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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2021/2022 
 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola 

Adresa školy Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves 

Telefón +421 52/4822367 

E-mail riaditelka231@spojenassv.sk 

WWW stránka zs231ssv.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109,  

052/ 418 0411 – 35, mesto@spisskastaraves.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Titul, meno a 

priezvisko 

 mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Anna Kromková 0911255959 riaditelka231@spojenassv.sk 

Zástupca RŠ 

pre ZŠ a ŠKD 

Mgr. Mária Raková 0911288686 zastupca231zs@spojenassv.sk 

 

Rada školy 

Rada školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 27.4.2020. Má 11 členov a riadi sa vlastným 

štatútom.  

  Titul, meno a priezvisko 

predseda Mgr. Daniela Krajgerová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Daniela Penxová 

ostatní zamestnanci Ing. Antónia Kolodzejová 

zástupcovia rodičov Mgr. Jana Krettová 

  Mgr. Monika Plevíková 

  Ing. Marek Výrostek, PhD 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Anna Horníková 

  Bc. Juraj Krempaský 

  Viera Jurkovičová 

  Peter Minčík 

zástupca žiackej rady Lenka Kováčiková 
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Rada školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi si plnila svoje úlohy - vyjadrovať a 

presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a 

vzdelávania. Vykonávala funkciu verejnej kontroly, vyjadrovala sa k činnosti školy, orgánov 

miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej 

problematiky. Rada školy pracovala v súlade s platnými právnymi predpismi. 

1.zasadnutie 7.10.2021 

Uznesenie: 

 Rada školy prerokovala správu o činnosti Spojenej školy za školský rok 2020/2021. 

 Rada školy berie na vedomie informácie o zmenách v ŠKVP 

 Rada školy prerokovala plán rozvoja pedagogických zamestnancov 

2. zasadnutie 20.1.2022 

Uznesenie: 

 Rada školy schvaľuje postup výberového konania na pozíciu riaditeľa Spojenej školy 

podľa presne dohodnutých kritérií. 

3. zasadnutie 27.1.2022 

Uznesenie: 

 Rada školy berie na vedomie Správu o činnosti RŠ za uplynulý rok. 

 Rada školy schvaľuje navrhovaný plán práce na rok 2022. 

 Rada školy prerokovala kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka gymnázia. 

 Rada školy prerokovala návrh na počet žiakov do 1. ročníka gymnázia na školský rok 

2023/2024 v počte 1 trieda/minimálne 21 žiakov. 

 Rada školy schvaľuje postup výberového konania na pozíciu riaditeľa Spojenej školy 

podľa  presne dohodnutých kritérií. 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 321   

Počet tried: 18 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

počet žiakov 32 33 28 37 36 45 35 39 36 321 

z toho plnia povinnú šk. dochádzku v 

zahraničí 
1 3 1 1 1 0 2 1 1 11 

z toho ŠVVP 1 1 3 2 0 2 2 1 1 13 

z toho v ŠKD 22 21 11 13 3     70 
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Zamestnanci 

Počet pedagogických zamestnancov: 27 + 2 na dohodu 

Počet odborných zamestnancov: 2 

Počet ďalších zamestnancov: 18 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 24 

vychovávateľov 1 1 2 

asistentov učiteľa 2 1 3 

odbor. zam. 0 2 2 

spolu 3 28 31 

 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

KRAJSKÉ SÚŤAŽE 

Fyzikálna olympiáda 

Dňa 21.4.2022 sa uskutočnilo v Prešove krajské kolo FO v kategórii E. Našu školu 

reprezentoval v tejto súťaži žiak 9. ročníka Samuel Cisko, ktorý sa v okresnom kole umiestnil 

na 1. mieste. Ani vo vyššom kole nesklamal a vo výsledkovej listine patrí k úspešným 

riešiteľom krajského kola tejto náročnej súťaže.  

Malý futbal - dievčatá 

Vybojovali krásne 4. miesto. Reprezentovali nás: F. Budzáková, K. Budzáková, L. Budzáková, 

Ch. Čarnogurská, S. Galliková, A. Irhová, K. Mačutková, M. Režnická, L. Semančíková.  

 
         

OKRESNÉ A OBVODNÉ SÚŤAŽE 

Olympiáda zo SJL 

V piatok 12.11.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo SJ. Našu školu 

reprezentovala víťazka šk. kola Diana Grivalská z 8.A. V konkurencii výborných žiakov z 

kežmarského okresu obsadila krásne 4. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. S počtom bodov 
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19 bola na tom rovnako ako tretia víťazka v poradí. Tentokrát, bohužiaľ, proti nám hral čas, 

Diana odovzdala test o minútku neskôr. S výsledkom však môžeme byť spokojní. 

Fyzikálna olympiáda 

Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E. Súťaž 

prebiehala online. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 9. ročníka Samuel Cisko, ktorý získal 

1. miesto a tým aj postup na krajské kolo.  

