
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Školská 212/19, Huncovce 

Adresa školy Školská 212/19, 059 92 Huncovce 

Telefón +421 911 740 451 

E-mail riaditel@zshuncovce.sk 

WWW stránka zshuncovce.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Huncovce 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 

Riaditeľ Mgr. Lucia Troppová 0911 740 451 

pre 1. stupeň Mgr. Anna Jankurová 052 4683152 

pre 2. stupeň PaedDr. Daniela Tribulová 052 4562122 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Džurňáková Anna 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Vroclavjaková Miroslava 

ostatní zamestnanci Haluščáková Mária 

zástupcovia rodičov Čatlochová Martina 

  Mgr. Kačmárová 

  Gabčová Zuzana 

  Žembová Monika 

zástupca zriaďovateľa Ing. Pekarčíková Jozefína 

  Horník Ondrej 

  Mgr. Dravecká Alena 

  Jankura Dušan 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Metodické združenie pre 1. stupeň Mgr. Jana Bednarčíková 1. stupeň 



Predmetová komisia pre 2. stupeň Mgr. Andrea Zummerová 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 371 

Počet tried: 23 

Podrobnejšie informácie: 

V tomto školskom roku 

V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 16 bežných tried s počtom žiakov 308. V 

bežných triedach sme mali začlenených 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

Pre žiakov s mentálnym postihnutím je zriadených 7 špeciálnych tried s počtom žiakov 63. V 

týchto triedach sme mali začleneného 1 žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktorý postupovali podľa individuálnehoh výchovno-vzdelávacieho programu s 

úpravou učebných osnov. 

Zo sociálne znevýhodneného prostredia je 166 žiakov z bežných tried, čo je 55,9%. 

V škole pracovali 1 oddelenie školského klubu detí s počtom detí 26. 

Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

počet tried 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 23 

počet žiakov 30 61 46 52 32 33 29 29 22 22 371 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 sa konal 11. a 

12.04.2019. Zápisu sa zúčastnilo spolu 48 detí. Do prvého ročníka bude zaradených 12 detí, 

36 detí po splnení požiadaviek bude zaradených do nultého ročníka. Z celkového počtu 

zúčastnených bolo 14 detí zaškolených v materskej škole. Podľa zoznamu obyvateľov, ktorý 

nám poskytol obecný úrad sa zápisu nezúčastnilo 12 detí. 

V školskom roku 2019/2020 plánujeme zriadiť 2 triedy nultého ročníka a 3 triedy prvého 

ročníka. 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

V školskom roku 2018/2019 bolo 32 končiacich žiakov, z toho 3 žiaci pokračujú v štúdiu na 

gymnáziách, 10 žiaci na SOŠ, 8 žiaci odborné učilište a 11 žiakov nastupuje do pracovného 

pomeru. 



§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  SOŠ Odborné školy Pracovný pomer Spolu 

prihlásení 8 9 4 21 

prijatí 8 9 4 21 

% úspešnosti 100% 100% 100% 100% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO BRV 
Cvičenia z 

chémie 
CVM CSJ DEJ ETV FIG FYZ GEG HRC HUV HAS HPD 

0.A                               

0.B                               

1.A                       1,61 1     

1.B                       3,14 1,64     

1.C                       4,19 2     

2.A                       1,65 1,09     

2.B                       3,43 1     

3.A 2,67                     2,57 1     

3.B 2,37                     2,47 1     

3.C                         1,2     

4.A 3                     1,94 1,11     

4.B 3,53                     2,16 1,42     

4.C                         1,5     

5.A 3,48 3,83         3,57       3,52   1,48     

5.B                         1     

6.A 3,17 2,65         2,74   2,09 2,7 3,52   1,57     

6.B                         1,2     

7.A 2,95 2,64         2,81     2,76 3,19   1,19     

7.B   3,25         2,38     2,38 3,5   1,75     

8.A 3 3,17         2,83     2,83 2,75   1,25     

8.B   3,1         2,9     2,4 3,2   1,9     

9.A 2,38 2,46         2,62   1,92 2,92 2,62         

9.B   2,25         2,75     2,5 2,75   1,38     

 

Trieda CHE ILS IFV INF KNB MAT NBV NBV NEJ NEJ Njls OBN OBV PPB IKP 

0.A                               

0.B                               

1.A           1,78   1               

1.B           3,32   1,59               

1.C           4   1,67               



2.A           1,91   1,35               

2.B           3,22   1,87               

3.A       1,24   2,86   1,38               

3.B       1,68   2,63   1,84               

3.C           2,4                   

4.A       2,06   3,11   1,61               

4.B       1,58   3,11   1,53               

4.C           2,38                   

5.A       1,91   3,74   2,43               

5.B       2,11   2,11   2               

6.A       2   3,7   2,65       1,39       

6.B       2   3,1   1,6               

7.A 3,14     1,29   3,38   1,95 2,15     2,1       

7.B       1,63   3,38   1,75       2,88       

8.A 3,42     1,5   3,33   1,58 2,75     1,67       

8.B       1,4   2,5   1,6       2,5       

9.A 3         3,08   1,38 2,23             

9.B 2   2     2,63   1,38       2,5       

 

Trieda PNV PVC PRI PDA PVO RGV ROP RZM RGM RVK RSF RUJ RUJ RYS SLY 

0.A                               

0.B                               

1.A         1,67                     

1.B         3,18                     

1.C         4,1                     

2.A         1,87                     

2.B         2,78                     

3.A   1   2,62                       

3.B   1   2,95                       

3.C   1,5                           

4.A   1,17   2,61                       

4.B   1   2,53                       

4.C   1                           

5.A           1,91                   

5.B   1                           

6.A                               

6.B   2,3                           

7.A                               

7.B   1,5                           

8.A                               

8.B   1,3                           

9.A                               

9.B   1,38                           

 



Trieda CTN PXS PHH PWW 
SJL-
VUC 

SJL 
SJL-
rh 

Sjls Spr SEE THD 
ŠKD - 
EVOV 

ŠKD - 
PTOV 

ŠKD 
- 

PnV 

ŠKD - 
PEOV 

0.A                 1,33             

0.B                 1,53             

1.A           1,89     1             

1.B           3,5     1,32             

1.C           4,19     1,86             

2.A           1,87     1,17             

2.B           3,57     1,48             

3.A           2,71     1             

3.B           3,58     2,21             

3.C           2,5     1,2             

4.A           2,94     1,61             

4.B           3,05     1,11             

4.C           2,38     2,13             

5.A           3,52     1,43             

5.B           2,44     1,67             

6.A           3,7     1,61             

6.B           3     1,7             

7.A           3,14     1,14             

7.B           3,13     3,5             

8.A           3,42     1,08             

8.B           3,4     1,8             

9.A           3,23     1,15             

9.B           3,13     1,75 2,25           

 

Trieda 
ŠKD - 
SVOV 

ŠKD - 
TZaŠOV 

ŠKD - 
VOV 

ŠPD SPP TEH THD TSV TEV TEV THF TBZ V VUC VLA 

0.A                               

0.B                               

1.A               1               

1.B               1               

1.C               1               

2.A               1               

2.B               1               

3.A               1             2,71 

3.B               1             3,05 

3.C               1,2           2,6   

4.A               1             2,94 

4.B               1             2,63 

4.C               1,63             2,25 

5.A             1,3 1,57               

5.B               1,33             2,78 

6.A             1,57 1,74               



6.B               1,9             3,2 

7.A             1,14 1,47               

7.B               1,88               

8.A             1,42 1,42               

8.B               1               

9.A               1,62               

9.B               1,13   1,13           

 

Trieda VDO VUM VYV ZBN ZAC Zborový spev ZEM ZMR 

0.A                 

0.B                 

1.A     1           

1.B     1,91           

1.C     1,76           

2.A     1,26 2,39         

2.B     1,26 3,04         

3.A     1           

3.B     1           

3.C     1           

4.A     1,33           

4.B     1           

4.C     1,5           

5.A     1,26           

5.B     1           

6.A     1,91           

6.B     1,1           

7.A     1,86           

7.B     1,25           

8.A     1           

8.B     1,3           

9.A   1,38             

9.B     1           

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

0.A 15 15 0 0 

0.B 15 15 0 0 

1.A 18 17 1 0 

1.B 22 19 3 0 

1.C 21 13 8 0 

2.A 23 23 0 0 

2.B 23 20 3 0 



3.A 23 23 0 0 

3.B 19 18 1 0 

3.C 10 10 0 0 

4.A 18 17 1 0 

4.B 19 19 0 0 

4.C 8 8 0 0 

5.A 23 19 4 0 

5.B 9 9 0 0 

6.A 23 20 3 0 

6.B 10 10 0 0 

7.A 21 21 0 0 

7.B 8 8 0 0 

8.A 12 12 0 0 

8.B 10 10 0 0 

9.A 13 9 4 0 

9.B 8 8 0 0 

Dochádzka žiakov 

Tried
a 

Poče
t 

Zamešk
. hod. 

