriadkov 

 MPC Prešov – Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov 

 ZŠ Budimír: Osobitosť umeleckého prednesu a jeho hodnotenie 

 OÚ Košice, Odbor školstva – Poruchy učenia – ako na ne? 

 ZO OZ PŠ a V Košice: Konferencia 

 OÚ Košice, Zádielska 1 – Pracovná porada výchovných poradcov 

 RVC Košice – Seminár – Finančná kontrola 

 Katechetický úrad  Košice – Duchovné cvičenie učiteľov 

 CEEV ŢIVICA: Zelená škola 

 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. – Metodický seminár k šlabikáru LIPKA 

 RVC Košice – účtovníctvo – vzájomné vzťahy 

 NÚCŢV, Zádielska 1, Košice – Nový zákon o verejnom obstarávaní 

 Oxford  University Press – Seminár pre učiteľov 2. stupňa ZŠ 

 SOFT GL s.r.o. – Stretnutie vedúcich pracovníkov ŠJ 

 SOFT GL s.r.o. – Seminár pre zamestnancov ŠJ 

 

7    Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

ÚSPECHY NAŠICH ŢIAKOV 
 

 Vedomostné súťaţe a olympiády 

 

a) počet 1. miest v okresnom kole: 7 (HK – 1, Deň Múz – 2- krát, MO -1, Európa 

v škole – 3-krát, Deň múz – 1, Na bicykli bezpečne -1 

b)  počet 1. miest v krajskom kole : 1 (Hviezdoslavov Kubín – 1, Ruské slovo- spev 1, 

Vzpieranie Grand prix – 2,) 

c) počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 5 ( Ruské slovo – spev 1. miesto, MS vo 

vzpieraní 3-krát 1. miesto, 1-krát 3. miesto ) 

d) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných sút ̌ ažiach: 2 (Vzpieranie) 

 

Umiestnenie v sút ̌ ažiach podl ̌ a názvu: 

 

a) Počet na 1. – 3. mieste v krajskom kole: 2 

 Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto 

 Na bicykli bezpečne – 2. Miesto 

 

 



 

 

 

 

b) Počet na 1. – 3. mieste v okresnom kole: 22 

 Hviezdoslavov Kubín: OK- 1. miesto, 3. miesto 

 Ja a môj bicykel: 2. miesto 

 Dejepisná olympiáda: 6. miesto, ÚR 

 Európa v škole: 1. miesto- 4-krát,  2. miesto, 3. miesto 

 Deň múz: 1. miesto– 2-krát, 2. miesto – 4- krát, 3. miesto – 2- krát 

 Rúfusové Bohdanovce: 2-krát 2. miesto,  3. miesto 

 Zdravotnícka súťaţ: 3. miesto 

 Slávik Slovenska: účasť 

 Minivybíjaná: Zober loptu, nie drogy: 4. miesto 

 Matematická olympiáda:  úspešní riešitelia, 2-krát 

 Matematický klokan: 81% 1 ţiačka 

 Pytagoriáda: úspešný riešiteľ 

 Technická olympiáda: 3. miesto, 2-krát 4.miesto 

 Chemická olympiáda: 5. miesto  a 2-krát úspešní riešitelia 

 Envirootázniky: 3. miesto, 2-krát 10. miesto, 17. miesto (zúčastnilo sa 114 ţiakov zo 

159 škôl) 

 Biblická olympiáda: účasť 

 Geografická olympiáda: účasť 

 Liga 4x4 – účasť 

 

PASOVANIE PRVÁKOV 

 

Hovorí vám niečo Ceruzkové kráľovstvo? Práve v takom kráľovstve sa ocitli naši noví prváci, 

keď 2. septembra boli pasovaní za prváka a prváčku našej školy. Najprv však museli splniť 

štyri kráľovské úlohy, za ktoré získali štyri kľúče. Kaţdý kľúč otváral dvere jednotlivých 

komnát kráľovstva a zároveň odhalil jednu časť indície. 

Prvá komnata sa volala Jazýčkovo, kde si ţiaci polámali a potrápili svoje jazýčky na 

zaujímavých jazykolamoch. Tu uţ získali prvú indíciu, z ktorej sa veľmi tešili. 

Druhý kľúč skrýval tajomstvo komnaty Matematikovo. V tejto komnate sa nachádzalo 

mnoţstvo predmetov, ktoré museli správne roztriediť a spočítať. 

Naši šikovníci uţ boli na polceste do cieľa, aţ dorazili k tretej komnate Šikovno. Tu si 

rozhýbali svoje kosti a ukázali svoju šikovnosť a presnosť. Ich úlohou bolo loptou zhodiť 

všetky kuţele. Napätie stúpalo, lebo im uţ chýbala iba posledná indícia a s ňou aj posledná 

úloha. 



 

 

 

 

Posledná komnata bola veľmi veselá hravá a príjemná pretoţe to bolo Spievankovo. Ţiaci 

zaspievali niečo, čo sa naučili v materskej škole. Zaznelo posledné „ŤUK“ a všetky komnaty 

boli otvorené a ţiaci získali indíciu: „Teraz si uţ prvák“. Na znak úcty a statočnosti ich 

kráľovná ceruzkového kráľovstva (Mgr. Lucia Galdunová) pasovala za prvákov. Odmenou 

bola šerpa, ceruzková čelenka a samozrejme sladkosť s prekvapením vo vnútri. 

 

JESENNÉ SLÁVNOSTI 

7. október 2015 nám všetkým priniesol krásne popoludnie v našej školskej záhrade, kde nám 

uţ tradične dovolila pani Jeseň sláviť naše Jesenné slávnosti. Popoludnie sme strávili 

v spoločnosti našich učiteľov, rodičov i priateľov. Návštevníkom sme predstavili našu školu 

a to, aké talentované bohatstvo sa ukrýva pod strechou našej školy. V krátkom programe nám 

zahral na heligónke a zaspieval Daniel Falat z IX. ročníka, dievčatá nám predviedli kúsok 

z ich „zumbáckej“ choreografie, zaspievali nám talentovaní malí speváci. Potom sa kaţdý 

mohol zúčastniť uţ tradičného okruţného behu „Mama, oco – nefajči!“. Prebehli sa spolu 

s nami aj učitelia a naši rodičia. Celá naša záhrada sa hmýrila aktivitami. Mali sme moţnosť 

sa pristaviť pri hlavolamoch, slovných hrách, Zelenej múdrosti, pozrieť si tekvičkovú 

výstavu. Mohli ste si kúpiť bylinky či zahrať sa na Popolušku a skúsiť triediť strukoviny, 

a potom si posedieť v našej záhradnej čajovni a ochutnať čajíky a vynikajúce jednohubky 

s prírodnými nátierkami. Popri tom ste si mohli vymaľovať kamene alebo sa nechať sami 

pomaľovať pani učiteľkou Jakcsiovou.  

Bolo to krásne a hodnotne strávené popoludnie. Tí, ktorí neboli, majú čo ľutovať a veríme, ţe 

sa k nám pridajú na budúci rok. 

 

IMATRIKULÁCIA PIATAKOV  

 
Stalo sa u nás tradíciou, ţe posledný večer pred jesennými prázdninami patrí našim piatakom, 

ktorých ţiaci druhého stupňa, ale najmä deviataci oficiálne uvedú a prijmú do „cechu 

druhostupniarskeho“. Tak sa stalo aj 28. októbra 2015. Naši šikovní piataci preukázali 

patrične potrebné zručnosti v súťaţiach a boli slávnostne pasovaní a prijatí na druhý stupeň. 

Spolu s nimi to oslávili aj ich starší spoluţiaci, ktorí si tieţ zatancovali do sýtosti.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAHRANIČNÍ UČITELIA NA NÁVŠTEVE 

V DRUŹSTEVNEJ PRI HORNÁDE 

 

Našej škole sa podarilo získať grant v rámci projektu Erasmus plus na roky 2015 – 2018 

z programu EÚ pre vzdelávanie. Schválený projekt má medzinárodný rozmer. ZŠ, Hlavná 5, 

Druţstevná pri Hornáde je koordinátorom tejto spolupráce, našimi partnermi sú kolegovia 

z týchto krajín  – Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Estónsko. Projekt s názvom „Jarné 

slávnosti“ (Spring Celebration) je zameraný na environmentálne aktivity a ich implementáciu 

do vyučovacieho procesu a vzdelávania. Hlavným cieľom je zapojenie ţiakov do tohto 

procesu a súčasne ponúknutie lepších moţností, kde by mohli získať a uplatniť svoje 

zručnosti a skúsenosti. Hlavným dorozumievacím prostriedkom je anglický jazyk, čo prispeje 

aj k lepšej motivácii vo výučbe cudzieho jazyka. Počas štyroch dní naši zahraniční partneri 

spoznávali našu kultúru, tradície a miestnu kuchyňu. Najprv spoznali krásu Košíc, potom 

zavítali do našej obce a školy. V škole navštívili jednotlivé triedy, stretli sa so ţiakmi a 

pedagógmi, všetko sa nieslo v priateľskom duchu. Zahraniční partneri odpovedali na rôzne 

otázky ţiakov, mali moţnosť konfrontovať svoje záujmy a dozvedieť sa viac o kultúre 

Slovenska, rovnako aj ţiaci mali moţnosť sa dozvedieť viac o krajinách, ktoré reprezentovali 

zahraniční hostia. Predposledný deň ich návštevy zavítali do ekologického centra Sosna na 

exkurziu zameranú na ekológiu a environmentálne aktivity, neskôr zavítali na obecný úrad, 

kde sa stretli s predstaviteľmi obce, ktorí ich bliţšie oboznámili o histórii a špecifikách nášho 

regiónu a obce. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére s povestnou slovenskou 

pohostinnosťou. Na záver stretnutia sme s nimi navštívili mestá Prešov a Levoču,  cestou späť 

si prezreli impozantný Spišský hrad. Hostia odchádzali plní dojmov a nezabudnuteľných 

záţitkov, ale hlavne obohatení o nové poznatky, skúsenosti ako aj nových priateľov. Pri 

odchode vyjadrili túţbu stretnúť sa v budúcnosti a vrátiť sa na Slovensko, do Košíc či do 

našej obce.  