Geografická olympiáda 

17. februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády online formou. Súťaž 

prebiehala v troch kategóriách. V kategórii G (5. ročník) sa Viktor Kromka (5.A) umiestnil na 

1. mieste a Michal Kušnirák (5.A) sa stal úspešným riešiteľom. V kategórii F (6. a 7. ročník) 

sa úspešným riešiteľom stal Tomáš Vnenčák (7.A). V kategórii E (8. a 9. ročník) obsadila 

Diana Grivalská (8.A) 4. miesto s rovnakým počtom bodov ako na 2. a 3. mieste, takže o 

postupujúcich rozhodovala rýchlosť odovzdania zadania. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali 

Samuel Cisko (9.A) a Sabína Gurovičová (8.B).   

Biblická olympiáda 

22.3.2022 sa uskutočnilo okresné /dekanátne/ kolo Biblickej olympiády. Z našej školy sa 

zúčastnili 4 žiačky z 5.A triedy Ružena Kušniráková, Mária Režnická, Tatiana Lachová, 

Michaela Kaňuková. Dievčatá obsadili pekné 2. miesto ako úspešné riešiteľky. Súťažilo sa zo 

znalostí 3 kníh Svätého písma: Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov.  

Pytagoriáda 

Po školskom kole Pytagoriády, ktoré sa konalo 8.12.2021 a úspešnosť obhájilo 7 tretiakov a 

10 štvrtákov našej školy, sme sa s úspešnými riešiteľmi oboch ročníkov prvého stupňa ZŠ 

zúčastnili 29.3.2022 na okresnom kole. V treťom ročníku nemáme úspešného riešiteľa, i keď 

niekoľkým nechýbalo do úspechu veľa. Šiesti štvrtáci svoje umiestnenie z decembra obhájili. 

Matúšovi Kočinskému zo 4.A triedy sa podarilo získať 1. miesto. Ďalšími úspešnými žiakmi 

sú Matteo Zahoranský, Kristína Kroláková, Krišpín Magyar, Maxim Konkoľ a Matias Duda, 

všetci zo 4.A.  
Matematická olympiáda 
12.04.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. Do okresného kola postúpili 

z našej školy 8 žiaci. Jedna žiačka okresné kolo neabsolvovala pre nemoc. 

Ostatní žiaci: Aneta Švienta (6A), Daniel Poláček(6A), Chiara čarnogurská (6B), Barbora 

Gurovičová(6B), Jakub Mýtnik(6B), Matúš Zibura(7B), a Kristína Jarkulišová(8B) v 

predpísanom časovom limite riešili zadané príklady. 

Veľmi nás potešilo, že 4 z nich sú úspešnými riešiteľmi OK MO a dokonca Anetka Švienta 

získala krásne 1. miesto. 
Úspešní riešitelia sú: Daniel Poláček, Chiara Čarnogurská a Barbora Gurovičová. 

Vybíjaná 
Dievčatá našej školy na majstrovstvách okresu obsadili 3. miesto. Reprezentovali nás : F. 

Budzáková, K.Budzáková, Ch. Čarnogurská, S. Galliková, M. Holbusová, A. Irhová, Mi. 

Krettová, Ma. Krettová, K. Mačutková, S. Mačutková, S. Novotná, L. Semančíková. 

Florbal 

V súťaži chlapcov naše družstvo nepostúpilo do okresného finále, keď v skupine v Lendaku 

osadilo 2. miesto. Reprezentovali nás : M. Gallik, J. Horník, R. Horník, R. Kozub, M. Kron, 

L. Maličký, M. Michlík, Š. Novotná, K. Zavacký, D. Zelina 

V súťaží dievčat taktiež naše nepostúpili do okresného finále, keď v skupine vo Veľkej 

Lomnici obsadili taktiež 2. miesto. Reprezentovali nás : S. Gurovičová, L. Kovalčíková, Z. 

Kronová, K. Mačutková, M. Marhefková, D. Novotná, S. Stuchlaková,S. Galliková 

Bedminton 

V súťaží dievčat naše dievčatá obsadili 3. miesto. Reprezentovali nás : D. Novotná, V. 

Cherkasová, V. Kosturáková. 
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Malý futbal 
V malom futbale mladších žiakov naši futbalisti postúpili na majstrovstvá okresu, kde obsadili 

3. miesto. Reprezentovali nás : M. Hamráček, J. Kostka, L. Maličký, M. Michlík, J. Mýtnik, 

Š. Novotný, J. Regec, T. Vnenčák.  

Naše dievčatá v malom futbale mladších žiačok na majstrovstvách okresu obsadili 1. miesto a 

vybojovali si postup na majstrovstva kraja. Reprezentovali nás : F. Budzáková, K. Budzáková, 

L. Budzáková, Ch. Čarnogurská, S. Galliková, A. Irhová, K. Mačutková, M. Režnická, L. 

Semančíková. 