Zam. 
na 

žiaka 

Ospravedlnen
é 

Ospr. 
na 

žiaka 

Neospravedlnen
é 

Neosp
. na 

žiaka 

0.A 15 2813 
187,5
3 

2681 
178,7
3 

132 8,80 

0.B 15 2641 
176,0
7 

2408 
160,5
3 

233 15,53 

1.A 18 2171 
120,6
1 

2171 
120,6
1 

0 0,00 

1.B 22 2939 
133,5
9 

2756 
125,2
7 

183 8,32 

1.C 21 3843 
183,0
0 

3384 
161,1
4 

459 21,86 

2.A 23 4664 
202,7
8 

4502 
195,7
4 

162 7,04 

2.B 23 4301 
190,4
1 

4007 
177,5
8 

294 12,84 

3.A 23 4439 
211,3
8 

4433 
211,1
0 

6 0,29 

3.B 19 3551 
186,8
9 

2630 
138,4
2 

921 48,47 

3.C 10 1461 
146,1
0 

1415 
141,5
0 

46 4,60 



4.A 18 2797 
155,3
9 

2576 
143,1
1 

221 12,28 

4.B 19 4260 
224,2
1 

4172 
219,5
8 

88 4,63 

4.C 8 1205 
150,6
3 

941 
117,6
3 

264 33,00 

5.A 23 5533 
240,5
7 

5448 
236,8
7 

85 3,70 

5.B 9 1647 
192,3
5 

1499 
175,6
8 

148 16,67 

6.A 23 5011 
217,8
7 

4649 
202,1
3 

362 15,74 

6.B 10 1639 
163,9
0 

1366 
136,6
0 

273 27,30 

7.A 21 5527 
263,1
9 

5352 
254,8
6 

175 8,33 

7.B 8 2124 
278,5
0 

1215 
162,0
5 

909 116,45 

8.A 12 2457 
204,7
5 

2445 
203,7
5 

12 1,00 

8.B 10 2713 
271,3
0 

2507 
250,7
0 

206 20,60 

9.A 13 2961 
227,7
7 

2929 
225,3
1 

32 2,46 

9.B 8 2347 
293,3
8 

2114 
264,2
5 

233 29,13 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 13 57,4% - 4,9 % oproti priemeru SR 

Monitor MAT 13 47,7% - 15,4 % oproti priemeru SR 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 

Nultého ročníka 2 30 

Prvého ročníka 3 61 

Bežných tried 11 217 

Špeciálnych tried 7 63 

Spolu 23 371 

§ 2. ods. 1 g 



Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 32 11 

Znížený úväzok 0 0 

ZPS 1 2 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 28 29 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 2 2 4 

školský špeciálny pedagóg   1 1 

spolu 3 32 35 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

6. A OBN 1 

5.A, 6.A TSV 1 

5.A RGV 1 

6.A RGV 1 

8.A PVC 5 

5. B PVC 5 

7.B BIO 1 

7.B DEJ 1 

7.B INF 1 

5.B, 6.B TSV 1 

7.A, 8.A TSV 1 

8.B, 9.A TSV 1 

6.A DEJ 1 

4.B MAT 4 

4.B PDA 2 

4.B HRC 1 

4.B VLA 2 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 



Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

2. atestácia 0 0 

aktualizačné vzdelávanie 3 0 

adaptačné vzdelávanie 1 0 

1. atestácia 0 3 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

            Hodnotenie činnosti v ŠKD v školskom roku 2018/2019   

K dnešnému dňu je v ŠKD zapísaných a zároveň navštevujúcich 20 detí. V novembri 

2018 boli žiačky Miroslava Oračková a Alexandra Badžová z ŠKD odhlásené z rodinných 

dôvodov, rovnako ako aj vo februári 2019 žiačky Slávka Oračková a Valentína Oračková. Do 

ŠKD boli následne prihlásení žiaci Ján Dunka, Lukáš Oračko a Martin Galik. 

Zloženie detí v ŠKD je nasledovná: 1.A      8 žiakov 

                                                         2.A        2 žiak              

          3.A      5 žiakov 

          4.A      4 žiaci 

          5.A      1 žiak 

ŠKD je riadený pomocou vopred vypracovaného týždenného plánu. Pri plánovaní 

vychádzam z výchovného plánu vypracovaného na začiatku školského roka , ktorý obsahuje 

nasledovné tematické oblastí: vzdelávaciu, spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodno-

environmentálnu, estetickú a telovýchovno-zdravotno-športovú. Plán obsahuje ciele, obsahové 

a výkonové štandardy, aktivity, metódy a formy. 

Výchovná činnosť je prispôsobená veku a záujmom jednotlivých deti. Po príchode do 

ŠKD deti relaxujú voľnou činnosťou v rámci relaxačnej a oddychovej činnosti v podobe hrania 

stolových, spoločenských a kolektívnych hier, maľovania omaľovánok, modelovania či 

pozerania rozprávok. 

Následne deťom pomáham, usmerňujem a individuálne ich kontrolujem pri 

vypracovávaní domácich úloh v rámci prípravy na vyučovanie. Pomocou didaktických hier si 

učivo upevňujeme hravou formou. 

V prípade priaznivého počasia trávime čo najviac času vonku v areáli školy, za účelom 

pobytu na čerstvom vzduchu a zároveň rozvíjaním svojich pohybových schopností. V prípade 

nepriaznivého počasia trávime popoludnie v školskej telocvični, kde sa venujeme kolektívnym 

a pohybovým hrám. V záujmových činnostiach si deti rozvíjajú manuálne, výtvarné či športové 

zručnosti. 

V prvom polroku sme sa venovali pracovnej činnosti z prírodných materiálov. Jeseň sa 

niesla v tematickej činnosti výroby a tvorenia šarkanov, ktoré si deti púšťali na školskej 



šarkaniáde. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme si prečítali rozprávku 

o Červenej čiapočke. V spolupráci s p. uč. Žembovou sme si vytvorili rozprávkové leporelo, 

z ktorého mali deti veľkú radosť. Počas polroka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Potravinová 

pyramída a taktiež do aktivity Boja proti drogám. 

           V druhom polroku sme sa venovali príprave karnevalovej výzdoby a výrobe 

karnevalových masiek. Počas fašiangového obdobia sme vytvárali mnohé kreatívne a veľmi 

zaujímavé výrobky a ozdoby. Zapojili sme sa do rôznych školských aktivít ako boli napr. Žena 

a profesia v modernom svete, Biblia očami detí, Povesti Dunajskej kráľovnej, Deň ľudovej 

rozprávky, S vďakou naším mamám a Medzinárodný deň mlieka. Na Deň matiek a otcov sme 

pre rodičov vyrobili veľmi pekné pozdravy a milé darčeky. V rámci Medzinárodné dňa detí 

sme si v telocvični zorganizovali rôzne zaujímavé súťaže. 

           Výchovná činnosť prebieha vo voľnom čase detí a mojou snahou je urobiť ju pre deti 

zábavnou, zaujímavou s prihliadnutím na potreby žiakov. Dôraz kladiem na vytváranie 

priateľskej atmosféry v školskom klube. 

    

     Dochádzka do ŠKD je veľmi dobrá. 

     Správanie je v súlade so školským poriadkom. 

     Spolupráca s triednymi učiteľmi denná, veľmi dobrá. 

  

V Huncovciach dňa 19.06.2019   

  

Vypracovala :  Mgr. Eleonóra Lapšanská -  vychovávateľka  ŠKD   

  

       Vyhodnotenie činnosti školskej knižnice – školský rok 

2018/2019 

  

Žiaci si pravidelne vypožičiavali knihy jedenkrát v týždni - pondelky od 12:30 do 14:00 hod, 

pedagogickí zamestnanci individuálne. Počas šk. roka sme sa zapojili do týchto aktivít: 

           

September 

 9. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy Záložka do knihy spája 

školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú 

hranice.                                                       Žiaci našej školy v počte 223 sa zapojili do tohto 

česko-slovenského projektu. V rámci projektu nám bola pridelená partnerská škola Základná 

škola s MŠ – Topoľčany, s ktorou  sme si zhotovené záložky vymenili. Do projektu sa zapojili 

tieto triedy: 0.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B a 9.A. 

Október 



 Medzinárodný deň školských 
knižníc                                                                                      - 14. ročník 
celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 
k  Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 ( téma "Skutočné 
knižnice - skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska") v rámci 
tried 29.10.2018: Tematický deň - Som hrdý Slovák. 

December 

Rozprávkové popoludnie 

v ŠKD                                                                                              V školskom klube  sme 

si  5.12.2018 zorganizovali zaujímavé rozprávkové popoludnie. Tohto roku sme si prečítali, 

prerozprávali dej rozprávky podľa obrázkovej osnovy a nakoniec vytvorili leporelo známej 

rozprávky O Červenej čiapočke. Deti strávili v ŠKD zaujímavé rozprávkové popoludnie. 

Poďakovanie patrí deťom zo ŠKD a  pani vychovávateľke p. N. Lapšanskej. 

Február 

Prvýkrát v školskej knižnici – 15.2.2019. Žiaci 1.B triedy spolu s triednou učiteľkou p. 

Burdíčkovou  prvýkrát navštívili školskú knižnicu, kde som ich  oboznámila s knižničným 

a výpožičným poriadkom školskej knižnice. 