 

DUŠIČKOVÉ   VYUČOVANIE 

 

Vedeli ste, ţe slávenie Halloweenu často nadväzuje na zvyky, ktoré sa na Slovensku zvykli 

dodrţiavať uţ pred jeho rozšírením u nás? Vyrezávanie tekvicových svietnikov, 

označovaných lokálne napríklad ako SVETLONOS  a ich umiestňovanie do exteriéru alebo 

interiéru obydlí bolo v jesennom období na Slovensku známe uţ pred udomácňovaním sa 



 

 

 

 

Halloweenu. Prvky Halloweenu sa prelínajú so slávením sviatkov Všetkých svätých a 

Pamiatky zosnulých. 

Na našej škole si tieto sviatky pravidelne pripomíname a práve preto sme aj tento rok 

pripravili halloweenské alebo dušičkové vyučovanie pod názvom KEĎ NÁM UŢ V ŠKOLE 

„STRAŠÍ......“ 

Kde bolo tam bolo.....čary - mary fuk a zrazu sme sa ocitli na mieste, ktoré sa volá Hotel 

Transylvánia. Prečo? Lebo po našej škole sa to len tak hemţilo príšerkami. Po chodbách 

behali mŕtve nevesty, ktoré naháňali svojich ţeníchov. Školský zvonček prebudil aj múmie 

a zombie z hrobiek. V tmavých zákutiach školy ste mohli nájsť ukrývajúcich sa upírov pred 

svetlom, a ak by ste dobre pozerali, určite by ste zahliadli aj nejakého ducha. Malí 

černokňaţníci premenili pani učiteľky na upírov, vlkodlakov, bosorky, dokonca z jednej 

urobili kostru. Dušičkové vyučovanie je na našej škole uţ štvrtý rok a pomaly sa stáva 

krásnou tradíciou, na ktorú sa deti veľmi tešia. Majú moţnosť preţiť vyučovanie iným 

spôsobom. Veď aj príšerky sa musia učiť a preto aj našich ţiakov učíme čarovať s číslami, 

zväčšovať a zmenšovať ich o niekoľko čísel. Hovoria básničky ako čarovné zaklínadla 

a čítajú strašidelné príbehy. Neposlušné pavúky ţiakom zamotali niektoré slová do pavučín 

a tak ich museli rozmotávať a tvoriť nové príbehy. Pani učiteľky prvého stupňa si za odmenu 

pripravili pre svoje strašidielka super strašidelnú transylvánsku party plnú súťaţí, úloh a hier 

a samozrejme nemohla chýbať ani diskotéka. 

 

 

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

V októbri sa ţiaci našej školy zapojili prvýkrát do celoslovenského projektu na podporu 

čitateľskej gramotnosti. Témou šiesteho ročníka podujatia bola „múdrosť ukrytá v knihách“. 

Úlohou ţiakov bolo vytvoriť záloţky, ktoré by motivovali k čítaniu. Priestory kniţnice sa 

preto v utorok 13.10. premenili na tvorivé dielne, kde ţiaci prichádzali počas celého dňa 

a vyrábali malé umelecké diela. Tieto záloţky si však nenechali, ţiaci ich na výmenu poslali 

do základnej školy v Banskej Bystrici. V balíku od ţiakov z Banskej bystrice boli takisto 

krásne záloţky, ktoré si medzi sebou rozdelili všetci tí ţiaci našej školy, ktorí sa do projektu 

zapojili a aktívne pracovali. Dúfame, ţe záloţky vyuţijú pri čítaní svojich obľúbených kníh.  

 

 



 

 

 

 

ÚSPEŠNÝ ROK VO VZPIERANÍ 

 

Ţiaci našej školy, ktorí navštevujú krúţok vzpierania majú za sebou veľmi úspešnú sezónu 

ovenčenú mnoţstvom vynikajúcich umiestnení. Zúčastnili sa v tomto roku celkovo 9 súťaţí, 

získali 13 medailí a stali sa jednými z najlepších vzpieračov Slovenska v kategórií mladších 

ţiakov. V tomto roku získali 2 tituly majstrov Slovenska 2 tituly vicemajstrov Slovenska, 2 

tretie miesta,  a dokázali vyhrať 2 ligové kolá v súťaţi majstrovstiev Slovenska druţstiev. Tak 

ako kaţdý úspech, aj tento neprichádza len tak náhodou, ale je odzrkadlením snahy 

a mnoţstva tréningových hodín strávených na krúţku vzpierania. Srdečne našim ţiakom 

blahoţeláme a veríme, ţe budúci rok bude aspoň taký úspešný ako ten predchádzajúci.  

Grand Prix Košice: 

Alex Juhás – 1. miesto 

Matúš Falat – 2. miesto 

Ján Daňko – 2. miesto 

Tomáš Daňko – 3. miesto 

Lukáš Fedurco – 3. miesto 

Erik Šohaj – 4. miesto 

Adam Hlubeň – 5. miesto 

Patrik Zimerman– 5. miesto 

 

Majstrovstvá Slovenska mladších ţiakov: 

Tomáš Daňko (do 33kg) – 1. miesto 

Lukáš Fedurco (do 45kg) – 1. miesto 

Alex Juhás (do 40 kg) – 2. miesto 

Adam Hlubeň (do 36 kg) – 2. miesto 

Matúš Falat (do 36 kg) – 3. miesto 

Erik Šohaj (do 45 kg) – 6. miesto 

 

Majstrovstvá Slovenska starších ţiakov: 

Ján Daňko (do 56 kg) – 3. miesto 

 

Majstrovstvá Slovenska druţstiev mladších ţiakov: 



 

 

 

 

Druţstvo v zloţení Tomáš Daňko, Adam Hlubeň, Alex Juhás, Lukáš Fedurco, Matúš 

Falat a Erik Šohaj sa celkovo umiestnilo na 3. mieste po jednotlivých kolách: 

1. kolo – 4. miesto 

2. kolo – 5. miesto 

3. kolo – 1. miesto 

Finále – 1.  

 

 

DIVADIELKO GAŠPARKO – ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA 
 

Keď sa povie divadielko Gašparko, kaţdému ţiačikovi sa rozţiaria očká. Kaţdý uţ vie, ţe to 

bude nezabudnuteľný záţitok v podaní krásnych bábkových figurín. Stále ich čaká nový 

príbeh, ktorý so sebou prináša vtipné momenty, ponaučenie, zábavu či napätie. Ani tentokrát 

pani Ivetka Mihoková nesklamala. Pripravila si pre ţiakov krásny príbeh o Aladinovej 

zázračnej lampe. Chudobný Aladin túţi po krásnej princeznej. Falošný strýko Dţafar mu 

sľúbi jej ruku, ak mu z tajomnej jaskyne prinesie zázračnú lampu. 

Divadielko Gašparko má u nás na škole uţ dlhoročnú tradíciu, no vţdy príde s príbehom, 

ktorý je nový alebo zaujímavo dotvorený. Pani Mihoková hráva klasické rozprávky, v ktorých 

víťazí dobro nad zlom. Pribliţuje deťom farebný svet bábok a snaţí sa, aby sa ani v súčasnosti 

taká klasika, akou je napríklad Červená Čiapočka alebo Tri prasiatka, nevytratila deťom spred 

očí. Zaujímavosťou je, ţe pani Ivetka si svoje bábky a kulisy vyrába sama a to všetko sa snaţí 

vytvoriť z odpadového materiálu. 

 

 

TESTOVANIE 5 

Našich piatakov čakala v novembri prvá veľká skúška – testovanie. Kým po iné roky, sa 

testovanie týkalo len deviatakov, tento rok absolvovali testy aj piataci, dňa 

25.11.2015.Testovanie umoţňuje zistiť vedomosti ţiakov zo SJL a MAT z 1. stupňa 

a pripravenosť pokračovať na 2. stupni základnej školy. V našej škole si ţiaci uvedomili svoju 

zodpovednosť a poctivo sa pripravovali. V deň testovania boli piataci rozdelení do tried. Na 

celé testovanie mali 2-krát po 60 minút. Na tridsiatich úlohách, ktoré boli podľa niektorých 

ťaţké a podľa iných ľahké, tam bolo veľmi veľa chytákov. Test si vyţadoval veľa sústredenia. 

Bolo to pre piatakov dosť stresujúce. Počas prestávok si dopĺňali energiu sladkosťami 

a tekutinami.  



 

 

 

 

MIKULÁŠ 

Tohto roku sa u nás na škole Mikulášovi veľmi páčilo, pretoţe prišiel aţ trikrát. Prvýkrát sa 

na našich ţiakov prišiel pozrieť 6. decembra do Kultúrneho domu, kde pán starosta usporiadal 

krásnu slávnosť rozsvietenia vianočného stromčeka. Na tejto slávnosti sa predstavili ţiaci 

prvého a druhého stupňa s rôznymi vystúpeniami. Predstavili sa nám dievčatá z tanečného 

krúţku Slnečnice ako anjeliky, ktoré nám trblietavými krídelkami pripomenuli tajomnosť 

a krásu Vianoc. Krásne tóny vianočných piesní nám zazneli aj od ţiakov zo speváckeho 

krúţku pod vedením pani učiteľky Frankovej. Čas rozprávok nám pripomenuli šmolkovia 

z 2.A triedy so svojím „šmolko tancom“. Pri tanci sme  ešte ostali, keď na pódium prišli ţiaci 

štvrtého ročníka so super modernou pesničkou Vianoce sú zas, zumba kočky s piesňou My 

only wish a energické maţoretky, ktoré pochodovali na skladbu Last Christmas. V závere 

k nám prišli koledníci, ktorí nám priblíţili tradície a zvyky, ktoré uţ častokrát zapadajú 

prachom. Ako skvelá bodka na záver sa predstavil ľudový súbor Karička. Túto krásnu chvíľu 

sme slávili spolu s rodičmi, starými rodičmi a všetkými, ktorí sa prišli pozrieť na tento 

vydarený program. 

O deň na to si Mikuláš zavolal na pomoc aj anjela a čerta a navštívil nás znova. Ţiaci dostali 

sladkú odmenu, no museli si ju zaslúţiť. V triedach sa od rána plnili zadania od Mikuláša, 

opravovali sa čertove neplechy a pomáhali anjelikom. Nakoniec sa ţiaci všetkých tried prvého 

stupňa predviedli pesničkami, básničkami a tancom. 