 

 

                     Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa 

ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na 

podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na 

poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, 

ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka 

patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. 18.9.2020  aj naša škola patrila k tým, ktorým 

nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Naši koordinátori Bielej pastelky 

v triedach informovali žiakov, ktorí mohli prispieť a pomôcť dobrej veci. V hlavnej budove 

školy bola umiestnená stacionárna pokladnička, do ktorej mohli prispievať do konca 

novembra. Naši koordinátori Bielej pastelky od žiakov, zamestnancov školy aj verejnosti 

vyzbierali 252 €. Do stacionárnej pokladničky aj kvôli dištančnému vzdelávaniu pribudlo iba 

10,60 €. Obidve sumy boli poukázané na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

Dejepisno-literárno-výtvarná exkurzia 

8.9. 2021 sa klasický školský deň zmenil pre žiakov ôsmych tried na deň plný zážitkov. 34 

žiakov absolvovalo Dejepisno-literárno-výtvarnú exkurziu v Kežmarku. Návštevou  Lyceálnej 

knižnice v Kežmarku si žiaci oprášili získané vedomosti z literatúry. Exkurzia pokračovala 

návštevou dreveného artikulárneho kostola a evanjelického kostola. Žiakom sa veľmi  páčila 

architektúra dreveného kostola, v ktorom je vynikajúca akustika a kedysi tam koncertovali, 

napr. Peter Dvorský či Lucie Bíla. Vedomostný maratón pokračoval v Kežmarskom hrade. 

Záver exkurzie sa niesol vo výtvarnej réžii. Navštívený kaštieľ Strážky je skvostom 

renesančnej architektúry a jediným miestom na Slovensku, kde je prezentovaná stála expozícia 

diel Ladislava Mednyánszkeho.  Žiaci si ich mohli pozrieť v galérii kaštieľa v originálnej 

podobe.    

 

Po stopách mnícha Cypriána 

13.septembra 2021 sa žiaci 4.A triedy našej ZŠ zúčastnili exkurzie. Navštívili múzeum v 

Červenom Kláštore. Cieľom poznania boli knihy, ktoré písali mnísi, herbár mnícha Cypriána, 

legendy z regiónu, i historické informácie o kláštore kamaldulov a kartuziánov. Po prvých 

dvoch vyučovacích hodinách nastúpili na autobusový spoj a odviezli sa do múzea. Tam sa ich 

po kratučkej prestávke ujala sprievodkyňa, ktorá ich previedla kláštorom a pútavým spôsobom 

porozprávala zvláštnosti o živote mníchov. Zážitkom bolo vidieť krídla, zanechané filmármi, 

na ktorých údajne lietal Cyprián a aj knihy, ktoré prepisovali mnísi ručne. Nechceli veriť, že 

ide o rukou písaný text. Obdivovali presnosť, krásu a dokonalosť starého písma. Rovnako ich 

nadchla aj kópia Cypriánovho herbára. Čo je herbár, už vedeli, pretože v 3. ročníku sa pokúsili 

vytvoriť vlastný. Exkurzia splnila účel a vyučovanie zážitkovou formou žiakov zaujalo. 



Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 

6 

 

Dôkazom bolo i to, že žiaci mali všelijaké všetečné otázky. Na všetky dostali odpoveď a 

odchádzali maximálne spokojní. 

 

Čisté hory a  Deň Zeme 

43. ročník verejnoprospešnej akcie Čisté hory, ktoré každú jeseň organizujú Štátne lesy 

TANAPu v spolupráci so správou PIENAPu, sa ako každý rok konala aj v Červenom Kláštore. 

Tejto akcie sa zúčastnili žiaci našej školy pod vedením Mgr. Maye Howard, Mgr. 

Evy Matikovej a Mgr. Márie Rakovej. V počte 32 žiakov sa nám podarilo vyzbierať 232 kg 

odpadu, ktorý v prírode zanechali ľudia. Sme radi, že odpadkov bolo menej ako po iné roky. 

Za odvedenú prácu dostali žiaci poďakovanie, občerstvenie a informačné predmety o 

prírode. Sme radi, že i tento rok môžeme skonštatovať, že našim žiakom nie je príroda 

ľahostajná. 

22. apríla sme si pripomenuli  Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle 

poškodzovanie životného prostredia.  Prostredníctvom sloganu „Investujme do našej 

planéty“  sa aj žiaci Základnej školy v Spišskej Starej Vsi  zapojili  do tradičnej aktivity  „Čisté 

hory“. V tomto jarnom období je to organizovanie  čistenia a zberu odpadkov v našom 

okolí. 23 žiakov sa podujalo pomôcť prírode v Červenom Kláštore. V spolupráci 

s pracovníkmi PIENAPU všetci spolu vyzbierali 3 tony odpadkov na turistických chodníkoch, 

v areáli kempu a pomohli vyčistiť breh rieky Dunajec i časť prielomu Dunajca. Táto akcia 

potvrdila, aké je dôležité separovať odpady a chrániť prírodu, v ktorej všetci hľadáme miesta 

na oddych a relax. 