Marec 

Marec mesiac knihy 

v 7.B                                                                                          V  mesiaci  marec 7.B trieda 

spolu s p.uč. Demkovou navštívili školskú knižnicu, kde si prečítali zapožičanú detskú 

beletriu. Tentoraz to bola kniha „Vrkôčkine tajné objavy“, dozvedeli sa o nezbednom 

dievčatku. Z knihy si vyrobili výtvarné výstupy a spojili ich do leporela. V Deň svetovej 

poézie  si pripomenuli dielo nášho literárneho fenoména P. O. Hviezdoslava. 

Apríl 

Povesti Dunajskej 

kráľovnej                                                                                                   Pri príležitosti 100. 

výročia narodenia jedinečnej slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových 

povestí Márie Ďuríčkovej. sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej. 

Úlohou žiakov bolo stvárniť ľubovoľnou výtvarnou  technikou obľúbenú povesť Márie 

Ďuríčkovej. Do súťaže sa zapojili žiaci ŠKD,  2.A, 2.B triedy. 

ŠKD  Sárka Mišalková, Miriam Neupaverová, Vivien Gáborová, Ingrid Mišalková 

2.A Marcel Čonka, Sandra Karolová, Dávis Badžo, Nela Polhošová 

2.B Viktória Oračková, Ján Badžo, Sabína Polhošová 

Deň ľudovej 

rozprávky  2019                                                                                                    Aj tento 

školský rok  sme sa zapojili do súťaže „Deň ľudovej rozprávky  2019“. Hlavnou rozprávkou 

tohto ročníka je Ako išlo vajce na vandrovku. Žiaci mali napísať, že ak by vajíčko zavítalo 



k nám a spýtalo sa, čo zaujímavé by mohlo v našom okolí vidieť, kam by sme ho zaviedli 

a prečo. Do súťaže sa zapojili žiaci  ŠKD, 1.A, 1.C,  4.B, 5.B, 6.A, 7.B, 8.B. 

ŠKD – Radka Gáborová, Miriam Neupaverová 

1.A – Martin Gallik, Ingrid Mišalková 

1.C – 21 žiakov 

4.B – Martin Badžo, Sidónia Gabčová, Kristián Polhoš, Dávid Lacko, Kamil Polhoš, 

Radoslav Polhoš 

5.B – Rastislav Polhoš, Peter Badžo 

6.A – Ján Polhoš, Sára Polhošová, Karin Karolová, Samko Polhoš, Roman Kačica, Viktória 

Polhošová, Kevin Polhoš, Milena Gažíková, Stanka Karolová, Karina Gažíková, Ivana 

Polhošová, Laura Polhošová 

7.B – 8 žiakov 

8.B – Antónia Polhošová, Daniela Polhošová 

Máj 

Čítame našim najmenším v I. C 

triede                                                                Medzinárodný deň detskej knihy bol stanovený 

na počesť narodenia dánskeho rozprávkara H. CH. Andersena. Aj v našej triede   sme si tento 

deň pripomenuli čítaním rozprávky. Navštívili nás starší žiaci zo 7.B triedy s p.uč. 

Demkovou, ktorí nám prečítali rozprávku Škaredé káčatko. Pre nás,  prvákov, to bolo veľmi 

zaujímavé, pretože nám čítali starší kamaráti a zároveň pomáhali výtvarne spracovať túto 

rozprávku. 

  

Súťaž o NAJ LESNÝ 

KALENDÁR                                                                              Národné lesnícke centrum 

v rámci 9. ročníka projektu LES UKRYTÝ V KNIHE vyhlásil súťaž o vytvorenie vlastnej 

knihy – kalendára pod názvom „ Lesný kalendár“. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. B a 4. 

A triedy, ktorí vytvorili veľmi zaujímavé kalendáre s témou „Les“ vo všetkých jeho 

podobách. 

Jún 

Najaktívnejší čitateľ školskej knižnice 

Počas školského roka 2018/2019 žiaci súťažili o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice. 

1. miesto: Valika Šiserová, 4.A 

2. miesto: Mirka Neupaverová, 4.A 

3. miesto: Tamara Polhošová, 3.A 



Odmena patrí aj žiakom 2.A triedy, ktorí v rámci krúžku Čitateľské všeličo prečítali tieto knihy: 

Hovorníček, Rozprávky o písmenkách, Stratený kľúčik, Emka a lesné zvieratká, Škola za 

rohom, Hľadám lepšiu mamu. 

Spracovala: S.Žembová, školská knihovníčka 

  

Hodnotiaca správa spolupráce základnej školy s materskou školou v školskom roku 

2018/2019 

 Aktivity sa realizovali podľa plánu spolupráce za pomoci pani učiteliek MŠ a pani učiteľky 

Petry Zakopjanovej do konca januára 2019. Od 6. februára 2019 prebrala spoluprácu pani 

učiteľka Milena Burdíčková, ktorá zastupuje pani učiteľku Zakopjanovú počas práce 

neschopnosti. 

Realizácia aktivít podľa mesiacov: 

V septembri 2018 sa zrealizovalo stretnutie učiteliek 1. ročníkov ZŠ s učiteľkami  z MŠ, kde 

boli vzájomne oboznámené s plánom spolupráce. 

V októbri 2018 sa sprostredkovali Deň otvorených dverí  v ZŠ pre deti z MŠ, cieľom ktorého 

bolo spoznanie priestorov ZŠ.        

V decembri 2018 si deti ozdobili vianočný stromček vzájomne zhotovenými vianočnými 

ozdobami. 

Február 2019 sa niesol v mene fašiangov. Žiaci z MŠ sa zúčastnili na hodine hudobnej 

výchovy a zároveň na veselej fašiangovej zábave v telocvični – karnevale školy.        

V marci 2019 sme spoločne navštívili školskú knižnicu, kde sme dramatizovali rozprávky, 

spoločne si čítali, spievali, prezerali sme si knihy. 

V mesiaci apríl 2019 sa realizoval zápis do 1. ročníka. 

Aktivita z mesiaca máj bola pre požiadavku MŠ presunutá na jún 2019. S deťmi sme kreslili na 

chodník v areáli materskej školy. Zároveň sme vyhodnotili vzájomnú spoluprácu. 

Odporúčame pokračovať v spolupráci aj  v školskom roku 2019/2020. 

  

Mgr. Milena Burdíčkova 

Správa výchovného poradcu k školskému roku 2018/2019 



  

Činnosť výchovného poradcu sa riadi podľa schváleného plánu na školský rok 

20182019. 

            V septembri bol aktualizovaný program Proforient, číselníky škôl a odborov, databáza 

končiacich žiakov. Údaje z minulého roka boli archivované. V 9. A, 9. B, 8.A a 8. B triede bola 

zhotovené nástenky k voľbe povolania, kde boli zverejnené odbory na nový školský rok a plán 

naplnenosti škôl. Žiaci mali zverejnené termíny odovzdania prihlášok, prijímacích skúšok 

a Testovania 9. Žiaci boli informovaní o činnosti výchovného poradcu, konzultačných 

hodinách, činnosti Schránky dôvery a Výchovnej komisie. 

            Žiaci 9. A, 9.B boli poučení o postupe vypisovania a podávania prihlášok na stredné 

školy.   Žiakom 8. A a 8. B triedy boli ozrejmené pravidlá a postup pri ukončení štúdia v 8. 

ročníku, možnosť výberu škôl. 

            Boli skompletizované a odoslané údaje na Testovanie 5, ktorého sa žiaci piatych tried 

zúčastnili a boli tiež skompletizované a zaslané údaje na Testovanie 9, ktorého sa zúčastnili 

žiaci 9. A triedy v apríli. 

            Voľbe povolania boli venované konzultačné hodiny počas vyučovania žiakom 9. A/B 

triedy, na ktorom si dopĺňali svoje záujmy o školy a odbory.  Žiaci využívali aj konzultačné 

hodiny, ktorých sa pravidelne zúčastňovali a informovali o situácii naplnenosti.  

            Burza stredných škôl, sa tento školský rok nekonala. V decembri boli aktualizované 

číselníky a simulácia aktuálneho poradia. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa Dní otvorených 

dverí, o ktorých boli vopred informovaní a pozvánky mali zverejnené na nástenke v triede. 

            V januári bola aktualizovaná databáza, prišli výsledky Testovania 5. Vo februári sa 

doplnili polročné známky do prihlášok. V marci sa zaktualizovali prihlášky a odoslali do 

príslušných škôl.  V apríli prebehlo Testovanie 9. Koncom apríla boli žiakom poskytnuté 

výsledky Testovania 9 . V máji sa konali prijímacie skúšky. Všetci žiaci boli prijatí a zapísaní 

do škôl, ktoré si vybrali. 

Priebežne sa aktualizovali číselníky a simulácie poradia a odosielali podklady do 

príslušného spádového centra. V júni sa naplnila databáza Proforientu priebežného záujmu 

v školskom roku 2019/2020 a odoslala do príslušného spádového centra. 