A keďţe my sme zaţili krásneho Mikuláša, chceli sme sa podeliť aj so škôlkarmi, hlavne 

s budúcimi prváčikmi. Pani učiteľky prvého stupňa si pre nich pripravili Mikulášske 

prekvapenie, ktoré spočívalo v krátkom vystúpení našich ţiakov, tvorivých dielňach a sladkej 

odmene. Téma tohto roku bola rozprávka Frozen. Deti si mohli vyrobiť Olafa z kartónovej 

rolky, sobíka Swena ako pohľadnicu, rukavičkovú pohľadnicu s vrecúškom čaju, vianočný 

stromček z paličiek a všetko si to odloţili do papierovej tašky, ktorú si takisto dozdobili. Ako 

odmenu za krásne výtvory dostali muffin, čajík a drobnú kresbu na tvár. 

 

ENGLISHONE 

Ţiaci druhého stupňa našej školy sa mohli počas októbra a novembra dobrovoľne zúčastniť 

súťaţe EnglishOne. Kaţdý ţiak, ktorý sa zapojil, dostal hraciu kartu s mapou Veľkej Británie. 

Prázdne miesta v mape bolo treba vyplniť nálepkami, ktoré ţiaci dostávali za správne 

vyriešenie úloh z angličtiny. Nebolo to teda len tak! Ţiaci sa museli potrápiť, aby vyriešili 



 

 

 

 

všetkých desať úloh. Vopred pripravené úlohy ţiaci našli na stránke 

http://planetavedomosti.iedu.sk/. Ţiaci z rôznych ročníkov mali úlohy prispôsobené ich úrovni 

znalostí z anglického jazyka. Ceny boli lákavé, a preto niet divu, ţe sa ţiaci veľmi snaţili. 

Všetci, ktorí splnili termín a do 10.11. odovzdali hracie karty s desiatimi nálepkami, boli 

zaradení do ţrebovania. Nakoniec sa šťastie usmialo aj na ţiaka našej školy. Ţiak 5.B Daniel 

Amrich získal hodnotnú poukáţku na nákup podľa vlastného výberu v kníhkupectve. Veríme, 

ţe sa potešil a ţe získaná cena mu v tomto predvianočnom období pomôţe uľahčiť 

rozhodovanie pri výbere darčekov . 

 

 

VÝCHOVNÝ KONCERT S PAULÍNOU IŠTVANCOVOU 

 
 Škola usporiadala koncert Paulíny Ištvancovej, ktorá vystupovala aj v Superstar. Koncert sa 

odohral vo štvrtok 19.11. o 9:00. Zaspievala pekné pesničky o zdravom ţivotnom štýle, ako 

sa máme správne stravovať a cvičiť. Bolo to veľmi poučné a zábavné, lebo Paulína chodila 

pomedzi ţiakov a niektorí si s ňou mohli aj zaspievať. Pýtala sa na otázky, a kto odpovedal 

správne, mohol vyhrať jej CD, dokonca v jednej súťaţi aj celú škatuľu jabĺk! Ţiaci sa tešili  z 

autogramiády, kde  si mohli zakúpiť jej CD.  

 

DIVADIELKO GAŠPARKO 

Opäť k nám zavítalo divadielko Gašparko. Tentokrát sme si oprášili spomienky na krásnu 

rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov. Pani Mihoková si znova pripravila zaujímavé 

prevedenie rozprávky s originálnymi textami a vtipnými momentmi. Ţiakom sa divadielko 

veľmi páčilo. Sledovali pozorne kaţdý pohyb bábok. Smiali sa na veselých situáciách, pýtali 

sa čarovného zrkadla, kto je najkrajší na svete, varili so Snehulienkou. Jedným slovom, 

nechali sa vtiahnuť do príbehu. Odmenou pre šikovnú pani Mihokovú bol veľký potlesk od 

našich malých školákov. Spomienkou na predstavenie sú pekné fotky, ktoré majú deti na 

pamiatku.       

 

KIN-BALL 

Ešte ste o tejto hre nepočuli?  Nie? Moţno preto, ţe ide o novinku vo svete športu. No vďaka 

našej šikovnej a kreatívnej pani učiteľke Petre Liščinskej sa táto skvelá hra dostala aj k našim 

ţiakom. Na našej škole sa uskutočnilo školenie novej netradičnej loptovej hry Kin – ball, 

http://planetavedomosti.iedu.sk/


 

 

 

 

ktorá sa bude hrať v rámci krúţku no takisto sa objaví aj na hodinách telesnej výchovy. 

Školenie viedol PaedDr. Stanislav Frýţelka, PhD. 

Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a 

zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretoţe 

súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. Kin-

ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príleţitostí, ktorej však 

nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťaţlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, 

emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok 

súťaţivosti. Tento zaujímavý šport sa k nám dostal z Kanady a šíri sa po celom svete. Kin-

ball je stvorený pre integráciu, pretoţe vyţaduje sústavnú tímovú spoluprácu. Autori tohto 

športu nezabudli ani na najmenších a modifikovali hru do zábavných pohybových hier, ktoré 

sú vhodné pre deti uţ od štyroch rokov. Rýchlo sa striedajúcimi hernými situáciami a vysokou 

mierou nasadenia celého druţstva ponúka kin-ball veľký záţitok. V mnohom sa vyrovná aj 

adrenalínovým športom. Výhodou je vysoká miera bezpečnosti pri hre. 

Jej najväčším prínosom je, ţe základné pohybové vlastnosti a zručnosti rozvíja úplne 

prirodzeným, spontánnym, nenásilným a zábavným spôsobom, čo robí z tejto hry veľmi 

príťaţlivú, obľúbenú a vyhľadávanú aktivitu všade tam, kde je hraná, pretoţe má výrazný 

motivačný charakter. Lopta má priemer 122cm a hmotnosť 1 kg, hrajú tri tímy, v kaţdom 

tíme sú štyria hráči. Dá sa hrať v beţnej telocvični, ale aj vonku na lúke. 

 

 

VALENTÍNSKA DISKOTÉKA 

Čo by to bol za február bez tradičnej valentínskej diskotéky? Tentokrát sme Valentína 

oslavovali dva dni skôr – v piatok 12.2.2016. Na príprave diskotéky sa podieľali ţiaci ôsmeho 

a deviateho ročníka. V piatok spoločne vyzdobili a pripravili telocvičňu a o tretej poobede sa 

začali schádzať prví nedočkavci. Podmienkou účasti bolo „niečo biele“. Diskotéka sa 

oficiálne otvorila úvodným spoločným tancom, ktorý takmer všetkých dvihol na nohy. Okrem 

skvelej hudby sa ţiakom páčila aj stena s krídlami, kde sa mohli spoločne vyfotiť ako anjelské 

dvojice. Súčasťou diskotéky bola aj tombola, v ktorej ţiaci mohli získať veľa pekných cien. 

Nechýbali ani obľúbené hry, ako napríklad tancovanie s loptou, tanec na novinách, pojedanie 

gumových medvedíkov a iné. Veľkým prekvapením bola torta! Po chutnom zákusku len tak 



 

 

 

 

blyslo. Zábava prebiehala aţ do šiestej večer. Potom sa uţ správne vytancovaní ţiaci pobrali 

domov, veríme, ţe plní pekných záţitkov.  

 

EURÓPA V ŠKOLE 

Aj tento rok sa ţiaci našej školy zapojili do obľúbenej súťaţe Európa v škole. Ide o  

medzinárodný projekt, určený deťom a mládeţi vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je 

organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. 63. ročník sa 

niesol v duchu motta: Ţiť spoločne v mieri. Do okresného kola bolo zaslaných 16 prác, z toho 

6 literárnych prác, 9 umeleckých prác a 1 multimediálna práca. Ţiaci boli úspešní a získali 9 

ocenení, z toho 6 prvých miest, 2 druhé miesta a 1 tretie miesto.  

V prvej kategórii získali za písomné práce ocenenia Ema Filipová (1. miesto) a Michaela 

Verebová (3. miesto), v druhej kategórii vyhrala Viktória Kmecová. Za skupinové umelecké 

práce získali prvé miesto v druhej kategórii Samuel Makara a Branislav Borovský a v tretej 

kategórii Kristína Sotáková a Viktória Keruľová. Individuálne umelecké práce vyhrala 

Sarah Hreščáková. Za umelecké práce získali v špeciálnej triede umiestnenia Frederik Kaleja 

a Lívia Daňková (druhé miesta). Najlepšou multimediálnou prácou bola práca Nicol 

Fedurcovej a Dominiky Trefovej. 

Víťazné práce postúpili do celoslovenského kola. Všetkým srdečne gratulujeme! 

 

LYŢIARSKY VÝCVIK 

Ţiaci 7. – 9. ročníka sa v dňoch 29.februára – 4.marca 2016 zúčastnili lyţiarskeho 

výcvikového kurzu, ktorý sa konal v stredisku Skipark Vyšné Ruţbachy. Výcviku sa 

zúčastnilo 30 ţiakov, ktorí boli rozdelení do troch skupín podľa lyţiarskych skúseností a to na 

začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Všetci tento výcvik úspešne zvládli. Domov 

si priniesli mnoţstvo skúseností a záţitkov nielen z lyţovania, ale aj zo spoločne strávených 

chvíľ v super kolektíve. V rámci oddychu a relaxu navštívili bazén, ktorý sa nachádzal v 

rámci areálu. Uţ teraz sa tešíme na ďalší kurz! 

 

NÁVŠTEVA ZO ŠKÔLKY 

Vţdy pred zápisom do prvého ročníka príjmu pozvanie naši budúci prváci. Sú veľmi 

nedočkaví a zvedaví, a preto prídu priamo na vyučovanie, aby videli, ako to v škole funguje. 

Tohto roku navštívili ţiakov 1.A triedy a ich triednu pani učiteľku Galdunovú. Naši šikovní 



 

 

 

 

prváci svojim kamarátom predviedli, čo všetko sa uţ naučili. Pani učiteľka si pripravila pre 

prvákov, no samozrejme aj pre predškolákov krásne a zaujímavé úlohy, pri ktorých sa 

zabavili a moţno aj dozvedeli niečo nové. Na pamiatku si deti navzájom venovali darčeky vo 

forme záloţiek a sladkej drobnosti. 