 

Charitatívny beh 

Od 20. 9.2021 do 19. 10.2021 sa na hodinách telesnej výchovy zapojili žiaci  ZŠ a  gymnázia 

do akcie „Charitatívny beh“, ktorý sa konal v rámci verejnej zbierky pre dielo Mary’s Meals. 

Táto organizácia kŕmi deti po celom svete. Od roku 2002 sa im podarilo zabezpečiť jedno jedlo 

denne už 2 000 000 detí, ktoré vďaka jedlu začali chodiť do školy a sú šťastné, že sa môžu 

vzdelávať. Jedno jedlo denne stojí 0,09 centov a na celý školský rok to je 18,30 eur. Naši žiaci 

svojím behom podporili svoje zdravie a zároveň priložili ruku k celosvetovému dielu. Sumu 

sme zaokrúhlili na pekných 385 eur, aby sme nakŕmili 21 detí. Ďakujeme vám všetkým za 

štedré zapojenie sa do tejto charitatívnej akcie a osobitne ďakujeme triede 4.B, ktorej príspevok 

tvoril 1/3 celkovej sumy. Tešíme sa na ďalší ročník.  

 

Obsah dusitanov a dusičnanov v zelenine 

V spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom Výskumného ústavu 

trávnych porastov a horského poľnohospodárstva sme 20. septembra 2021 realizovali po 2 

rokoch ďalší projekt, tentokrát s názvom Projekt obsah dusičnanov a dusitanov v zelenine z 

rôznych druhov poľnohospodárstva. Do jeho realizácie boli zapojení žiaci 7. B a 7. A triedy 

ZŠ Spišská Stará Ves a v jeho praktickej časti meraním porovnávali prítomnosť dusičnanov a 

dusitanov v zelenine kupovanej v obchodných reťazcoch a v BIO zelenine pestovanej vo 

vlastných záhradách. Dusičnany a dusitany, ktoré v zelenine ostávajú ako rezíduá po 

nadmernom používaní hnojív a pesticídov, sa vo väčšej miere vyskytovali v tej kupovanej. Ak 

sa tam vyskytujú v množstvách nad určenú normu, pôsobia záporne na zdravie konzumenta a 

spôsobujú mnohé civilizačné ochorenia. Výsledok? Ak máme vlastnú záhradu, neváhajme 

zapojiť svoj um a svaly a dopestujme si vlastnú, kvalitnejšiu a zdravšiu zeleninu.  

 

Európsky deň jazykov 

Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Žiaci 

našej školy si aj tento rok na hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli dôležitosť 
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učenia sa cudzích jazykov, zažili hodiny plné rôznych aktivít a formou zábavných úloh si 

zopakovali svoje vedomosti. 

 

Milión detí sa modlí ruženec 

Dňa 18. 10.2021 sme sa v našej Spojenej škole zapojili k celosvetovej akcii „Milión detí sa 

modlí ruženec“. V gymnáziu sa študenti snažili o meditatívnu formu modlitby posvätného 

ruženca, keďže boli jednotlivé tajomstvá sprevádzané čítaním Sv. písma. Modlili sme sa za 

pokoj a mier vo svete, za posilnenie našej viery v čase pandémie. 

Adventná výzva 

Od 29.11.21 do 17.12.21 sme v našej škole zbierali batôžky so školskými pomôckami pre deti, 

ktoré školské pomôcky nemajú. Akcia sa volá „Batôžkový projekt“ a organizuje ju Mary’s 

Meals, ktorá kŕmi deti v školách po celom svete. 

Batôžky zbierali žiaci v triedach, alebo individuálne. Zodpovedné osoby za uskutočnenie 

projektu v našej škole boli: Viera Mačuteková, Eva Matiková, Zuzana Vnenčáková. Zapojenie 

sa do „Batôžkového projektu“ bolo úspešné. Podarilo sa nám naplniť a odoslať 30 školských 

tašiek /farbičky, peračníky, uteráky, mydlá,.../ a veríme, že potešili deti, ktorým je táto misijná 

pomoc určená. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, ale 

aj všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky. 

 

Charitatívna akcia "Akú veľkú krabicu vyskladáme z našej lásky." 

Pre našich dôchodcov v domovoch sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi a v Spišských 

Hanušovciach sme zbalili obrovský darček! Naplnili sme ho napríklad ovocnými čajmi, kávou, 

kozmetikou (krémy na tvár, na ruky, masážne krémy, alpa, šampón, mydlo, holiace potreby, 

zubné pasty a kefky, corega...), vitamínmi, krížovkami, spoločenskými hrami, pexesom, 

omaľovánkami, knihami, ponožkami, papučami, šatkami pre dámy, sladkými a slanými 

trvanlivými dobrotami, či drobnosťami pre radosť. Podelili sme sa a dali štipku zo svojho 

hmotného luxusu tým, ktorým nebolo dopriate užiť si luxusu duchovného a ktorí ani čas 

Vianočný nemohli stráviť so svojimi milovanými... 

Aj tieto Vianoce sme mohli prežiť hodnotnejšie a s pocitom, ktorý pohladil nielen naše srdcia, 

ale i srdcia tých, ktorým náš spoločný darček poputoval. 