 

 

  

 

 

 

Stav prijatia žiakov: 



      671011 
Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 

Kežmarok                           
2 

      671021 
Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, 

Poprad                                       
1 

      672509 
Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 

Kežmarok                                
1 

      677004 
Stredná odborná škola p, Bottova 15A, 

Levoča                                   
1 

      618303 
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, 

Bratislava                                    
1 

      678116 
SOŠ technická, Kukučínova 483/12, 

Poprad                                       
2 

      673004 
Stredná odborná škola a, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok                      
3 

      673012 
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 

Kežmarok                                  
1 

      673030 
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 1253, 

Poprad                                           
1 

      677629 
Súkromná spojená škola-OU, Biela voda 2, 

Kežmarok                              
8 

      679900 
Do pracovného 

pomeru                                                           
11 

                               Počet žiakov končiacich ZŠ 32 

Končiaci žiaci spolu: 32 žiakov 

Počet končiacich žiakov v školskom roku 2019/2020: 

 

 

8.A (9.A)  – 10 žiakov 

8.B (9.B) – 6 žiakov 

7.A (8.A) – 2 žiaci 

7.B (8.B) – 3 žiaci 

6.A (7.A) – 3 žiaci 

5.A (6.A) – 1 žiak 

 

Spolu: 25 žiakov 

V Huncovciach 12.06.2019           Spracoval: Mgr. Marián Pešta, výchovný poradca 

Blok - Zdravý životný štýl 



 Školský rok : 2018/2019 

 Vedúci bloku: Andrea Zummerová   

Vyhodnotenie činnosti bloku ZŽŠ 

v 2. polroku 

 Realizácia aktivít bloku  prebiehala podľa zamerania úloh na rôznych vyučovacích 

hodinách a triednických hodinách. Žiaci pracovali  pod vedením koordinátora, vyučujúcich 

a triednych učiteľov. Výstupy jednotlivých aktivít sa rôznili v závislosti od témy. Zväčša to boli 

výtvarné práce zverejnené na nástenke bloku na prízemí. 

    Žiaci získavali vedomosti a zručnosti v oblasti zdravého života,  efektívneho využitia 

voľného   času, mali možnosť poznať prejavy i negatívne dôsledky nebezpečných faktorov 

ovplyvňujúcich ich zdravý a bezpečný vývoj. 

V rámci tematického dňa Jedzme zdravo, žime zdravo sa počas blokového vyučovania 

žiaci naučili veľa nových vedomostí o pestovaní a spracovávaní poľnohospodárskych 

produktov, pripravovali rôzne druhy zdravého občerstvenia z vlastných surovín, vyhľadávali 

nevšedné informácie o bežných druhoch ovocia a zeleniny, učili sa, koľko práce sa skrýva za 

procesom, kým sa nejaký potravinársky produkt dostane od prvovýrobcu k spotrebiteľovi. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka žiaci vytvárali z obalov mliečnych 

výrobkov rozmanité výtvory, zároveň si pripomenuli dôležitosť konzumácie mlieka a výrobkov 

z neho. 

Úroveň hygienických návykov žiakov stále nie je uspokojujúca, venovali sme sa teda 

na dennej báze i tejto aktuálnej téme. 

Stále sa nám nedarí znížiť neúmerne vysokú chorobnosť žiakov, resp. ich neúčasť na 

vyučovaní. 

Témy 2. polroka: 

1.       Stop násiliu, prevencia šikanovania – anketa, dotazníky 

2.       Ochrana životného prostredia –význam vody –osobná hygiena - pitný 

režim  človeka – lieky z prírody 

3.       Rozhlasová relácia k Svetovému dňu zdravia: V zdravom tele zdravý duch – 

nie je to len fráza... 



4.       Asertívne správanie - odmietnutie cigarety. Pestovanie sebavedomia, 

sebadisciplíny, sociálne a ekonomické dôsledky fajčenia                              

5.       Medzinárodný deň mlieka – aktivity na podporu konzumácie mlieka 

a mliečnych výrobkov 

6.       Rozvoj komunikačných schopnosti – vypočuť a pochopiť druhého- nebáť sa 

hovoriť    o svojich  problémoch .Vedieť kde hľadať potrebnú pomoc 

 Činnosť bloku a všetky aktivity smerujú najmä k tomu, aby si žiaci uvedomili, 

že  spôsob života v mladom veku významne ovplyvní ich zdravie a celkovú kondíciu 

v budúcnosti. Snažíme sa, aby sa zdravý životný štýl stal súčasťou bežného denného 

režimu detí. 

Huncovce   20.06.2019                                                                                                                 

                                                 

 § 2. ods. 1 j 

Projekty 

A) Dlhodobé školské projekty: 

Od septembra 2014 sa škola zapojila do programu Teach for Slovakia, ktorý zastrešuje 

prezident SR a minister školstva. V tomto projekte sa škola zaviazala zamestnať na dva roky 

učiteľa, ktorý je vyškolený koordinátormi projektu a vo vyučovaníbude využívať nové 

metódy. V školskom roku 2018/2019 u nás pôsobill p. učiteľka Adriana Zarembová, ktoá bola 

triednou učiteľkou v 3. B triede. Venovala sa žiakom aj v rámci záujmovej činnosti a mimo 

vyučovania. S týmito žiakmi bude pracovať aj v budúcom školskom roku. 

Environmentálna výchova - zodpovednou je p.uč. Mačáková. Žiaci sa venovali 

problematike šetrenia elektrickej energie, spotreby vody, čistote tried a úprave životného 

prostredia v areáli školy. Boli pripravené rozhlasové relácie s uvedenou problematikou, 

čistotu tried kontrolovala Eko parta v rámci záujmovej činnosti. V rámci skrášľovania a 

údržby okolia školy počas hodín pracovného vyučovania a v rámci predmetu svet práce žiaci 

udržiavali poriadok, odburiňovali spevnené plochy, odhrabávali suché lístie, upravili záhony. 

Starali sa o školskú záhradku a skalky v areáli školy. Celoročne prebiehala súťaž o 

najčistejšiu triedu. V tomto školskom roku zvíťazila 3. A trieda, ktorá mala nielen najčistejšiu 

triedu, ale prispela aj k propagácii separovania odpadu v triede a obci. Ako odmenu za 1. 

miesto žiaci získali 1 deň voľna. 

Zdravý životný štýl- zodpovednou je p. uč. Zummerová. Žiaci získavali vedomosti a 

zručnosti v oblasti zdravého života, efektívneho využitia voľného času, mali možnosť poznať 

prejavy i negatívne dôsledky nebezpečných faktorov ovplyvňujúcich ich zdravý a bezpečný 

vývoj. Aktivity realizované v rámci bloku ZŽŠ majú pestovať fyzické i duševné zdravie 

mladého človeka, rozvíjať jeho osobnostné povahové črty, pomáhať pri získavaní informácií 

o zásadách zdravej životosprávy. Zrealizované témy- Stop násiliu, Svetový deň vody, Deň 

narcisov, Boj proti drogám, Agresívne správanie, Učíme sa efektívne komunikovať. 



Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce 

Od 1.1.2018 do 31.12.2019 je škola zapojená do projektu financovaného zo zdrojov EÚ. V 

rámci tohto projektu škola vytvorila odborný tím zamestnancov v zložení 2 asistentky učiteľa, 

1 špeciálny pedagóg a 1 psychológ na 50 % úväzok. Psychológa sa nám nepodarilo 

zamestnať, nakoľko na trhu práce je nedostatok záujemcov s potrebnou kvalifikáciou. 

Odborný tím má za úlohu pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom so ŠVVP a 

integrovaným žiakom v zlepšení výchovno- vzdelávacích výsledkov individuálnym prácou so 

žiakmi. 

B) Krátkodobé školské projekty: 

Tematické dni 

V tomto školskom roku boli organizované 4 tematické dni: 

- Zdravý životný štýl - október 2018 ( zameraný na zdravú stravu, pohyb, Svetový deň 

výživy, boj proti obezite, ap. ) 

- Medziľudské vzťahy- december 2018 ( zameraný na multikultúrnu výchovu, boj proti 

diskriminácii, rasizmu, ap. ) 

- Deň Zeme- apríl 2019 ( zameraný na environmentálnu výchovu) 

- Ľudské práva, Práva dieťaťa- jún 2019 ( prebehla Olympiáda ľudských práv) 

V rámci jednotlivých tematických dní v triedach prebiehalo blokové vyučovanie na uvedené 

témy. 

Deň matiek 

V každej triede si učiteľ so žiakmi pri tejto príležitosti pripravili otvorenú hodinu, na ktorú 

žiaci pozvali svoje mamičky. 

Mali pre nich prichystané pekný program a rôzne darčeky. Mamičky mali možnosť pozrieť si 

našu školu, triedu svojich detí. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: inšpekcia nebola v ZŠ 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Riaditeľstvo školy v rámci organizačných a finančných možností schváleného rozpočtu po 

každej stránke zabezpečuje materiálno technické podmienky školy, ktoré prispievajú: 



- k zlepšeniu úrovne a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

- k uplatňovaniu inovatívnych foriem a metód vo výučbe 

- k úprave a estetizácii školského prostredia 

- k vytváraniu vhodného školského a pracovného prostredia 

Základná škola je veľmi dobre vybavená učebnými pomôckami a IKT technikou, ktoré 

získala zapojením do viacerých projektov. 