Predškoláci navštívili aj našu kniţnicu, kde ich pani učiteľka Liščinská previedla svetom 

rozprávok o zvieratkách. Vyskúšala si ich šikovnosť hádankami a zručnosť maľovankami. 

Veríme, ţe sa detičkám v škole páčilo a uţ sa na nich tešíme v ďalšom školskom roku. 

 

RUSKÉ SLOVO 

Dňa 10.2. nás čakala súťaţ „Ruské slovo“. Náš štvorčlenný tím – Simona Anďalová, Daniel 

Falat, Dominika Trefová, a Timea Trefová sa usilovne pripravoval pod vedením p.uč. V. 

Kurucovej a p. zástupkyne A. Prevuţňákovej. Nacvičovali sme ruskú pieseň „KOHb“ – „ 

Kôň“ . Konkurencia na krajskom kole bola veľká, obavy a trému sme mali tieţ. Veď to bola 

naša premiéra. Po dlhom čakaní na výsledné hodnotenie sa naše úsilie vyplatilo. Víťazstvo 

nás veľmi potešilo. No tým to celé ešte neskončilo. Keďţe sme postúpili na celoslovenské 

kolo, čakalo nás ešte viac práce. Vylepšovali sme nielen spev, ale aj náš výzor. Celoslovenské 

kolo sa konalo neďaleko – v Košiciach. No deň súťaţe bol počas lyţiarskeho výcviku, a tak 

ho menovaní ţiaci museli opustiť predčasne. Ale smútok z toho, ţe nemohli byť na 

lyţiarskom do konca, pominul hneď, keď oznámili, ţe práve my sme v tomto roku tí najlepší 

na Slovensku! 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A VEĽKONOČNÁ BURZA 

22. marca sme dokorán otvorili dvere na budove našej školy pre všetkých budúcich piatakov 

a ich rodičov. Návštevníci si mohli vyskúšať tvorivé dielne, zapojiť sa do aktivít spojených 

s environmentálnou výchovou, zoznámiť sa s chemickými pokusmi, otestovať si znalosti 

z anglického jazyka, lámať si hlavy nad matematickými hlavolamami. V kniţnici sa mohli 

zapojiť do čitateľského maratónu a literárneho kvízu. V telocvični ich zase čakali pani 

učiteľky s ponukou netradičných športov. Pestrý program ešte dopĺňala prezentácia 

premietaná na stenu chodby, ktorá ponúkala prehľad všetkých aktivít, ktorých sa ţiaci za 

posledné roky zúčastnili. Nakoniec si budúci piataci mohli vybrať z bohatej ponuky 

veľkonočnej burzy. Predmety do burzy vyrobili ţiaci a učiteľky našej školy. 

Veríme, ţe sa budúcim piatakom a ich rodičom škola zapáčila!  



 

 

 

 

STRETNUTIE PO ROKOCH 

Dňa 29. marca 2016 pri príleţitosti Dňa učiteľov sme privítali v priestoroch našej školy 

vzácnych hostí – bývalé kolegyne a bývalých kolegov učiteľov, ktorí si uţ vychutnávajú 

zaslúţené chvíle oddychu na dôchodku. Dlhodobo pôsobiacim učiteľom sa prihovoril aj 

starosta obce Druţstevná pri Hornáde, Ing. Ján Juhás. Zároveň im odovzdal ďakovné listy za 

výchovu a vzdelávanie mládeţe našej obce. Naši ţiaci spríjemnili stretnutie pekným 

kultúrnym programom. Celé popoludnie sa nieslo v duchu spomienok a vzájomných 

rozhovorov. Atmosféra bola výborná, a tak sa uţ tešíme na ďalšie stretnutia.    

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Dňa 8. apríla 2016 a 12. apríla 2016 sa ţiaci našej školy Ema Korbová (IV.A), Adriana 

Sabolová (VI.B), Johana Kurucová (VII.A), Karolína Fedorová (IV.A), Timea Trefová (V.B) 

a Viktória Podolinská (VIII.) sa zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy na súťaţi 

Hviezdoslavov Kubín. Všetky ţiačky nás úspešne reprezentovali a dve z nich získali aj pekné 

umiestnenia: Ema Korbová obsadila 3. miesto v I. kategórií – poézia a Johana Kurucová 

obsadila krásne 1. miesto v III. kategórií – poézia, s ktorým zároveň postúpila do krajského 

kola. Všetkým ţiačkam srdečne gratulujeme. 

 

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 

Kaţdá škola ponúka iný termín zápisu, rozličné podmienky na výučbu, rôznorodé záujmové 

útvary. Vstup do školy je významná udalosť v ţivote mladého človeka. Je to udalosť, ktorá sa 

hlboko vryje do pamäti detí, rodičov a mnohokrát ovplyvní celoţivotný vzťah k štúdiu. Dobrá 

škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. 

My sme sa na našej škole rozhodli pre pekný dátum 4.4.2016, kedy sa uskutočnil 

jeden z najdôleţitejších momentov v ţivote  malého dieťaťa – Zápis do prvého ročníka. Tento 

významný deň sme našim predškolákom oţivili „výletom na Havaji“. Pri vchode ich vítali 

havajské spoluţiačky, s krásne vyzdobenou chodbou, plnou rýb, lodí, surfov a tiki – godov sa 

dostali do triedy, kde na nich uţ čakali pani učiteľky. 

Zápis je akýmsi vstupným „testom“ do prvého ročníka. Zábavnou a hravou formou 

sme sa snaţili zistiť vedomostnú, grafomotorickú a rečovú úroveň detí. Pýtali sme sa na 

základné farby, geometrické tvary, deti určovali počet predmetov, kreslili obrázky, recitovali 



 

 

 

 

básničky. Po úspešnom absolvovaní všetkých úloh dostali deti symbolický kľúč od našej 

školy, pamätný list a malý darček, ako odmenu za výborne odvedenú prácu.  

Keďţe cítime podporu rodičov, ktorí veria, ţe zápisom do našej školy urobili dobrý 

krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite splníme. 

 

VZPIERANIE 

 
Naši mladí vzpierači majú od začiatku roka uţ čo to za sebou. V tomto roku sme nasadili do 

súťaţí majstrovstiev Slovenska druţstiev druţstvo mladších, ako aj starších ţiakov.  Mladší 

ţiaci majú za sebou uţ 2 kolá ligových súťaţí v skupine „Východ“, v Ruţomberku a na 

domácej pôde v Druţstevnej. V obidvoch kolách dokázali zvíťaziť a priebeţne vedú svoju 

skupinu. Starší ţiaci sa zúčastnili prvého kola v Ruţomberku, kde obsadili tretie miesto 

v skupine „Východ“. Okrem týchto súťaţí druţstiev naši vzpierači absolvovali aj 

medzinárodný turnaj v  Grand Prix Košice, kde si v konkurencii vzpieračov z Maďarska, 

Poľska, Česka a Slovenska zmerali svoje sily. 

 

VÝSLEDKY: 

 

1.kolo ligy ml. ţiakov (20.2.2016 Ruţomberok)  1. miesto 

2.kolo ligy ml. ţiakov (9.4.2016 Druţstevná p. H.)  1. miesto 

1.kolo ligy st. ţiakov (19.3.2016 Ruţomberok)  3. miesto 

Grand Prix Košice (5.3.2016 Košice) 

 Matúš Falat  1. miesto 

 Martin Godla   1. miesto 

 Alex Juhás  2. miesto 

 Erik Šohaj  2. miesto 

 Tomáš Daňko  3. miesto 

 Patrik Kenteš  3. miesto 

 Lukáš Čechovský  5. miesto 

 Eduard Daňko  6. miesto 

 

 

 

 



 

 

 

 

HAVAJSKÝ KARNEVAL 

 
Náš kaţdoročný karneval, ktorý sa stále nesie v inom štýle, bol tento rok Havajský. A viete 

ako na Havaji vítajú hostí? Je to veľmi pekný zvyk, ktorý sme dodrţali aj my na našom 

karnevale a všetky masky a rodičov sme privítali hlasným ALOHA pozdravom a samozrejme 

havajskými kvetmi. 

Na úvod sme si dali naše klasické tance ako makarena, belgický tanec, kačací tanec, 

a samozrejme havajský. Veď aký by to bol havajský karneval bez havajského tanca. Postupne 

sa nám predstavili všetky masky pekne zoradené v kruhu. To sme boli len na začiatku. Pre 

naše skvelé masky sme mali pripravené súťaţe, tanečné kolá, tombolu a čerešničkou na torte 

bolo objavenie pokladu a vyhodnotenie najlepšej masky. V kaţdom súťaţnom kole sme 

odhalili novú indíciu, aţ sme zistili, kde je poklad ukrytý. Naše šikovné masky sa predviedli 

v HULA HOP tanci a víťaz získal prvú indíciu. Ďalšou úlohou bolo hľadať havajské kvety, no 

len na jednom bola druhá indícia. Ohybnosť masiek sme zisťovali v tretej úlohe, kde 

absolvovali tanec LIMBO. V rytme hudby tancovali popod tyč, ktorá sa stále zniţovala 

a najodváţnejšie masky sa pokúsili prejsť po ţeravých kameňoch, aby sa dostali k poslednej 

indícii a samozrejme aj k pokladu. 

Karneval sa blíţil ku koncu, a tak bol čas na tombolu. Krásne ceny, ktoré nám venovala 

rodičovská rada a vedenie školy, čakali na šťastlivcov so správnymi číslami. Od udeľovania 

cien za masky nás delilo uţ len jedno tanečné kolo, počas ktorého sa ukončovalo 

vyhodnotenie. 

Deti boli odmenené a odmenou pre nás, učiteľky, boli spokojné a šťastné tváre detí, ktoré 

odchádzali domov s myšlienkou: „A čo tu bude o rok?“ Príďte sa pozrieť, tešíme sa na Vás.