Srdečne Vám všetkým ďakujeme. 

 

Sladká pomoc – dvakrát dobrá čokoláda  

V mesiaci november sa ZŠ zapojila do dobročinnej akcie pod záštitou Pápežských misijných 

diel, ktorou sme chceli pomôcť deťom a mladým v chudobnejších krajinách. Išlo 

o zakúpenie 420 ks čokolád, ktoré nám dodali Pápežské misijné diela. Suma za čokoládky 

boli v plnej výške /210,- eur/ zaslaná na účet Pápežských misijných diel na podporu projektov 

v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande.  
 

Naša pomoc deťom z Ukrajiny 

Ako jasný blesk z neba nás zasiahla správa o začiatku vojnu na Ukrajine. Prichádzali k nám 

informácie o utečencoch aj o problémoch, ktoré majú nielen tí, ktorí utekajú do bezpečia, ale 

aj tí, ktorí pomoc poskytujú. Preto sme sa v rámci Spojenej školy rozhodli adresne pomôcť. 

Rodinám, žiakom a študentom, ktorí utekali pred vojnou a momentálne našli útočisko v 

Základnej škole a Gymnáziu Tarasa Ševčenka v Prešove, ktoré je jedinou školou na Slovensku 

s ukrajinským vyučovacím jazykom. Zorganizovali sme finančnú zbierku, do ktorej každý 

prispel tým, čím mohol. Po triedach a priestoroch školy putovali krabičky. Prispeli aj bývalí 

zamestnanci, ktorí sa o zbierke dozvedeli. Vyzbierané peniaze v sume (2222 €) sme odoslali 
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na účet OZ pri gymnáziu v Prešove a budú slúžiť na nákup nevyhnutných pomôcok a zaplatenie 

obedov a pitného režimu pre ukrajinských žiakov v tejto škole. 

 

Lyžiarsky kurz v Bachledovej doline 

47 žiakov siedmych a ôsmych ročníkov ZŠ v Spišskej Starej Vsi absolvovalo lyžiarsky kurz 

od 7. do 11. marca v Bachledovej doline. V pondelok ráno žiaci prešli na svahu „lyžiarskym 

sitkom“ a boli rozdelení do skupín podľa ich aktuálnej lyžiarskej zručnosti. Mnohí ukázali, že 

sa cítia na lyžiach ako rybky vo vode, no boli aj takí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát. Celý týždeň 

sa cibrila a zdokonaľovala technika lyžovania u pokročilých a začiatočníci postupne ovládali 

svoje telo aj lyže. Lyžiarsky kurz sa niesol v duchu zábavy, štipky adrenalínu, hodín 

spontánneho smiechu a obrovskej zanietenosti inštruktorov naučiť žiakov bezpečne lyžovať, 

no i športovo sa správať na svahu. Záver kurzu spríjemnilo krásne slnečné počasie, ktoré prialo 

pri súťažiach, kde si žiaci zmerali svoje nadobudnuté zručnosti a nasledovala rozlúčka s 

inštruktormi, vrelé objatia aj nové priateľstvá. Rozlúčka s „Bachledkou“ sa niesla v duchu 

krásnych pohľadov, ktoré sa žiakom naskytli pri prechode chodníkom v korunách stromov. 

 

Zážitková hodina - Malí včelári 

Hoci je medzinárodný deň včiel 20.mája k druhákom prileteli včielky v Prvouke už v marci. 

Pani učiteľka Mgr. Iveta Novotná a PaedDr. Jana Barľáková odučili učivo o včelách zážitkovou 

formou. 

Učenie prebiehalo v štyroch blokoch: 

1. Vyvodenie učiva o spoločenstve včiel z učebného materiálu 

2. Prezentácia o živote včiel na interaktívnej tabuli 

3. Pracovný list a rozširujúce učivo o produktoch včiel 

4. Zážitková hodina o práci včelára a chove včiel v úli 

Žiaci v poslednom bloku spoznali potrebné včelárske náradie ako páčidlo, matečník, plasty, 

rámiky, vydymovač, včelársku metličku a rámiky. Vyskúšali si včelárky oblek, kuklu a 

rukavice. Vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócii si tak dokážu nové informácie 

zapamätať lepšie. 

 

Svetový deň vody 

       Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sme si pripomenuli 22.marca, sme v 4.B 

realizovali edukačné aktivity počas celého vyučovania. Trieda sa rozdelila na dva tímy – 

chlapci a dievčatá, ktoré proti sebe súťažili v rôznych úlohách. Súťaž sa začala prezentovaním 

zaujímavostí zo sveta o vode, ako napríklad, že na výrobu jedného bavlneného trička sa 

spotrebuje až 2700 litrov vody, alebo že ťava vypije za 3 minúty až 250 litrov vody! Na 

matematike sme rozohriali naše mozgové závity úlohami, ktoré sa niesli v téme voda a 

zamerané boli na praktické skúsenosti zo života. Počas slovenského jazyka sme oprášili 

vybrané slová a našu fantáziu pri tvorení hádanky. Žiaci predviedli aj svoje vedomosti z 

prírodovedy, keď ich ďalšou úlohou bolo znázorniť kolobeh vody. Svoje manuálne zručnosti  