Priestory školy sú na výchovno-vzdelávací proces vyhovujúce. Neustále sledujeme a 

zabezpečujeme učebne tak, aby vzhľadom k počtu tried v škole nevzniklo dvojzmenné 

vyučovanie a vyučovanie nebolo rušené rôznymi nevhodnými vplyvmi. 

Zároveň dbáme aj na čistotu a estetickú úroveň prostredia: 

1. vyradením starého a poškodeného nábytku a zakúpením nového - žiacke lavice, stoličky, 

skrine 

2. obnovou starej, poškodenej a špinavej maľby a náterov v triedach aj spoločných priestorov 

školy 

3. vylepšením pracovného prostredia 

3. udržiavaním čistoty areáiu školy a úpravou trávnatých plôch 

Estetizácia interiéru je na veľmi dobrej úrovni, za čo riaditeľstvo školy ďakuje pedagógom, 

ktorí popri svojej pedagogickej činnosti venujú čas a pozornosť aj výzdobe a úprave školy z 

estetického hľadiska. 

Materiálne vybavenie základnej školy v školskom roku 2017/2018 

- kancelársky nábytok do učební podľa požiadaviek triednych učiteľov 

- zakúpenie žiackych lavíc a stoličiek 

- zakúpenie kníh pre žiakov školského klubu a školskej knižnice 

- zakúpenie stavebníc a pomôcok pre deti školského klubu 

- doplnenie inventáru a didaktických pomôcok v jednotlivých kabinetoch 

- vybavenie detského ihriska- lanová pyramída, hojdačky 

Na základe revízie elektrorozvodov a bleskozvodov bolo zistené, že sú v nevyhovujúcom 

stave. Škola dala vypracovať projekt na bleskozvody, ktoré boli následne na školu 

nainštalované, čím je zabezpečená ochrana školy a priľahlých objektov. Elektrické rozvody v 

škole sú zastaralé a často dochádza k poruchám, preto škola požiadala o vypracovanie 

projektu elektrických rozvodov. Tieto ešte nie sú ukončené. V budúcnosti bude nutné 



investovať do výmeny elektrických rozvodov, aby spĺňali potrebné normy a bola zabezpečená 

bezpečnosť v triedach. 

Materiálnevybavenie školskej jedálne: 

- zakúpenie spotrebného materiálu a riadu potrebného na prevádzku školskej jedálne 

- zabezpečenie ochranných zdravotných prostriedkov pre zamestnancov školy 

Školská knižnica 

Do škoslkej knižnice boli priebežne počas školského roka zakúpené ďalšie knižné publikácie, 

ktoré môžu žiaci využívať vo výchovno- vzdelávacom procese, v činnostiach na záujmových 

útvaroch, alebo si ich môžu požičať na domácce čítanie. 

Zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu učebnými pomôckami 

V školskom roku 2018/2019 bola v spolupráci s obcou uskutočnená rekonštrukcia telocvične. 

Telocvičňa má novú strechu, ktorá je zateplená, novú drevenú podlahu. Zrenovované sú aj 

kryty na radiátory. Konečne do telocvične neprší a odstránil sa havarijný stav telocvične. 

Taktiež bola zrealizovaná prístavba učebňového bloku, kde sú zriadené 3 triedy a 3 učebne na 

PVC a technickú výchovu. Prístavba bola skolaudovaná v máji 2019. Na prístavbe bolo 

preinvestovaných 370 tis. eur. 

Priebežne počas školského roka boli zakúpené pomôcky na výučbu niektorých predmetov 

podľa požiadaviek vyučujúcich. 

Pre uplatňovanie inovatívnych foriem a metód vo vyučovaní majú vyučujúci k dispozícií veľa 

možností, ktoré zabezpečilo vedenie školy vytvorením vhodných podmienok a zakúpením 

učebných pomôcok pre prácu učiteľov vo výchovno- vzdelávacom procese so žiakmi: 

- k dispozícii sú rôzne výukové CD a softvéry, interaktívne tabule s príslušenstvom, počítače, 

notebooky, vizualizéry, PC učebne, interaktívna učebňa 

- pre učiteľov školy je prístupná Virtuálna knižnica, Datakabinet, Zborovňa, Komenský, aSc 

Agenda. 

Materiálno-technické podmienky školy boli zabezpečované počas šk. roka na základe: 

- potrieb jednotlivých vyučovacích predmetov 

- opodstatnených požiadaviek pedagógov a zamestnancov školy 

- zabezpečenia prevádzky školskej jedálne a požiadaviek vedúcej ŠJ 

- finančných prostriedkov na základe schváleného rozpočtu zastupiteľstvom obce pre ŠKD, 

CVČ, ŠJ 

. 



§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Blok - Zdravý životný štýl  

 Realizácia aktivít bloku  prebiehala podľa zamerania úloh na rôznych vyučovacích 

hodinách a triednických hodinách. Žiaci pracovali  pod vedením koordinátora, vyučujúcich 

a triednych učiteľov. Výstupy jednotlivých aktivít sa rôznili v závislosti od témy. Zväčša to boli 

výtvarné práce zverejnené na nástenke bloku na prízemí. 

    Žiaci získavali vedomosti a zručnosti v oblasti zdravého života,  efektívneho využitia 

voľného   času, mali možnosť poznať prejavy i negatívne dôsledky nebezpečných faktorov 

ovplyvňujúcich ich zdravý a bezpečný vývoj. 

V rámci tematického dňa Jedzme zdravo, žime zdravo sa počas blokového vyučovania 

žiaci naučili veľa nových vedomostí o pestovaní a spracovávaní poľnohospodárskych 

produktov, pripravovali rôzne druhy zdravého občerstvenia z vlastných surovín, vyhľadávali 

nevšedné informácie o bežných druhoch ovocia a zeleniny, učili sa, koľko práce sa skrýva za 

procesom, kým sa nejaký potravinársky produkt dostane od prvovýrobcu k spotrebiteľovi. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka žiaci vytvárali z obalov mliečnych 

výrobkov rozmanité výtvory, zároveň si pripomenuli dôležitosť konzumácie mlieka a výrobkov 

z neho. 

Úroveň hygienických návykov žiakov stále nie je uspokojujúca, venovali sme sa teda 

na dennej báze i tejto aktuálnej téme. 

Stále sa nám nedarí znížiť neúmerne vysokú chorobnosť žiakov, resp. ich neúčasť na 

vyučovaní. 

 Témy 2. polroka: 

  

1.      Stop násiliu, prevencia šikanovania – anketa, dotazníky 

2.      Ochrana životného prostredia –význam vody –osobná hygiena - pitný 

režim  človeka – lieky z prírody 

3.      Rozhlasová relácia k Svetovému dňu zdravia: V zdravom tele zdravý duch – 

nie je to len fráza... 



4.      Asertívne správanie - odmietnutie cigarety. Pestovanie sebavedomia, 

sebadisciplíny, sociálne a ekonomické dôsledky fajčenia                      

5.      Medzinárodný deň mlieka – aktivity na podporu konzumácie mlieka 

a mliečnych výrobkov 

6.      Rozvoj komunikačných schopnosti – vypočuť a pochopiť druhého- nebáť sa 

hovoriť    o svojich  problémoch .Vedieť kde hľadať potrebnú pomoc 

  

Činnosť bloku a všetky aktivity smerujú najmä k tomu, aby si žiaci uvedomili, 

že  spôsob života v mladom veku významne ovplyvní ich zdravie a celkovú kondíciu 

v budúcnosti. Snažíme sa, aby sa zdravý životný štýl stal súčasťou bežného denného režimu 

detí. 

 Mgr. Andrea Zummerová 

Huncovce   20.06. 2019 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Žiaci sa veľmi radi zúčastňujú športových súťaží, na ktorých dosahujú aj pomerne dobré 

výsledky. Príprava žiakov na tieto súťaže prebieha v rámci záujmevej činnosti v 

popoludňajších hodinách. Výsledky jednotlivých turnajov sú uvedené v správe v časti prehľad 

výsledkov a súťaží. 

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

Nedostatky v oblasti vzdelávania nám ukázali výsledky Testovania 5 a Testovania 9, v 

ktorom bola úspešnosť našej školy nízka. Táto situácia je spôsobená tým, že žiaci 5. a 9. 

ročníka pochádzajú z rómskej komunity a chýba im motivácia k učeniu. Pri náborových 

stretnutiach na stredné školy a odborné učilištia boli žiaci upozornení, že nezáleží na 

výsledkoch testovania pri prijímaní na tieto školy. To spôsobilo, že u žiakov chýbala snaha, 

pretože už dopredu vedeli, že na študijné odbory budú prijatí. Pre žiakov, ktorí ďalej 

nepokračujú v štúdiu, nie sú výsledky testovania potrebné. Žiakom absolútne chýba motivácia 

k učeniu, sú ľahostajní, majú veľa vymeškaných hodín. Zvyšuje sa aj počet vymeškaných 

neospravedlnených hodín. 