      

 

ŠKOLA V PRÍRODE 

V škole v prírode sme boli v Slovenskom raji na Čingove od 2. mája do 6. mája 2016. Preţili 

sme týţdeň plný záţitkov, smiechu a veľa sme sa naučili. Navštívili sme mnoho nových 

miest: Krásnu Hôrku, Betliar, Spišský hrad, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, jaskyňu Domica, 

ZOO v Spišskej Novej Vsi, boli sme v kine na rozprávke Kniha Dţungle 2D a dvakrát sme sa 

vybláznili v bazéne. Počasie nám prialo a určite sa budeme tešiť na ďalší pobyt v škole v 

prírode. Poďakovanie patrí učiteľkám: P. Liščinská, H. Smolková, I. Fedurcová a V. 

Vachaľová. 



 

 

 

 

ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA KOŠICE 

V Košiciach sa27. mája 2016 konala najväčšia školská olympiáda na Slovensku. Otváracieho 

ceremoniálu na Amfiteátri v Košiciach sa zúčastnila aj naša Základná škola Druţstevná pri 

Hornáde. Ceremoniál spestrili rôzne vystúpenia ale aj zapálenie ohňa Školskej olympiády 

2016. Zapálili ho košický športovci, basketbalistka Barbora Bálintová a hokejista Peter 

Bartoš. Školská olympiáda je vyvrcholením školskej športovej ligy, v ktorej deti súťaţili 

počas celého roka. Z kaţdého kolektívneho športu postúpilo do finále 5 najlepších 

druţstiev. Našu školu reprezentovali ţiaci v minivybíjanej pod vedením pani učiteľky Dariny 

Jakcsiovej a získali krásne 4. miesto. Srdečne gratulujeme.     

 

DOPRAVNÁ SÚŤAŢ 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila dopravnej súťaţe „Na bicykli bezpečne“, 

ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Ţiaci našej školy sa na súťaţ pripravovali pod vedením Mgr. J. Trojanoviča. Učili sa pravidlá 

cestnej premávky, jazdiť na bicykli na dopravnom ihrisku podľa pravidiel cestnej premávky, 

ovládať bicykel pri jazde cez prekáţky, poznať dopravné značky a kriţovatky, vedieť 

prechádzať kriţovatku bez nehody a poznať základné vybavenie bicykla pre bezpečnú jazdu. 

Na okresnom kole, ktoré bolo na našom detskom dopravnom ihrisku 12. mája, získali ţiaci 1. 

miesto a reprezentovali našu školu a okres na krajskom kole, ktoré bolo 31. mája 

v Sečovciach na detskom dopravnom ihrisku ZŠ Kúpeľná 5, Sečovce a získali 2. miesto. 

Našu školu a obec reprezentovali ţiaci 5.B triedy: Sarah Suchardová, Alţbeta Kupcová, 

Samuel Sipský, Šimon Juhás a Daniela Medvecová. 

 

VYČISTÍME SI OBEC! 

Kaţdý z nás vie, kedy má narodeniny, dokonca si pamätáme aj sviatky našich blízkych 

a kamarátov. K týmto významným dňom by sme mali pridať ešte jeden. 22. apríl – deň, keď 

oslavuje naša Zem. Jediný dar, ktorý Zem naozaj ocení je náš úprimný záujem o ňu. Preto aj 

u nás v škole sa na Deň Zeme stalo tradíciou venovať svoj čas prírode. Rozhodli sme sa 

trochu jej odľahčiť a pozbierať odpadky z okolia školy a obce. 

Skôr, ako sme sa pustili do práce, si ţiaci zasúťaţili a overili si svoje vedomosti o prírode 

a odpadoch. Po súťaţiach sme si rozdelili územia na upratovanie. Vyzbrojili sme sa 

rukavicami a veľkými vrecami na odpadky. Uţ po ceste na naše stanovištia sme nachádzali 



 

 

 

 

odpad pri chodníkoch a cestách. Na mieste, pri kostole, sme si najprv trochu oddýchli a potom 

sme začali plniť neľahkú úlohu – vyzbierať čo najviac odpadu. Nachádzali sme rôzne 

kuriozity ale aj veci kaţdodennej potreby, ktoré nemajú čo robiť voľne pohodené niekde 

v priekope. Uvedomovali sme si, ţe o Zem sa nestačí starať iba na jej „narodeniny“. Kaţdý 

z nás by si mal vstúpiť do svedomia a robiť všetko, čo sa dá, pre záchranu a zachovanie 

prírody. Takto poučení a unavení sme sa vrátili naspäť do školy. V upratovacej akcii sa 

pokračovalo aj ďalší deň. Preto dúfame, ţe o rok uţ nebude čo zbierať a my sa vrátime 

s prázdnymi vrecami, ale zato s príjemnými záţitkami z krásnej a čistej prírody. 

 

 

DEŇ MATIEK 

Matka, mama, mamka, mamuška. Túto láskavú a milú ţenu pozná kaţdý. Pri vyslovení slova 

MAMA sa kaţdému z nás určite vybaví mnoţstvo dobrých vlastností a vecí, ktoré pre nás 

naše mamky robia. Za to všetko si určite zaslúţia veľkú vďaku. Ţiaci z našej školy sa rozhodli 

všetkým mamkám poďakovať krásnym vystúpením, ktoré sa konalo 8. mája 2016 

v kultúrnom dome v Druţstevnej pri Hornáde. 

Program sa začal pekným príhovorom pána starostu. Jednotlivými číslami nás previedli 

krásne a šikovné moderátorky Nicol Fedurcová, Johana Kurucová a Dominika Trefová. 

Ako krásna bodka na záver programu bola nádherná spoločná pieseň všetkých účinkujúcich 

ţiakov, ktorou vyslovili veľké ďakujem svojím mamkám. 

Veríme, ţe sa mamkám páčilo, ţe ich detičky potešili a moţno sem-tam niekomu vyhŕkli aj 

slzičky šťastia. 

 

E-TEST 2016 

Testovanie e-test 2016 realizované spoločnosťou NUCEM pre 4.ročníksa na našej Základnej 

škole uskutočnilo 23. a 24. mája 2016. Ţiaci 4. ročníka si elektronickou formou vyskúšali 

úlohy zo slovenského jazyka a matematiky, podobné Testovaniu 5 v 5. ročníku. Na vyplnenie 

kaţdého testu mali ţiaci 40 minút. Takýmto testovaním sa zvyšuje kvalita vzdelávania na 

základnej škole s vyuţitím elektronického Testovania. 

 

 

 



 

 

 

 

DAROVANIE KRVI 

6. júna 2016 sa stalo niečo, čo ešte nikdy predtým! V našej škole sa uskutočnil mobilný odber 

krvi. Čo to znamená? Ţe sa cez mobil dá brať krv? Kdeţe! Znamená to, ţe dobrovoľní 

darcovia krvi nemuseli nikam cestovať, tím Národnej transfúznej sluţby a Slovenského 

červeného kríţa pricestoval k nám. Tento  špecializovaný tím zdravotníkov sa postaral 

o pohodlie darcov a nerušený priebeh odberu. Krv boli darovať občania Druţstevnej pri 

Hornáde a okolitých obcí, zamestnanci školy aj obecného úradu. Kaţdý, kto mohol, daroval 

450 ml vzácnej a nenahraditeľnej tekutiny – krvi. Tá pomôţe ťaţko chorým a zraneným 

ľuďom a veríme, ţe mnohým zachráni ţivot. Všetkým darcom a kaţdému, kto sa na tejto 

akcii podieľal srdečne ďakujeme! 

... a tešíme sa, ţe v decembri budeme mať opäť moţnosť niekomu pomôcť prostredníctvom 

ďalšieho mobilného odberu priamo v našej škole. 

 

 

8 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 

ZELENÁ ŠKOLA 

 

Nosným programom,  prostredníctvom  ktorého  naša škola realizuje pozitívne zmeny  

v environmentálnej výchove,  je výchovnovzdelávací program Zelená škola. 

 Do tohto programu  je škola zapojená od roku 2004. Certifikačné obdobie sa zmenilo 

na dvoj ročné (tento školský rok bol uţ druhým rokom). K hodnotiacej návšteve za cieľom 

certifikácie školy došlo v máji 2015. Uskutočnili sa  kontrolné rozhovory s vedením školy, 

kolégiom a koordinátormi. Napriek tomu,  ţe téma zeleného obstarávania a úradovania bola 

náročná, certifikát sme obhájili, čím sme sa stali  drţiteľmi medzinárodného ocenenia na 

ďalšie dva školské roky. Platnosť medzinárodného ocenenia je 24 mesiacov od jeho udelenia 

a ako  škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola máme právo uvádzať logo Zelená 

škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke  a 

propagačných materiáloch školy. Environmentálnu výchovu sme po celý rok realizovali v 

zmysle participatívneho environmentálneho manaţmentu,  čo znamená  priamu účasť ţiakov 

a študentov  v procese prípravy a realizácie aktivít programu v škole a v komunite.  

 

Ako sme v tomto roku pracovali: 

 



 

 

 

 

 

 Všetko to začalo vyplnením registračného formulára na prihlásenie do nového ročníka 

a následne zaplatením registračného poplatku 

 Počas celého roka sme postupovali podľa metodológie programu, zavádzali zlepšenia 

v environmentálnych opatreniach a plnili sme postupne prvé 3 a čiastočne aj 4.,5. a 6. 

krok  zo 7 krokov k Zelenej škole. 

 Naším cieľom bolo vytvárať školskú komunitu, kde všetci môţeme na vlastnej koţi 

zaţiť čaro i nástrahy spolupráce a vyskúšať si svoje sily zoči-voči praktickým výzvam.  

 Snaţili sme  sa o to, aby naša škola k tomu vytvárala taký priestor, kde si mladí ľudia 

spoločne s učiteľmi a občanmi rozvíjajú prostredníctvom záţitku tvorivé 

a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych 

a spoločenských výziev. 

 Naši ţiaci boli a sú spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Spoločne veríme, ţe ak 

dokáţeme zmeniť školu, dokáţeme zmeniť aj svet okolo seba. 

 Pre úspešnú certifikáciu je potrebné splniť  7 krokov, ktoré sú  účinným nástrojom k 

tomu, aby sa aj na našej škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti 

ţivotného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na 

škole.  

