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Rozvoj vzdelanosti na Spiši môžeme sledovať už od 13. storočia. Zamagurie patrilo v 
minulosti k najzaostalejším oblastiam Spiša v oblasti kultúry, školstva aj v úrovni vzdelanosti. 
Zamagurskí žiaci mohli až do roku 1936 získať iba základné vzdelanie. Vzdelávanie žiakov 
bolo náročné, prebiehalo na rôznych miestach a v rôznych budovách. 
Slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy v našom mestečku bolo 3. januára 1962.     
Otvorenie novej školskej budovy malo veľký prínos pre zlepšenie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu. Žiaci nemuseli navštevovať roztrúsené triedy po meste, čo sa určite 
prejavilo nielen na ich vedomostiach, ale aj na aktivitách mimo školy. Zapájali sa do rôznych 
súťaží a žali nemalé úspechy. 
         V tejto škole mali spoločné riaditeľstvo Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Spišskej 
Starej Vsi aj Základná deväťročná škola v Spišskej Starej Vsi. Od septembra 1972 existujú 
ako samostatné školy. 
          Od 1. apríla 2002 sa ZŠ v Spišskej Starej Vsi stala samostatnou rozpočtovou jednotkou 
s právnou subjektivitou a od 1. júla na základe zákona č. 416/2001 o prechode niektorých 
pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sa zriaďovateľom stalo 
Mesto Spišská Stará Ves. 
       Základnú školu tvoria v súčasnej dobe tri budovy. Hlavná budova je dvojposchodová so 
14 triedami a jednou počítačovou učebňou, je v nej zborovňa, riaditeľňa, kancelária 
zástupkyne riaditeľky, miestnosť výchovnej poradkyne, 5 kabinetov a hospodárske oddelenie. 
Druhou je budova telocvične, ktorá bola daná do užívania v roku 1981, spolu so špeciálnymi 
učebňami- učebňa výtvarnej výchovy, kuchynka a učebňa na špeciálnu prípravu dievčat a v 
roku 1984 bola daná do užívania budova školskej jedálne, školského klubu detí a dielní. 
Škola má veľký športový areál, ktorý je vybudovaný svojpomocne. 
        Základná škola odchovala ľudí, ktorí teraz pôsobia na rôznych dôležitých postoch , 
máme aj úspešných športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko. 
        Hlavným cieľom školy je výchova a vzdelávanie žiakov v duchu tvorivo-humanistickej 
výchovy. Aktívne spolupracuje s Centrom voľného času Šťastenko v Spišskej Starej Vsi, s 
PIENAPom a TANAPom. 
          Škola má množstvo aktívnych a tvorivých učiteľov, ktorí pre žiakov pripravujú rôzne 
aktivity a zapájajú sa do rôznych projektov. Jedným z úspešných projektov našej školy bol 
Projekt rozvoja cezhraničnej spolupráce žiakov ZŠ s cieľom poznávania a ochrany kultúrneho 
a prírodného dedičstva regiónu, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci 
programu INTERREG III. A 
         Škola poskytuje vzdelanie aj žiakom so zdravotným postihnutím. Máme prispôsobené 
priestory a vstup na bezbariérový pohyb týchto žiakov v našej škole. 



Poplatky v školskom roku 2012/2013 
 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,80 €. Príspevok podľa odseku 1  uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa  do 15.  dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti 
do pokladne školy.   

 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

1. Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za úhradu vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma 
nasledovne:  
školská jedáleň pri ZŠ:  

- stravníci od 6 - 11 rokov  – úhrada 0,88 €  
- stravníci od 11 - 15 rokov – úhrada 0,95 € 
- stravníci od 15-18/19 rokov  - úhrada 1,05 €. 
2. Školské jedálne poskytujú stravovanie zamestnancom spojenej školy. So súhlasom    

zriaďovateľa    a  príslušného    útvaru    regionálneho   úradu  verejného zdravotníctva  
poskytujú  stravovanie  aj iným fyzickým osobám. Uvedení  stravníci 

            prispievajú na plnú úhradu prevádzkových nákladov sumou 1,38 €,   na plnú úhradu 
            na nákup potravín   sumou 1,05 €, úhrada celkom 2,43 €.   
      3.  Prevádzková réžia na žiaka a  na hlavné jedlo predstavuje 0,05 €  na deň. 
      4.  Príspevok podľa odseku 1, 2  a 3 sa uhradí do 23. dňa kalendárneho mesiaca na 
nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti  do pokladne príslušnej školskej jedálne. 
 

 

 