žiaci dokázali pri ťahaní pohára s vodou na toaletnom papieri. Chlapci boli šikovnejší. Pitný 

režim žiakov sme doplnili v záverečnej úlohe, tím, ktorého žiaci vypijú prví svoj obsah pohára, 

získal ďalší bod. Záverečné rozhodnutie o víťazovi priniesol kvíz, na ktorom sa zúčastnili 

kapitáni oboch tímov za výdatného povzbudzovania svojich členov. Podľa počtu bodov 

nakoniec zvíťazili chlapci, ale bolo to tesné. Oba tímy dostali veľkú pochvalu za prácu a 

odmenou im bola aj jednotka v žiackej knižke. A aby si na záver oddýchli, tak na výtvarnej 

výchove si vyrobili skákajúcu žabku, keďže aj tá je súčasťou vodného sveta. 
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      Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že “voda je život” a nevyhnutne patrí k našej 

každodennej existencii. Naučili sme sa, že vodou máme šetriť a vážiť si, že máme každodenný 

prístup k nej. 

Mesiac marec je známy prívlastkom „mesiac knihy“.                                                      

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 

mladých či starých. Aj známy pedagóg J.A. Komenský povedal: "Nemilovať knihu, 

znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom." 
Dnes sa veľa ľudí pozastavuje nad tým, že deti málo čítajú. Často im však chýba motivácia, 

preto sme v spolupráci s pani Máriou Dlhou pripravili pre žiakov prvého ročníka zaujímavú 

aktivitu v mestskej knižnici – „Pasovanie prvákov za čitateľov.“ Našim cieľom bolo vzbudiť 

záujem o detskú literatúru a motivovať žiakov k čítaniu, ale aj k pravidelnej návšteve knižnice, 

kde si môžu nielen požičiavať krásne knihy, ale čítať detské časopisy, hrať spoločenské hry, aj 

pripravovať sa na vyučovanie. Aktivita sa žiakom veľmi páčila a verím, že splnila svoj cieľ, 

keďže takmer všetci žiaci v spolupráci s rodičmi neskôr priniesli vyplnené prihlášky do 

mestskej knižnice. Plánujeme ďalšie spoločné návštevy a milé akcie v mestskej  i v našej 

školskej knižnici, aby záujem o knihy nebol iba jednorazovou aktivitou, ale stal sa pre žiakov 

dennou potrebou a záľubou. 

 

Druháci vo svete rozprávok 

Mesiac knihy je síce za nami, ale naši druháci nelenia a ďalej sa venujú čítaniu. V marci 

navštívili školskú i mestskú knižnicu. Tam zaspomínali na rozprávkové postavy zo svojich 

obľúbených knižiek. Ako odmenu si všetci domov odniesli knihu. Spoločne sa vydali do sveta 

so psíčkom a mačičkou. Čítali poctivo doma i v škole. Spoznali autora Karla Čapka, tvorili 

ilustrácie, pracovali s textom, hľadali, vymýšľali. Vyskúšali si úlohu autora i ilustrátora. 

Výsledok na seba nenechal dlho čakať a domov si odnášajú vlastnoručne spracovanú malú 

knihu. A to nebolo všetko. Cez prestávky v triedach fungovala aj vlastná druhácka knižnica. 

Deti v sebe objavili i herecký talent. Po prečítaní knihy sa zmenili na psíčkov a mačičky a 

príbehy z knihy ožili v prostredí školskej knižnice. Bolo nám veselo, do zoznamu si píšeme 

prvú spoločne prečítanú knihu. A určite nie poslednú. Tak schválne nakuknite, či si na niektoré 

príbehy spomeniete.... 

 

Hosť - Ján Ďurica 

Spojená škola, Mesto Spišská Stará Ves a TJ Dunajec si na Deň učiteľov pripravili pre žiakov 

základnej školy prekvapenie. Navštívil nás bývalý futbalista, dlhoročný slovenský reprezentant 

a účastník majstrovstiev sveta, Ján Ďurica. V telocvični základnej školy bola pre žiakov 

pripravená beseda, v ktorej Ján Ďurica odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov, pripravený 

bol aj vedomostný kvíz, v ktorom naši žiaci súťažili o pekne ceny a nakoniec mali futbalisti 

možnosť vyskúšať si svoje futbalové zručnosti v praxi v krátkej tréningovej jednotke, ktorú 

viedol náš bývalý reprezentant. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto 

akcie. Hosťovi ďakujeme za čas, ktorý nám venoval, za povzbudenie a veľkú inšpiráciu pre 

našich žiakov. 

 

Medzinárodný deň vtáctva 

Vyučujúca prírodovedy Mgr. Mária Škantárová v spolupráci s p. riaditeľom PIENAP-u Ing. 