 Tieto kroky realizuje naša škola postupne počas celého 2-ročného certifikačného 

obdobia. V prvom roku certifikačného obdobia sme absolvovali tieto kroky: 

 

1. krok, ktorý sme v tomto školskom roku splnili bolo vytvorenie Kolégia Zelenej 

školy 

 

 Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia, 

ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zaţívať nové veci a 

získavať cenné skúsenosti.  

 Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy mali ţiaci, s ktorými úzko spolupracovali 

učitelia, nepedagogickí personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.  

 Kolégium sa stretávalo počas školského roka 1x za týţdeň. Počas stretnutí ţiaci 

realizovali tréningy spolupráce, komunikácie upevňovali si pravidlá diskusie, 

plánovali a dohliadali na realizáciu aktivít a realizáciu druhého a tretieho kroku. Ţiaci  

sa priamo podieľali na realizácii niektorých krokov a rozhodovaní, preberali 

zodpovednosť za čiastočné úlohy. 

 Kolégium bolo hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, počet členov uţšieho 

Kolégia bol 17 a širšieho Kolégia bol 10. 

 Zoznam členov kolégia bol zverejnený na školskej nástenke aj internetovej stránke 

školy 

 Členovia uţšieho kolégia absolvovali tréningy na spoluprácu a rozvoj komunikácie. 



 

 

 

 

 

2. krok, ktorý sme absolvovali bola realizácia  Environmentálneho auditu školy 

 

 Environmentálny auditom sme skúmali vplyv našej školy na ţivotné prostredie. 

Spoločne sme zisťovali, ako je na tom naša škola.  

 Pomocou environmentálneho auditu sme sa dozvedeli,  ktorej téme je potrebné sa 

venovať hlbšie a získali sme cenné poznatky, ktoré vyuţijeme nielen na vyučovaní, 

ale aj na zmenu súčasného stavu. 

 Audit sme realizovali pomocou pracovných listov, ktoré vypĺňali ţiacke tímy 

v šiestich oblastiach: 1.Voda, 2. Energia, 3. Odpad, 4. Zeleň a ochrana prírody, 5. 

Doprava a ovzdušie a 6. Zelené úradovanie a obstarávanie. 

 Výsledky auditu ţiaci odprezentovali na zasadnutí širšieho kolégia tvorivým, 

rozmanitým a kreatívnym spôsobom.  

 Po odprezentovaní výsledkov a krátkej diskusii sme sa spoločne zhodli na tom, ţe 

najväčší potenciál zlepšiť environmentálny dopad školy na ţivotné prostredie máme 

v téme ODPAD a túto tému sme jednohlasne odhlasovali ako hlavnú, nosnú tému, 

v ktorej budeme realizovať pozitívne zmeny. 

 

 3. krokom bola tvorba Environmentálneho akčného plánu 

 Formou brainstormingu sme v triedach na druhom stupni pozbierali nápady, ktoré sme 

spolu s kolégiom vyhodnotili a vybrané aktivity zapracovali do akčného plánu, ktorý 

je v poradí tretím krokom,  ktorý sme aj postupne začali realizovať. Akčný plán nám 

bol definitívne schválený  v júni 2016. 

 EAP bol v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so ţiakmi 2 stupňa a so 

ţiakmi kolégia 

 Kolégium malo  príleţitosť navrhnúť niektoré aktivity EAP, vrátane zapojenia širšej 

komunity (rodičia, obec, verejnosť). 

 Kolégium prevzalo zodpovednosť za niektoré úlohy EAP 

 Cieľ EAP sme sa snaţili zrozumiteľne naformulovať tak, aby boli merateľné a ich 

splnením na konci certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej 

prioritnej oblasti (kvalitatívne a kvantitatívne) 

 Aktivity EAP sme naplánovali v logickej časovej následnosti s uvedením 

zodpovedných osôb za ich realizáciu a termínmi realizácie.  Počet aktivít je primeraný 

vzhľadom k ich časovej, realizačnej, finančnej prípadne personálnej skutočnosti 

 Koordinátorka programu zaslala po vypracovaní finálny návrh EAP svojmu 

konzultantovi. Následne bol EAP spripomienkovaný a schválený. 

 V auguste navrhujem zorganizovať prezentačné stretnutie pre všetkých pedagógov, 

cieľom ktorého bude prerozdelenie zodpovedností za jednotlivé aktivity a doplnenie 

nápadov pre dosiahnutie cieľov. 



 

 

 

 

 Aktivity, ktoré sme zrealizovali sme uţ priebeţne monitorovali a vyhodnocovali. Pri 

ostatných aktivitách nás v budúcom školskom roku čakajú nasledovné kroky týkajúce 

sa témy ODPAD 

4.  Monitorovanie a priebeţné hodnotenie plnenia akčného plánu - 

 priebeţné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných 

opatrení v rámci naplánovaného EAP. 

 

5. Pro-environmentálna výučba - environmentálna výchova a vzdelávanie vo 

vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe a v Environmentálnom akčnom pláne. 

6. Informovanie a spolupráca – ENV aktivity zo ţivota školy do jej okolia.. 

 

7. Eko-kódex– ţiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy. 

 

 Aktivity programu boli v školskom roku koordinované pedagógmi, ktorí pomocou 

metodológie siedmich krokov vytvárali priestor na environmentálne vzdelávanie 

ţiakov, školského personálu a širšej školskej komunity v názornej a praktickej forme. 

 Zdarný priebeh environmentálnej výchovy počas školského roka manaţovali spolu s 

kolégiom koordinátorky ENV: Eva Tóthová, Beata Bosáková, Petra Liščinská a Ivan 

Daňko. 

 Účinnosť environmentálneho vzdelávania v programe Zelená škola je podmienená 

participáciou všetkých dotknutých strán, predovšetkým však ţiakov, čo sa nám darilo 

plniť s cieľom dosiahnuť značnú samostatnosť ţiakov pri vedení programu.  

 V priebehu školského roku sme priebeţne uskutočňovali vlastné hodnotenie, aby sme vedeli 

vyhodnotiť, ktorým krokom a faktorom je potrebné v nasledujúcom období školského roku 

venovať viac pozornosti. 

Popri plneniu jednotlivých krokov v metodológii programu Zelená škola sme realizovali 

niekoľko ďalších aktivít:  

 venovali sme sa aktívne triedenému zberu, 

  komunikovali a spolupracovali sme s firmami zaoberajúcimi sa zberom druhotných 

surovín,  

 starali sme sa o bioodpad a jeho kompostovanie,  

 v  školskej biozáhrade zorganizovali záhradné slávnosti,  

 udrţiavali a obnovili sme výsadbu, zrekonštruovali sme bylinkový labyrint, kde ţiaci 

preukázali veľkú chuť do práce a odpracovali na jeho výstavbe desiatky hodín, 



 

 

 

 

 venovali sme nemalé úsilie údrţbe bylinnej špirály, vŕbového domčeka, hmatovému 

chodníku, skalke, jazierku a jeho okoliu, kľúčovým dierkam, amfiteátru, škôlke drevín 

ktoré pripravujeme na jeseň vysadiť do územia chráneného školou aj mnoţstvu 

voľných záhonov, 

  venovali sa rovesníckemu vzdelávaniu, besedám o spoznávaní samého seba, 

o dospievaní, 

 monitorovaniu vody, energie, aktivitám zameraných na minimalizáciu a znovu 

pouţívanie odpadov, na šetrenie zdrojmi pitnej vody a energie,  

 spoznávali sme prakticky ako v praxi fungujú alternatívne zdroje energie a aké sú 

dopady nášho kaţdodenného konzumného správania v klimatických zmenách nielen 

na hodinách environmentálnej výchovy,  

 návštevy Ekocentra Sosna, spolupracovali sme s útulkom  a mimovládnymi 

organizáciami ako: UVP, OZ Priatelia Zeme, OZ Sosna, OZ Tatry a pod. 

 uskutočnili sme podnetné exkurzie na riadenú skládku odpadov a do čistiarne 

odpadových vôd,  

 boli sme hlavnou hybnou silou v komunitnej akcii Vyčistime si obec kde naši ţiaci 

spolu s pedagógmi v spolupráci s obcou odstránili niekoľko nelegálnych skládok 

odpadu, vyzbierali okolo 100 vriec odpadu porozhadzovaného v obci a jej okolia 

a vysadili dreviny do verejnej zelene. 

Toto všetko by nebolo moţné bez aktívnej podpory skvelého vedenia školy, ktoré vytvára 

v našom kolektíve tvorivú atmosféru,  povzbudzuje a motivuje nás k činnosti a bez vzájomnej 

spolupráce veľkého úsilia koordinátorov a ostatných pedagógov. 

 

ERASMUS + 

(Strategické partnerstvo pre školské vzdelávanie) 

 

Našej škole sa podarilo získať grant v rámci projektu Erasmus plus na roky 2015 – 2018 

z programu EÚ pre vzdelávanie. Schválený projekt má medzinárodný rozmer. ZŠ, Hlavná 5, 

Druţstevná pri Hornáde je koordinátorom tejto spolupráce, našimi partnermi sú kolegovia 

z týchto krajín  – Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Estónsko. Projekt s názvom „Jarné 

slávnosti“ (Spring Celebration) je zameraný na environmentálne aktivity a ich implementáciu 

do vyučovacieho procesu a vzdelávania. Hlavným cieľom je zapojenie ţiakov do tohto 

procesu a súčasne im ponúknuť lepšie moţnosti, kde by mohli získať a uplatniť svoje 

zručnosti a skúsenosti. Hlavným dorozumievacím prostriedkom je anglický jazyk, čo prispeje 

aj k lepšej motivácii vo výučbe cudzieho jazyka.  

Ţiaci pracovali na projektových úlohách ako „Moja škola“, v ktorom mali za úlohu predstaviť 

svoju školu v cudzom jazyku. Ilustrovať obrázkami, či fotografiami školy, tried a blízkeho 



 

 

 

 

okolia. V ďalšej aktivite s názvom „Turistický sprievodca“ mali vytvoriť plagáty, ktoré by 

predstavili náš región. Ţiaci pri týchto prácach vyuţívali svoje schopnosti z rôznych 

predmetov ako: výtvarná výchova, informatika, geografia a samozrejme aj anglický jazyk.  

Začiatkom októbra sme usporiadali prvé medzinárodné stretnutie v rámci tohto partnerstva. 