Výsledky vzdelávania nie sú priaznivé ani v ostatných ročníkoch. Žiaci pochádzajú z rómskej 

marginalizovanej komunity a sociálne znevýhodneného prostredia. V tomto prostredí im 

chýbajú podnety na ich rozvoj, do školy nastupujú s veľkým deficitom oproti nerómskym 



deťom, väčšina z nich je na úrovni 3 - 4 ročných detí, čo sa týka vedomostí a zručností. Tento 

deficit je veľmi ťažké odstrániť v priebehu niekoľkých rokov na prvom stupni. Napriek veľkej 

snahe učiteľov títo žiaci zlyhávajú. Ďalším veľkým nedostatkom je chýbajúca zodpovednosť 

rodičov.Ich nezodpovednosť sa prejavuje pri slabej dochádzke žiakov do školy. Napriek 

tomu, že boli urobené všetky opatrenia na zlepšenie dochádzky, výsledok sa nedostavil. Žiak, 

ktorý vymeškal jednu tretinu vyučovacích hodín nemá šancu učivo zvládnuť. 

Pre rodičov, ale aj pre žiakov vzdelanie nemá takú hodnotu, akú mu pripisuje majorita. Chýba 

motivácia dosahovať lepšie výsledky. Dôvodom je aj chýbajúce uplatnenie na trhu práce ale 

aj v spoločnosti. 

Opatrenia: 

- zapojili sme sa do projektu Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce- 

zamestnanie odborných zamestnancov- školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, 2 

asistenti 

- zamestnali sme 2 rómske asistentky do tried nultých ročníkov, ktoré pomôžu prekonať 

rečovú bariéru žiakov, budú nápomocné pri ich privykaní si na podmienky školy, získavanie 

hygienických návykov a socializácia žiakov 

- spolupráca s firmu Školský network, ktorá na základe diagnostiky určí efektivitu 

vzdelávania a pomôže škole s riešeniami kľúčových problémov 

-zúčastniť sa metodických dní zameraných na využitie inovatívnych metód vo vyučovacom 

procese 

- preferovať školenia a vzdelávania pre učiteľov, ktoré budú zamerané na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími problémami 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Angličtina na PC 25   Mgr. Dávid Ihnačák 

Biblické príbehy 15   Mgr. Jana Šperková 

Čarovný svet 22   Mgr. Kamila Haddenová 

Čitateľské všeličo 23   Mgr. Veronika Košová 

Florbalový krúžok 18   Mgr. Vladimír Buc 

Hravo s počítačom 8   Mgr. Jana Becková 

Mixoaktivity 14   Ing. Oľga Kontrošová 

Môj Kozmix 22   Mgr. Lýdia Bašistová 

Praktické dievča 18   Mgr. Janka Mudráková 

Rozprávkovo 18   Mgr. Jana Bednarčíková 

Rozprávkový les 10   Mgr. Marta Melcherová 

Slovenčina ľavou zadnou 10   Mgr. Andrea Zummerová 



Spoznávame svoj región 10   Mgr. Vladimíra Lapšanská 

Šikovníček 15   Mgr. Mária Mačáková 

Školský klub detí 21   Mgr. Eleonóra Lapšanská 

Šport trochu inak 16   Mgr. Vladimír Buc 

Tvorivé dielničky 21   Mgr. Barbora Dideková 

Učíme sa s kozmixom 21   Mgr. Miroslava Vroclavjaková 

V krajine slov I. 15   Mgr. Jana Bednarčíková 

V krajine slov II. 21   Mgr. Jana Bednarčíková 

V rozprávke 19   M.A. Adriana Zarembová 

Veselé včielky 21   Mgr. Milena Burdíčková 

Z každého rožka troška 14   Mgr. Veronika Kellnerová 

 
 

Vyhodnotenie záujmovej činnosti za 2. polrok  školského roka 2018/2019 

Záujmový krúžok: Môj Kozmix 

Vedúca ZÚ:  Mgr. Lýdia Bašistová 

Počet žiakov: 23 

            Náplňou práce v ZÚ bolo umožniť žiakom zrelaxovať po vyučovaní pri rôznych hrách 

so stavebnicami, hračkami, knihami, pexesami, pri kreslení, vystrihovaní, sledovaní rozprávok 

piesní, a zároveň sa nenásilnou formou  zoznamovať s prvkami enviromentálnej, dopravnej, 

etickej či  finančnej výchovy, tiež obohacovať si vedomosti v poznávaní prírody, a to 

v programe KOZMIX.   Detský kútik 1,2,3 rozvíjal ich dielčie schopnosti. Mnohé nové slová 

si spájali s obrázkami a cvičeniami v programoch Dyscom a Môj prvý slovník. Tieto programy 

si veľmi obľúbili, z toho najviac pexesá a puzzle. 

Žiakom sa činnosti v ZÚ páčili aj preto, že si mohli často sami vyberať, čo budú  na 

krúžku robiť. 

 Huncovciach  19.06.2019 

Záujmový útvar :  HRAVO S POČÍTAČOM 

Vedúci ZÚ: Jana Becková                                Školský rok: 2018/2019  Záujmový útvar 

Hravo s počítačom v školskom roku 2018/2019 navštevovali  žiaci 5. B triedy. Cieľom 

záujmového útvaru bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k výpočtovej technike, vypestovať 

správne návyky pri práci s počítačom a hravou formou naučiť žiakov pracovať s počítačovými 

programami. 

   Činnosť záujmového útvaru bola zameraná na prácu so súbormi, textom a obrázkami. 

Žiaci prežívali voľný čas zábavne. Hrali logické a zábavné hry, maľovali omaľovanky 



v programe Maľovanie. V edukačnom programe Detský kútik a DysCom riešili rôzne úlohy, 

prostredníctvom ktorých si rozvíjali vedomosti, zručnosti, kreativitu a motoriku. V programe 

Skicár žiaci kreslili ľubovoľné obrázky. Tiež sledovali rozprávky a počúvali obľúbené 

pesničky, ktoré si sami vyhľadávali na internete. Okrem rozvoja počítačových znalosti si žiaci 

upevňovali empatiu, sebavyjadrovanie a sociálne vzťahy. 

            V Huncovciach 19. 06. 2019                                              Jana Becková 

Prehodnotenie činnosti ZÚ  V krajine slov I. za 2. polrok 2018/2019 

 trieda: 0.A 

Vedúci ZÚ: Jana Bednarčíková 

 V ZÚ naďalej pracovalo 15 žiakov 0.A triedy. Stretávali sme  sa pravidelne každý piatok 

v čase 11,40 – 13,40 hod. 

 Náplňou krúžku bol tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, v rámci 

ktorého žiak preniká do zvukovej štruktúry jazyka a učí sa chápať jej elementárne princípy 

a pravidlá - ako sa z hlások tvoria slová, ako sa hovorené slová dajú zapísať písmenami. 

Žiaci pracovali v PZ Šlabikár 1 a postupne sa zoznamovali  s Krajinou slov , v ktorej žijú 

slová, hlásky, slabiky, písmená a mnoho ďalších obyvateľov – Kráľovná Grafia, Majster 

Slabika, Majster Dĺžeň, Bacil Omyl, Hlásulienky, Hláskojedi – HAM a MLK . Hravou 

formou (cez príbehy jednotlivých obyvateľov) spoznávali pravidlá tejto krajiny. 

V 2. polroku sme sa venovali počítaniu hlások v slovách, samohláskam, spoluhláskam a ich 

rozlišovaniu a vyhľadávaniu v slovách, deleniu samohlások na krátke a dlhé, porovnávaniu 

počtu slabík a počtu samohlások v slove a dvojhláskam. 

Žiaci pracovali aktívne, s radosťou. 

Huncovce, 19.06.2019 

Prehodnotenie činnosti ZÚ  V krajine slov II. za 2. polrok 2018/2019 

trieda: 1. C 

Vedúci ZÚ: Jana Bednarčíková 

V ZÚ naďalej pracovalo 21 žiakov 1.C  triedy. Stretávali  sme sa pravidelne každý štvrtok v 

čase 11,40 – 13,40 hod. 

Nplňou krúžku bol tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, v rámci 

ktorého žiak preniká do zvukovej štruktúry jazyka a učí sa chápať jej elementárne princípy 

a pravidlá - ako sa z hlások tvoria slová, ako sa hovorené slová dajú zapísať písmenami. 



Žiaci pracovali v PZ Šlabikár 1 a postupne sa zoznamovali  s Krajinou slov , v ktorej žijú 

slová, hlásky, slabiky, písmená a mnoho ďalších obyvateľov – Kráľovná Grafia, Majster 

Slabika, Majster Dĺžeň, Bacil Omyl, Hlásulienky, Hláskojedi – HAM a MLK . Hravou 

formou (cez príbehy jednotlivých obyvateľov) spoznávali pravidlá tejto krajiny.V 2. polroku 

sme sa venovali počítaniu hlások v slovách, samohláskam, spoluhláskam a ich rozlišovaniu 

a vyhľadávaniu v slovách, deleniu samohlások na krátke a dlhé, porovnávaniu počtu slabík 

a počtu samohlások v slove a dvojhláskam. 

V tejto triede som sa snažila , aby žiaci boli na hodinách aktívni, čo najviac sústredení na 

prácu s hláskami, slabikami a slovami. Nie vždy sa mi to však darilo. Žiaci sa však na hodiny 

tešili. Hodiny boli dopĺňané i hrovými aktivitami na podporu pozornosti – pexeso a iné 

(Detský kútik, DysCom) a úlohami na precvičovanie učiva 1. ročníka. 