Vladimírom Kĺčom  pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva (1. apríl) realizovali dňa 7.4. 

2022 zážitkovú hodinu prírodovedy na tému Vtáky. 

Hodina začala pred Infocentrom PIENAPU prezentáciou ráno odchytených živých vtáčikov. 

Žiaci sa zoznámili s jednotlivými druhmi vtákov žijúcich v našom okolí. Na vlastné oči a 
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dotykom spoznali sýkorku bielolícu, vrabca, červienku a stehlíka pestrofarebného. V druhej 

časti si v budove Infocentra pozreli prezentáciu o veľkých vtákov (orol, kondor, plameniak). 

Zážitková hodina bola ukončená návštevou miesta odchytu s natiahnutou sieťou a ukážkou 

odchytu, ktorý bol zameraný na krúžkovanie vtákov. 

Táto forma hodiny vyvolala u žiakov záujem o život vtákov v prírode. Dozvedeli sa o spôsobe 

ich života, pozorovali spoločné a rozdielne znaky, vplyv prostredia na život a výskyt vtákov v 

našom ekosystéme. 

 

Exkurzia  

Žiaci 7.A a 7.B sa 6.apríla 2022 zúčastnili na Literárno-dejepisno-výtvarnej exkurzii. Celý deň 

strávili nielen mimo školy, ale hlavne tento čas využili na štúdium literatúry, dejepisu a 

výtvarnej výchovy formou zážitkového učenia. Navštívili Lyceálnu knižnicu v Kežmarku, kde 

sa dozvedeli veľa zaujímavého o živote študentov v minulosti. Mnohých inšpirovali vzácne 

rukopisy a unikátna zbierka kníh, kde 2600 kníh z počtu 150 000 je zo 16. stor. Získavanie 

ďalších vedomostí o meste Kežmarok pokračovalo aj návštevou dreveného artikulárneho 

kostola, evanjelického kostola a hradu v Kežmarku. Bádateľská štafeta skončila v kaštieli 

Strážky, kde lektor porozprával siedmakom o živote barónky Margity Czóbelovej, ktorá bola 

poslednou majiteľkou kaštieľa. Žiakov veľmi upútali obrazy Ladislava Mednyánszkeho a 

páčila sa im aj portrétna tvorba, ktorá sa na Spiši postupne rozvíjala v 18. stor. 

Predškoláci v škole 

Dňa 07. 04. 2022  zavítali do našej školy deti z materskej školy. Spolu s pani učiteľkami 

navštívili predškoláci triedy prvákov, aby sa bližšie zoznámili so školským prostredím a s 

prácou na vyučovaní.   

Privítali ich malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli 

vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Prváci im ukázali 

ako vedia už čítať, písať a počítať. Predškoláci nám zase zarecitovali pekné básničky a veselo 

zatancovali. Prváci predškolákom ukázali aj Šlabikár, zošity a dokonca aj žiacku knižku.  

Na konci stretnutia dostali maľovanku veľkonočného vajíčka. Po tomto milom stretnutí bude 

pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší. 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa konal prezenčne 26. apríla 2022 v budove ŠKD od 13:00 

do 15:00 hod. 

 

Beseda o Horskej službe                                                                                                                                                  

Chrániť ľudské životy je to najdôležitejšie, na čom by nám malo záležať. Práve to je 

poslaním Horskej záchrannej služby Pieninského národného parku. O činnosti tohto 

zoskupenia nám v utorok 7.6.2022 prišiel do ZŠ porozprávať predseda rady HS a jej 

zakladateľ Ing. Marko Popovič, ktorý vysvetlil, že predmetom činnosti HS je záchranná, 

preventívno-výchovná činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť sprievodcovských 

a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, 

bežeckých a turistických trás, turistických prístreškov, chát a staníc HS. Deviataci si tak 

mohli pozrieť ukážky ich činnosti a popočúvať pár základných informácii o tom, ako sa 

pripraviť na turistiku do hôr tak, aby sme si mohli užiť ich krásu, ale neohroziť si vlastné 

zdravie alebo dokonca svoj život. 
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Deň matiek 

8.5.2022 o 15:00 hod. naši žiaci predviedli pásmo slova, hudby a tanca. Zaplnili celý Kultúrny 

dom a potešili svoje mamičky.  

 

Školské výlety 

      18. 5. 2022 sme so žiakmi deviateho ročníka v rámci školského výletu navštívili mesto 

Košice. Najskôr sme sa obzreli za nie tak dávnou históriou v Múzeu obetí komunizmu, potom 

sme absolvovali prehliadku Dómu sv. Alžbety. Niekoľkí žiaci vystúpili aj na vežu pri Dóme, 

bola to pre mnohých z nich silná skúška odvahy, lebo tam vedú točité úzke a strmé schody. No 

vyplatilo sa, výhľad zhora bol dostatočnou odmenou. Popoludnie sme zamerali prírodovedne, 

strávili sme ho v ZOO a v Dinoparku. Prialo nám aj počasie, slnečný deň ukázal Košice v plnej 

kráse, hoci vietor nám strapatil vlasy (nielen na veži). Výlet sme si užili o to viac, že sme mali 

dva roky „covidovú“ výletovú pauzu. Sme radi, že budeme mať pekné spomienky na poslednú 

väčšiu spoločnú ročníkovú akciu zo základnej školy. Všetci sme sa vrátili spokojní, bez zranení 

a s príjemnými zážitkami so spolužiakmi. 