Počas štyroch dní naši zahraniční partneri spoznávali našu kultúru, tradície a miestne zvyky. 

Najprv spoznali krásu Košíc, potom zavítali do našej obce a školy. V škole navštívili 

jednotlivé triedy, stretli sa so ţiakmi a pedagógmi, všetko sa nieslo v priateľskom duchu. 

Zahraniční partneri odpovedali na rôzne otázky našich ţiakov, mali moţnosť konfrontovať 

svoje záujmy a dozvedieť sa viac o kultúre Slovenska, rovnako aj ţiaci mali moţnosť sa 

dozvedieť viac o ich krajinách, ktoré reprezentovali zahraniční hostia. Predposledný deň ich 

návštevy zavítali do ekologického centra Sosna na exkurziu zameranú na ekológiu 

a environmentálne aktivity, neskôr zavítali na obecný úrad, kde sa stretli s predstaviteľmi 

obce, ktorí ich bliţšie oboznámili o histórii a špecifikách nášho regiónu a samotnej obce.  

Počas prvého roku fungovania projektu sme vykonali ďalšie tri aktivity spojené 

s environmentálnou problematikou. Prvou z nich bola aktivita „Dúha“, prostredníctvom ktorej 

všetky krajiny zabezpečili a vybavili svoje triedy a priestory farebnými odpadkovými košmi 

určenými na separovaný zber odpadkov. V tejto činnosti ţiaci boli aktívni a sami zhotovovali 

odpadkové koše. Ďalšou aktivitou bola „Land Art“, umelecká aktivita, určená na estetické 

stvárnenie rôznych predmetov, ktoré sa nachádzajú voľne v prírode. Ţiaci pouţívali len 

materiál, ktorý si sami nazbierali vo svojom okolí, pomocou týchto prírodných materiálov sa 

snaţili vytvoriť rôzne obrazy. Poslednou aktivitou v tomto školskom roku bola športová 

činnosť s názvom „Olympijské hry“. Neodmysliteľnou súčasťou zdravého ţivotného štýlu je 

aj pohyb a športovanie. Ţiaci v tento deň sa zúčastnili rôznych hier a mali moţnosť si 

vyskúšať aj menej známe pohybové hry. Hlavným mottom tejto pohybovej aktivity bolo byť 

aktívnym a naučiť sa, ţe pohyb prispieva k zdravému ţivotnému štýlu. 

Na záver prvého roku spoločnej spolupráce sme absolvovali ďalšie medzinárodné stretnutie, 

tentokrát v talianskom meste Ortona. Počas stretnutia sme navštívili miestnu školu a mali sme 

moţnosť sa lepšie spoznať so ţiakmi ako aj s vyučujúcimi, ktorí participujú na tomto 

projekte. Počas pracovných stretnutí sme urobili vyhodnotenie prvého roku fungovania 

a naplánovali sme ďalšie aktivity na budúci školský rok. Na záver stretnutia sme sa všetci 

zhodli, ţe vzájomná spolupráca je prínosná a pre ţiakov motivačná. 

 

 



 

 

 

 

ŠKOLSKÉ OVOCIE 

 

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo 

vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 

mil. eur na jeden školský rok. Škola sa  do programu zapojila od školského roku 2010/2011. 

Deti môţu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. 

Zapojením sa do tohto projektu ţiaci stravujúci sa v školskej jedálni mali 2-krát do týţdňa 

moţnosť  pochutnať si na čerstvom ovocí,  alebo piť chutnú šťavu z čerstvého ovocia. Cieľom 

projektu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u ţiakov, vplývať na zmenu ich stravovacích 

návykov a predchádzať chorobám z  nadváhy a obezity. 

 

ĎALŠIE PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 

 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie   predmety 

 

 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít 

 

 Podpora profesijnej orientácie ţiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 

zručností a práca s talentami 

 

 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov na základných a stredných školách 

 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

 

 Aktivizujúce metódy vo výchove 

 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyuţitím 

elektronického testovania 

 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola 

 

 Erasmus + 
 

 „Vyrastáme zdravo? Sociálne normy pristupujú k propagácii zdravého ţivotného štýlu 

vo Vyšegrade“ 



 

 

 

 

Celoškolský prístup k prevencii 

 

Počas školského roka sme sa snaţili o vytváranie vhodných podmienok pre efektívne trávenie 

voľného času ţiakov ponukou rôznorodých krúţkov, v ktorých ţiaci počas školského roka 

pracovali na základe svojich záujmov a schopností. 

V septembri sme sa  zapojili do verejnej  zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím 

s názvom Biela pastelka. Do tejto zbierky sa škola zapája kaţdoročne. 

V mesiaci október 2015 bolo zrealizované stretnutie so psychologičkou Mgr. Lýdiou 

Begerovou z CPPP a P (Košice – okolie). Toto stretnutie, zamerané na podporu pozitívnych 

vzťahov v triede a komunikáciu,  bolo určené pre ţiakov piateho ročníka 

Súčasťou „Jesenných slávností" v mesiaci október bol aj beh po Okruţnej ulici pod názvom 

„Mama, oco nefajči!" na podporu zdravého ţivotného štýlu bez cigariet. Tohto behu sa 

zúčastnili nielen ţiaci, ale aj niektorí rodičia a učitelia. Odmenou pre beţcov bolo jabĺčko. 

Počas novembra sa ţiaci niektorých tried na hodinách výtvarnej výchovy venovali téme 

„Ţivot bez drog“. Ich  práce boli potom vystavené na chodbe našej školy. 

Naša škola sa tento rok zapojila do kampane Červené stuţky, ktorá je zameraná na podporu 

ľudí s chorobou AIDS. Súčasťou podpory tejto kampane bola rozhlasová relácia na tému HIV 

a AIDS a zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaţe. Svetový deň boja proti AIDS ( 1. 

december ) sme podporili aj nosením červených stuţiek.                                            

K upevňovaniu pozitívnych triednych i medzitriednych vzťahov prispieva kaţdoročne 

Valentínska pošta, ktorá je uţ na škole tradíciou.   

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. 

V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Práve v piatok, 15.apríla 

2016, aj v našej škole oslovili dobrovoľníci Ligy proti rakovine, ţiaci našej ZŠ v Druţstevnej 

pri Hornáde obyvateľov obce a ponúkli im ţltý narcis– kvet symbolizujúci samotnú zbierku, 

ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. Vyzbieraná suma 

bola 249,78 €. Ďakujeme. 

Dňa 3. júna 2016 sa na našej škole uskutočnila beseda o dospievaní na tému „Z húsenice 

motýľom". Obsahom celej besedy bolo obdobie prechodu z detstva do dospievania, ako sú 

fyzické a psychické zmeny, zdravý rast – správna strava, zmena vzťahov s okolím - 

samostatnosť a zodpovednosť, naša intimita, ako sa správame, čo je slušnosť a vulgárnosť. 

Besedy sa zúčastnili ţiaci 4. ročníka.       



 

 

 

 

Počas celého školského roka sa ţiaci zapájali aj do rôznych športových aktivít ako boli 

futbalový turnaj pre chlapcov, vybíjaná pre dievčatá, Zober loptu nie drogy, športová 

olympiáda a iné.                                                                                                             

 

 

 

 

9 Údaje o priestorových  a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Škola pozostáva z dvoch budov.  Hlavná  budova je jednoposchodová. Na obidvoch  

podlaţiach je  17 tried, kancelária riaditeľky školy a jej zástupcu,  zborovňa, kancelária 

hospodársko-správneho úseku školy a kabinet výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga. 

Na škole sa vyuţívajú tieto odborné učebne: 3 počítačové učebne, jazyková učebňa, kniţnica, 

učebňa technických prác – dielňa a učebňa ŠPD – kuchynka. V suteréne  školy sa nachádzajú 

šatne, kotolňa, dielňa pre školníka, kabinety.  

 

V priestoroch druhej budovy sa nachádza telocvičňa  so  školskou kuchyňou a jedálňou. Na 

poschodí sú 3 učebne, 1 počítačová učebňa, sociálne  zariadenia, kabinety a registratúrne 

stredisko.  

V areáli školy je pekné dopravné ihrisko, na ktorom sa pravidelne kaţdoročne konajú okresné 

a krajské kolá dopravných súťaţí. Za budovami školy sme zrekonštruovali viacúčelové  

ihrisko, ktoré sa vyuţíva v letnom období na rôznu športovú činnosť a v zimnom období ako 

ľadová plocha. 

V rámci projektu „Zelená škola“ sa vybudovalo jazierko, amfiteáter,  bylinná špirála, prírodná 

mozaika, hmatový chodník. 

Kaţdoročne vynakladáme značné finančné prostriedky na opravu a údrţbu školy. V rokoch 

2008-2010 za pomoci zriaďovateľa školy Obce Druţstevná pri Hornáde prebehla komplexná 

rekonštrukcia hlavnej budovy školy. Z vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali rozvody 

vody v hlavnej budove, čiastočne kanalizačné potrubia a sociálne zariadenia pre chlapcov na 

prvom podlaţí školy. Celý prvý a druhý stupeň sme vybavili novými šatňovými skrinkami. 

Cez prázdniny sme zrekonštruovali sociálne zariadenia v druhej budove pre ţiakov  a učiteľov 

špeciálnych tried   a šatňu a sprchy nad telocvičňou. Vzniknutý priestor v suteréne chceme 

vyuţiť na umiestnenie stolov na hranie stolného tenisu počas prestávok. 



 

 

 

 

Zapojením školy do projektov sme získali tablety a 7 interaktívnych tabúľ a ďalšie 2 sme 

zakúpili z vlastných prostriedkov a s podporou projektu Aktívna škola. Ich vyuţívaním by 

sme mali modernizovať a inovovať vyučovanie a prácu so ţiakmi.  

Cez prázdniny prebehla aj rekonštrukcia telocvične. Vďaka Obecnému úradu v Druţstevnej 

pri Hornáde, ktorý získal finančné prostriedky z MŠ – Projekt rekonštrukcia telocvične, bola 

zateplená strecha a vymenená strešná krytina, vymenená elektroinštalácia a osvetlenie.  