Huncovce, 19.06. 2019 

Prehodnotenie činnosti Rozprávkovo za 2. polrok 2018/2019 

trieda: 1. A 

Vedúci ZÚ: Jana Bednarčíková 

V ZÚ naďalej pracovalo 18 žiakov 1.A  triedy. Stretávali sme  sa pravidelne každú stredu v 

čase 11,40 – 13,40 hod. 

Východiskovou aktivitou ZÚ bola práca s detskými časopismi. My sme sa rozhodli pre 

časopis VRABČEK. 

Čítanie detských časopisov nielenže rozvíja čitateľské zručnosti, ale vytvára priestor na 

motiváciu a aktivizáciu žiakov v čítaní s porozumením. Je zábavným, lákavým i pútavým. 

Podnecuje subjektívne prežívanie žiakov, pôsobí na ich hodnotovú orientáciu i na vzájomnú 

komunikáciu medzi nimi. Aktivizuje samostatnosť žiaka, umožňuje žiakovi vstupovať do roly 

"bádateľa" alebo "vykonávateľa". Detský časopis vytvára netradičný a vždy "v novom šate" 

podnetný priestor na uplatnenie  a sebarealizáciu všetkých žiakov, aj slaboprospievajúcich, a 

tým podporuje ich individuálnu osobnosť.  

Zameranie činnosti: 

- rozvíjanie čitateľských zručností 

- počúvanie s porozumením, relaxačné aktivity (predčítavanie učiteľom, žiakom) 

- individuálne a skupinové plnenie úloh - labyrinty, rébusy, doplňovačky, hlavolamy, 

dokresľovačky a pod. 

- vytváranie, tvorenie podľa návodu 

- tvorivá práca s rôznymi prílohami - vystrihovačky, výroba a hra stolových hier 

- výzdoba triedy vloženými plagátmi 

- tvorba zbierok - riekanky a básničky, vtipy, hádanky a pod. 

- využitie starších čísel k tvorivým výtvarným, pracovným a vzdelávacím činnostiam 

V druhom polroku už dokázali žiaci čítať i samostatne. Čítanie básni, rozprávok sa im 

natoľko páčilo, že čítavali z časopisu i doma. Cvičili sme  i prácu s textom. Myslím si, že 

zvolené aktivity boli pre žiakov prospešné. U žiakov (i keď nie u všetkých) sa podarilo 



vzbudiť záujem o čítanie. Žiaci začali navštevovať školskú knižnicu. Príjemným zážitkom pre 

žiakov bola i návšteva kina 3D predstavenia v Poprade. Mnohí boli v kine prvýkrát. 

Práca s časopisom bola pre žiakov motivujúca pre ďalšie získavanie vedomostí. Žiaci 

pracovali aktívne. ZÚ navštevovali pravidelne a radi. 

Huncovce, 19.06.2019 

Hodnotiaca správa zo záujmovej činnosti Veselé včielky v školskom roku 2018/2019 

     Krúžok Veselé včielky prebiehal čiastočne podľa plánu, pretože vedúca záujmovej činnosti 

Petra Zakopjanová bola často práce neschopná. Od 7. februára 2019 prebrala krúžok pani 

učiteľka Milena Burdíčková, ktorá zastupuje pani učiteľku Zakopjanovú počas práce 

neschopnosti. Spolu bolo zrealizovaných 60 hodín v mesiacoch október 2018 až máj 2019. 

   Veselé včielky sa venovali rôznorodej činnosti: tancu, zumbe, aerobiku a športovým 

aktivitám. Okrem toho tvorili z papiera, odpadového materiálu a prírodnín: vláčik –separáčik, 

vianočné ozdoby, jarné variácie, masky, darčeky pre mamičky a obrázky. Pripravili si vianočné 

vystúpenie a pásmo na Deň matiek pre svoje mamičky, karnevalovú zábavu. Záujmovú činnosť 

ukončili tanečnou zábavou, športovými aktivitami, tombolou a vyhodnotením krúžku. 

 Pri záujme žiakov a vedúceho záujmového útvaru odporúčame pokračovať v záujmovej 

činnosť aj  v školskom roku 2019/2020. 

 V Huncovciach, 31. mája 2019                                           Mgr. Milena Burdíčková 

  

Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru: Čarovný svet 

Vedúca záujmového útvaru: Mgr. Kamila Haddenová 

Školský rok : 2018/2019 

Ciele: Prehlbovať poznatky z prírodných vied, matematiky, prírodovedy, vlastivedy. 

           Poznávať prírodné zákony a ich fungovanie v prírode. 

           Poznávať prírodu a prirodzené zmeny v nej. 

   V školskom roku 2018/2019 žiaci 4.B triedy pracovali v záujmovom útvare „ Čarovný 

svet.“ 

Robili sme rôzne pokusy, ktoré nám objasňovali učivo, ktoré sme preberali na prírodovede, 

vlastivede aj na matematike. Pre deti to malo väčší prínos ako o prírodných javoch len 

rozprávať. 



   V prvom polroku sme sa venovali prírodným zákonom – magnetickej, gravitačnej sile, 

vesmíru, hviezdam, vyrábali sme jednoduché stroje. V zime sme skúmali sneh – priamo na 

sánkovačke. 

Hovorili sme si aj o zvykoch a tradíciách, ktoré sa na Slovensku slávia. 

   V druhom polroku sme sa venovali prírodným spoločenstvám a ich zvieracím a rastlinným 

obyvateľom, pohybu v prírode a ukázali sme si aj to, ako sa zachovať v prípade úrazu. 

Úplne na záver sme si urobili opekačku, kde chlapci narúbali drevo a dievčatá pripravili 

chutné jedlo. 

Zapísala: Mgr. Kamila Haddenová 

  

Hodnotiaca správa  ZÚ za II. polrok šk. rok. 2018/19 

 Názov ZÚ :   MIXOaktivity 

Vedúca útvaru:   Ing. Oľga Kontrošová 

Ciele ZÚ: Záujmová činnosť krúžku bola  zameraná na prípravu dievčat a chlapcov pre 

praktický život, všestranný rozvoj žiakov. Vedieť si zorganizovať prácu, udržiavať poriadok, 

upratať si po ukončení práce, naučiť sa základy stolovania. Hlavným cieľom je vzbudiť v nich 

kladný vzťah k práci a priviesť ich   k zdravému životnému štýlu. 

Hodnotenie: 

 V oblasti výtvarnej – tvorili sme nástenky pre blok Zdravý životný štýl, využívali prácu s 

rôznymi materiálmi a pomocou rôznych výtvarných techník sme tvorili   zaujímavé 

dekoratívne výrobky podľa aktuálneho obdobia Valentín, karnevaly ,  Veľká noc, Deň matiek. 

Vytvárali  sme účesy v rámci prípravy na budúce povolanie. 

V oblasti telesnej – robili sme  zaujímavé pohybové aktivity ako volejbal, vybíjanú, tanec 

a hudobno-pohybové hry. 

Počítačová technika – venovali sme sa  rozvoju tvorivého myslenia  a to vďaka rôznym hrám 

a počítačovej technike. Žiaci radi riešili osem-smerovky. ZÚ vyvíja  aktivity  prepojené na 

predmety Informatiky.  Žiaci sa zdokonaľovali hľadaním prírodovedných zaujímavostí  na 

počítači  cez google a robením programov najmä v PowerPoint. 

Varenie . Cieľom záujmového útvaru bolo  pripraviť pre život šikovné gazdinky, mamky, 

ockov. Naučiť dievčatá a chlapcov pripravovať jednoduché rómske jedlá ako: nátierky, šaláty, 

koláče, jednoduché studené i teplé pokrmy. V ZÚ sa žiaci naučili aj zorganizovať  si prácu, 

udržiavať poriadok a  základy stolovania. Rozvíjali kreativitu a poznatky z oblasti  rómskej aj 

slovenskej gastronómie. Príprava na budúce povolanie. 

Exkurzie a výlety – Exkurzia Kežmarok: Stromy patria do mesta. Navštívili sme v Kežmarku 

parky a zhodnotili úroveň zelene v meste. Navštívili sme predajne 



s výrobkami  remeselníkov,  čo malo význam pri výbere budúceho povolania. Neobišli sme 

ani cukráreň. 

Zvýšeným venovaním sa  zdokonaľovaniu  slovenského jazyka a  matematike pomocou 

rôznych didaktických hier prinieslo výsledky.  

 Úlohy  boli splnené a činnosť krúžku prebiehala   v súlade s plánom. 

  Ved. ZÚ: Ing. Oľga Kontrošová 

Hodnotiaca správa záujmového útvaru Čitateľské všeličo 

 V školskom roku 2018/2019 žiaci 2.A triedy navštevovali krúžok Čitateľské všeličo. Krúžok 

bol zameraný na zdokonaľovanie techniky čítania a čítania s porozumením. Okrem samotného 

čítania si žiaci tvorili aj čitateľský denník a záznamy z každej prečítanej knihy. Tvorili sme aj 

ilustrácie k daným knihám. 

Zoznam prečítaných kníh: Hovorníček, Rozprávky o písmenách, Škola za rohom, Emka 

a lesné zvieratká, Pippi Dlhá pančucha, Hľadám lepšiu mamu. 

Pre žiakov boli knihy zaujímavé, pútavé a krúžok navštevovali radi. 

Spracovala: Mgr. Veronika Košová 

Záujmový útvaru „ ROZPRÁVKOVÝ LES“ 

 Vedúca záujmového útvaru: Mgr. Marta Melcherová 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: 3. C 

Záujmový útvar "Rozprávkový les“ v školskom roku 2018/2019 navštevovalo10 žiakov 3. C 

triedy. Stretávali sme sa každý pondelok a stredu od 12:35 - 13:35 hod. 

Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru "ROZPRÁVKOVÝ LES" 

V 2. polroku 2018/2019 

           Žiaci sa pravidelné zúčastňovali na záujmovom krúžku, kde mali možnosť spoznať 

rôzne rozprávky z ktorých plynie 

ponaučenie.                                                                            Krúžok bol zameraný hlavne na 

rozvoj slovnej zásoby, reči, jazyka a komunikácie, vyjadrovania sa a spoznávanie dobra a zla. 

Texty rozprávok nadväzovali na herné aktivity v podobe úloh, doplňovačiek,  omaľovaniek, 

didaktických hier. Rozvíjali sme zrakové, sluchové vnímanie a vnímanie postupnosti. 

 Huncovce 19.06.2019 

Hodnotenie činnosti za školský rok 2018/2019 



Záujmový útvar: Praktické dievča 

Vedúci záujmového útvaru: Mgr. Jana Mudráková 

Cieľ:       -    cieľavedomé využitie voľného času žiakov, 

              -     spoznávať krásy Slovenska, 

              -    pripraviť  rôzne pokrmy a vytvoriť si kuchársku knihu, 

-    rozvíjať tvorivosť žiakov výtvarnými prácami. 

V záujmovom útvare je 18 dievčat z 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Krúžok sme realizovali 2 hodiny 

týždenne vo štvrtok.  Pracovali sme podľa vopred vypracovaného plánu. Na krúžku sme 

väčšinou varili a piekli. Zostavili sme si kuchársku knihu. Vianočné obdobie sme si spestrili 

napečením vianočných dobrôt – šuhajdy, vanilkové rožky. V rámci záujmového útvaru sme si 

pripravili polievky, vyprážaný syr s hranolkami, vtáčie mlieko, jarné šaláty a kokteily. 

Napiekli sme si rôzne drobné pečivo, muffiny,  V rámci spoznávania Slovenska sme v októbri 

navštívili Popradské pleso vo Vysokých Tatrách, kde sme spoznali krásu veľhôr. V máji sme 

navštívili Starú Ľubovňu, najviac sa nám páčil meštiansky dom. Vytvorili sme výtvarné práce, 

ktoré zdobili triedy. Naše aktivity sú zachytené na zverejnených fotografiách. 

                                                                                  Vypracovala Jana Mudráková 

  

Učíme sa s Kozmixom – 4. A 

Vedúci útvaru: Mgr. Miroslava Vroclavjaková 

V záujmovom útvare pracuje 18 žiakov zo 4.A triedy a traja žiaci zo 4. C triedy. Krúžok je 

realizovaný formou pravidelnej činnosti dve hodiny týždenne. Cieľom je riešenie zábavných 

úloh prostredníctvom IKT a vzdelávacieho portálu Kozmix. Riešime rôzne zábavné úlohy 

z matematiky v PZ. Čítanie s porozumením sme si precvičili pri čítaní a riešení rôznych úloh 

v týchto textoch: Patrikove meniny, Horor z hororu, Darček pre starkého, Otvorenie turistickej 

sezóny, Korčuliarka Bea, Maxo a veterinár, Lesné tajomstvo. V mesiaci máj sme v rámci 

záujmovej činnosti navštívili rozprávku na hrade v Kežmarku s názvom: „Kráľ je nahý“ 

Integrovaní žiaci riešia úlohy v programoch Alík a Detský kútik. 

Činnosť krúžku je pravidelne prezentovaná na webovej stránke školy. 

Mgr. Miroslava Vroclavjaková 

  

V rozprávke – 3. B 

Vedúci krúžku: MA. Adriana Zarembová 



V záujmovom útvare pracuje 19 žiakov z 3.B triedy. Krúžok je realizovaný formou 

pravidelnej činnosti vo štvrtok. Cieľom je prehĺbiť interkultúrne chápanie slovenskej a 

rómskej spoločnosti prostredníctvom rozboru diel v oboch jazykoch. V druhom polroku sme 

sa venovali dielam ako Princ Bajaja, Róm advokátom, Rozprávky z nemocničnej 

izby. Zároveň sme sa vo februári rozhodli preskúmať naše najvyššie pohorie a vybrali sme sa 

na peší výlet zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde sme navštívili aj Ľadový dom. V máji 

sme sa odmenili za dochádzku na krúžok výletom do Popradu. V Poprade sme sa odvážili 

navštíviť jedinečné 5D kino a taktiež sme sa kochali krásami UNESCO pamiatkami na 

námestí v Spišskej Sobote. 

Činnosť krúžku je pravidelne prezentovaná na webovej stránke školy. 

MA. Adriana Zarembová 

Hodnotenie činnosti záujmového útvaru v 2. polroku školského roku 

2018/2019 

Názov ZÚ: Slovenčina ľavou zadnou 

Vedúci ZÚ: Andrea Zummerová 

Trieda : 9.A 

Cieľ činnosti ZÚ: 

- naučiť žiakov správne sa vyjadrovať, tvoriť zmysluplné ucelené myšlienky; 

- vedieť využívať prozodické vlastnosti reči v ústnych prejavoch v bežnej komunikácii i vo 

  vyučovacom procese; 

- ovládať pravopisné pravidlá slovenskej gramatiky; 

- vedieť použiť osvojené pravidlá v komunikačných situáciách v písomnej i ústnej 

   podobe; 

- vedieť vytvoriť písomnosti využívané v praktickom živote a administratívnom styku; 

- pripraviť žiakov na Testovanie 9. 

Správa o činnosti: 

            Záujmový útvar navštevovali žiaci 9.A. Stretávali sme sa vo štvrtok v čase od 13.30 

do 14.30 hod. Činnosť záujmového útvaru bola rozmanitá. Pracovali sme s rôznymi typmi 

textov, umeleckou literatúrou i žánrami vecnej literatúry s cieľom dosiahnuť vytýčené ciele. 

Žiaci využívali odbornú literatúru i relevantné internetové zdroje, učili sa pracovať so 

slovníkmi. 



Aktivity boli zamerané na  obohacovanie slovnej zásoby, rozvoj komunikačnej 

spôsobilosti, čitateľskej gramotnosti a najmä praktického využitia poznatkov z oblasti 

slovenskej jazykovedy. 

Činnosť záujmového útvaru bola realizovaná do termínu celoslovenského testovania 

žiakov T9-2019 

Huncovce 20.06.2019   

  Andrea Zummerová                                                           

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov v tomto školskom roku bola realizovaná: 

- prostredníctvom otvorených hodín 

- predvolaním rodičov do školy 

- individuálnymi pohovormi triednych učiteľov s rodičmi žiakov 

- písomným informovaním rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov 

- osobnými návštevami učiteľov v rodinách 

- prispôsobením času konzultačných stretnutí s rodičmi v odpoludňajších hodinách 

- zaslaním písomných hodnotiach správ rodičom žiakov 

- zaslaním písomných informácií o zhoršení prospechu žiaka 

V snahe triednych učiteľov zlepšiť celkovú dochádzku žiakov do školy boli Obci Huncovce a 

na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku odoslané upozornenia o 

neospravedlnených vyučovacích hodinách. Pred každým odoslaním upozornenia na nedbalú 

školskú dochádzku, porušenia školského poriadku, alebo udelenia výchovného opatrenia boli 

rodičia predvolaní do školy na pohovor. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Pri výchovno- vzdelávacej činnosti a ďalšom zabezpečení fungovania školy je dôležitá 

spolupráca s ďalšími subjektami. V tomto školskom roku sme spolupracovali: 

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku 



- so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach 

- so Súkromnou umeleckou školou Rosnička 

- s Policajným zborom v Kežmarku 

- s Organizáciou červeného kríža v Poprade 

- s Materskou školou v Huncovciach 

- s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 

- s Obcou Huncovce a starostom Ing. Jozefa Majerčáka 

- s Komunitným centrom v Huncovciach 

- s Obecnou políciou vo Veľkej Lomnici 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Lucia Troppová 

V Huncovciach, 8. októbra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy pri Základnej škole, Školská 212/19, Huncovce na základe vyhlášky MŠ SR zo 

16. decembra 2006 č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na svojom zasadnutí dňa 

15.10.2019 prerokovala danú správu školský rok 2018/2019 prednesenú riaditeľkou školy. 

Rada školy nevzniesla žiadne pripomienky k správe a v plnom rozsahu s obsahom správy 

súhlasí. 

V Huncovciach 8.10.2019 

Podpísaná:........................................................................... 

Mgr.Anna Džurňáková, predseda RŠ 

 