Nové učebné pomôcky sme zabezpečovali  z financií rozpočtu školy, z projektov,  alebo z 

prostriedkov RZ. V školskej kniţnici neustále dokupujeme  poţadované kniţné tituly. 

          

10     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy - rok 2015 

10.1 Dotácia zo štátneho rozpočtu: 

Normatívne príspevky: 582 257 € 

z toho: mzdy a poistné 494 494 € 

prevádzkové zabezpečenie 84 344 € 

tovary a sluţby z roku 2014 18 598 € 
 

Nenormatívne príspevky 45 657 € 

z toho: asistent - zdravotný postih 16 380 € 

asistent - soc. znevýhodnené prostredie 14 557 € 
 

vzdelávacie poukazy 7 728 € 

odchodné 2 026 € 

učebnice AJ 979 € 
 

cestovné (pre dochádzajúcich ţiakov) 3 957 € 

cestovné z roku 2014 30 € 
 
 

Dotácia spolu: 627 914 € 

Čerpanie spolu: 608 439 € 

Zostatok: 19 475 € 
 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 19 475 € z toho: 

- Normatívne - tovary a sluţby v sume 18 849 € 

- Nenormatívne cestovne pre dochádzajúcich ţiakov v sume  626 €  

- Tieto prostriedky boli presunuté na čerpanie do roku 2016. 

10.2   Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s hmotným zabezpečením 

 školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu           povinnosť: 

 

Príjmy za ŠKD spolu: 1 040 € 



 

 

 

 

Čerpanie: učebné pomôcky pre ŠKD 1 040 € 
 

10.3 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia 

v členení podľa financovaných aktivít: 

 Dotácia - vzdelávacie poukazy 2015 7 728 € 

Čerpanie: 

Mzdy + odvody za vedenie krúţkov 6 518 € 

Učebné pomôcky 462 € 

Lavičky do telocvične 748 € 

Čerpanie spolu: 7 728 

 

Finančné prostriedky prijaté na dopravné pre dochádzajúcich ţiakov 

Dotácia za rok 2015 3 957 € 
 

Dotácia z roku 2014 30 € 

Dotácia spolu: 3 987 € 
 

Čerpanie: 3 361 € 

Zostatok vo výške 626 € bol presunutý do roku 2016. 
 

10. 4 Finančné príspevky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov,   právnických 

alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných  aktivít – vlastné 

príjmy: 
 

Príjmy ZŠ: 

Iné príjmy týkajúce sa pred. roku (Plachetková + OZ SOSNA)  274 € 

Prenájom telocvične 2 850 € 

Dobropis za el. energiu 1 588 € 

OF č.1/2016-SPP 900 € 

príjem zo ZP Girmon 173 € 

Vlastné príjmy spolu: 5 785 € 
 

Čerpanie ZŠ : 

- šatňové skrinky 4 045 € 

- čipové karty 1 549 € 

- vysávač 191 € 

 

             Čerpanie spolu:                       5 785 € 
 
 
 
 



 

 

 

 

Príjmy ŠJ – réţia za stravovanie detí v HN (0,12 €/1 obed), réţia za 

zamestnancov, bonusy od dodávateľov potravín: 

Réţia za deti v hmotnej núdzi 885 € 

Réţia za zamestnancov (55% hodnoty stravy) 5 707 € 

Réţia cudzích stravníkov 702 € 

Bonusy od dodávateľov 174 € 

 

Vlastné príjmy spolu: 7 468 € 

 

Čerpanie ŠJ: 

             Nerezové prac. stoly 2 541 € 

             Pokuta RUVZ 600 € 

             Spotreba plynu 925 € 

             Krájač zeleniny 1 327 € 

             Príslušenstvo ku krájaču 518 € 

             Práčka 329 € 

             Vybavenie ŠJ – taniere, príbory, misky 1 228 € 
 

             Čerpanie spolu: 7 468 € 

 

 

11 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok,  vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Prioritným cieľom školy bolo v širšom rozsahu zapojiť školu do environmentálnych aktivít 

v rámci projektu „Zelená škola,“ obhájiť bodové ohodnotenie ako v  predchádzajúcom 

školskom roku.  

Naďalej participovať na zapájaní ţiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov na 

projektovej činnosti v oblasti cudzích  jazykov.  

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu naším cieľom bolo zvýšenie vedomostnej 

a výchovnej úrovne ţiakov. 

 

 

12 SWOT analýza školy 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 

V ľudskom potenciáli: 

- ochota pracovníkov školy ku zmenám, 

- schopnosť kolegov angaţovať sa aj po vyučovaní – krúţková činnosť, prepojenie 

činnosti medzi školou a obcou, 

- veľká zainteresovanosť školy v environmentálnej oblasti. 



 

 

 

 

V materiálnom vybavení: 

- pomerne vysoká úroveň vybavenia školy (rekonštrukcia školy, kniţnice, učební – 

dielňa a kuchynka ŠPD, sociálneho  zariadenia, počítačových miestností), 

- zakúpenie nových lavíc, počítačov, interaktívnych tabúľ( 9), dataprojektorov,  

- realizácia EKO záhrady – jazierko, oáza pokoja, kompostovisko, bylinná špirála , 

amfiteáter, nové kríky a iné rastliny. 

 

V pedagogickom procese: 

- prepojenie vyučovacieho procesu s praxou - pestovateľské práce – výstavba EKO 

záhrady, kompostoviska, 

- prítomnosť špeciálneho pedagóga, správcu počítačovej siete a 4 asistentov učiteľa, 

-  prepojenie pedagogickej činnosti medzi 1. a  2. stupňom a špeciálnymi triedami. 

 

 V ostatných faktoroch: 

- dodrţiavanie tradícií školy (slávnostné akadémie, Tekvicová slávnosť,  Vianočná 

vločka, Veľkonočná burza, Jarné slávnosti, Jesenné slávnosti, Biela pastelka, Deň 

narcisov, veľká ponuka + bohatá mimoškolská činnosť = rozvoj osobnosti dieťaťa 

mimo vyučovania), 

- spolupráca s občianskym  zdruţením SOSNA a inými organizáciami, 

- vydávanie školského časopisu KOMÉTA. 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

  

 

 V pedagogickom procese: 

- neodborné vyučovanie niektorých predmetov na 2. stupni 

- neochota ţiakov akceptovať pokyny pedagógov vo výchovnom a vzdelávacom 

procese, 

- vysoký nárast ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- nedostatočná kontrola činnosti ţiakov zo strany rodičov pri domácej príprave. 

 

V ostatných faktoroch: 

- nízka disciplína súčasnej populácie, 



 

 

 

 

- ľahostajnosť ţiakov k  zveľaďovaniu, k čistote a poriadku v areáli  školy, 

- neúcta k ľuďom,  znehodnocovanie nového školského nábytku – maľovanie po 

laviciach a stenách, poškodzovanie k učebných pomôcok. 

 

 

RIZIKÁ 

 Pre rodičov: 

-      nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov, 

-  neochota financovať aktivity, ktoré beţne súvisia s chodom školy (fond ZRPŠ,                     

zaplatenie poistného, sponzorské dary). 

 

 Pre vyučujúcich: 

-     uvoľnenie morálky ţiakov, 

-     neúcta ţiakov voči starším osobám a pedagógom. 

 

 Pre spoločnosť: 

-     neposlušnosť, agresivita, násilie, 

-     neustály nárast  a zniţovanie vekovej hranice detí s rôznymi sociálno-patologickými 

javmi. 

 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 Pre našu školu: 

- pre pedagógov – poznať niektoré vlastnosti, schopnosti a povahové vlastnosti ţiakov, 

a následne s nimi realizovať svoje predstavy a rôzne projekty, 

- pribliţovanie sa  európskym štandardom, 

- zlepšenie spoločenskej prestíţe a finančných podmienok učiteľov, 

- realizácia v začatej ceste – environmentálne aktivity. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13 Záujmové vzdelávanie ţiakov 
  

         Ţiaci pracovali v 25 záujmových útvaroch(vzdelávacie poukazy): 

 

 

 1. Reportéri na stope 

2. Šachový krúţok 

3. Matematický krúţok 

4. Bedminton II. st. 

5. Športový krúţok 

6. Práca s papierom 

7. Angličtina hrou I. st. 

8. Chceme poznať viac 

9. Futbalové talenty 

10. Doučovanie 

11. Historický krúţok 

12. Pohybové hry 

13. Chémia hrou 

14. Zábavná matematika a čítanie 

15. Vybíjaná I. stupeň 

16. Zumba 

17. Kolégium Zelenej školy 

18. Tanečný krúţok Slnečnice 

19. Biblicko-geografický krúţok 

20. Počítačové animácie 

21. Maţoretky 

22. Varíme a pečieme 

23. Hravá matematika 

24. Vzpieranie 

25. Veselí speváci 

 

 

 

 



 

 

 

 

14 Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a 

rodičom 
  

Na  škole funguje rodičovská rada a rada školy, ktoré zabezpečujú spoluprácu medzi rodinou 

a školou. Rodičia sa podieľali pri organizácií rôznych celoškolských akcií  a finančne 

prispievali ţiakom na vybrané akcie organizované školou. 

Deťom bolo zabezpečené stravovanie v školskej jedálni, moţnosť stráviť voľný čas 

v školskom klube a zapojiť sa do krúţkovej činnosti.  

Škola je otvorená pre všetky nápady a pripomienky, ktoré prichádzajú zo strany rodičov, 

zriaďovateľa školy, obce a je ochotná spolupracovať s danými subjektmi. 

 

 

 

15 Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi 

a ďalšími fyzickými osobami 
 

V rámci prevencie šikanovania na škole pôsobí koordinátorka prevencie sociálno- 

patologických javov, ktorá pravidelne pracuje  s deťmi a monitoruje situáciu na škole. 

V škole je zriadená schránka dôvery, do ktorej môţu  ţiaci našej školy anonymne      dávať 

svoje postrehy a negatívne skúsenosti z oblasti šikanovania a ostatných patologických javov. 

V oblasti prevencie pracuje na škole výchovná komisia zloţená z  pedagógov,  výchovnej 

poradkyne, koordinátorky sociálno-patologických javov a riaditeľky školy, ktorá rieši 

problémy s neprispôsobivými ţiakmi a ich rodičmi. 

 

 