        44 žiakov 6. ročníka sa zúčastnilo na  školskom výlete do Bardejova. Na historickom 

námestí navštívili mestskú radnicu, baziliku svätého Egídia, vyšli aj  po 180 úzkych  schodoch 

na jej  vyhliadkovú vežu, odkiaľ videli krásny výhľad na námestie a jeho okolie. Neskôr sa 

presunuli do expozície Príroda a expozície Ikony, kde videli rôzne zaujímavé exponáty a mohli 

si zazvoniť zvonom na miniatúre  dreveného kostolíka. Po obedňajšej prestávke a presune 

pokračovali v spoznávaní v areáli  Bardejovských Kúpeľov a skanzene ľudovej architektúry. 

Plní zážitkov, úsmevov, s mobilmi plnými fotografií a s čerstvo upečenými kúpeľnými 

oblátkami, sa podvečer vrátili domov. 

           Streda 1. júna sa niesla v našej škole v znamení oslavy Dňa detí. Žiaci 7.B, 8.A a 8.B 

triedy v tento deň absolvovali školský výlet do Rožňavy. 

Našou prvou zastávkou bola Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá sa nachádza v Ochtinskom 

kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a 

Štítnikom. Jej dĺžka je 300 m, je európskym unikátom a má nádhernú aragonitovú výzdobu. 

Následne sme sa presunuli do Rožňavy, kde sme navštívili Banícke múzeum, v ktorom sme 

mali možnosť vidieť ukážky rôznych druhov remeselnej výroby. Celá prehliadka múzea bola 

obohatená odborným výkladom lektorky. 

Našou konečnou zastávkou bol kaštieľ Betliar, ktorý je považovaný za rodinné sídlo 

aristokratickej rodiny Andrássyovcov. Tento kaštieľ využívali predovšetkým ako poľovnícke 

sídlo a múzeum pre svoju bohatú zbierku. 

Výlet splnil svoju náučnú, ale aj relaxačnú funkciu a my sa tešíme na podobný zážitok v 

budúcom školskom roku. 

 

 

Prvácka pasovačka 

Na Deň detí 1.6.2022 sa v školskej jedálni ZŠ uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov. Žiaci 

4.ročníka si pre našich prváčikov pripravili zaujímavé úlohy, ktoré ich mali preveriť v 

šikovnosti, pozornosti, rýchlosti a vytrvalosti ale aj v doteraz získaných vedomostiach z 

matematiky a čítania. Moderátori Krišpín Magyar a Timea Goldschneiderová sa chopili 

mikrofónu a vtipným komentovaním programu, rozveseľovali všetkých prítomných. Ten sa 

niesol v znamení nešikovných rozprávkových postavičiek Pat a Mat, ktorých predstavovali 
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štvrtáci a ktorí kazili úlohu za úlohou. Naši šikovní prváci im pomáhali naprávať spôsobenú 

katastrofu a všetko dali na poriadok. Po splnení všetkých úloh prevzala slovo pani riaditeľka, 

ktorá žiakov pochválila za perfektný výkon a chopila sa pasovacej ceruzky, aby každého 

prváka prijala do cechu prvákov. Žiakov, okrem dobrého pocitu zo splnených úloh potešil aj 

certifikát prváka, malý darček a potlesk od rodičov, ktorých sme po pandemickej prestávke 

mohli konečne privítať medzi nami. Túto jedinečnú udalosť zachytila fotoaparátom naša žiačka 

z 9.A Barbora Vnenčáková. 

 

Škola v prírode Heľpa 2022 

Po dvojročnej pauze sa 32 žiakov 4. ročníka a 6 žiakov 5. ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi na 

konci školského roka 2021/2022 zúčastnilo v Škole v prírode v Heľpe. Známky mali 

uzavreté, nič im nebránilo ubytovať sa v penzióne Majk.  Bola to pre nich prvá skúsenosť bez 

rodičov - sami spať, sami sa počas dňa zorganizovať, sami sa najesť,... Všetky aktivity počas 

celého týždňa sa niesli v duchu tvorivosti, individuálneho prístupu a pozitívnej motivácie. 

Okrem plávania a spoznávania regiónu sa venovali zážitkovému vyučovaniu a športu. Za celý 

týždeň boli žiaci odmenení bodmi a diplomami. Veľkou vďakou odmenili všetkých 

pracovníkov penziónu a samozrejme pani učiteľky, ktoré sa im počas celého týždňa venovali. 

Príjemne unavení, opálení a plní dojmov s dobrým pocitom sa vrátili všetci 38 žiaci do 

Zamaguria, domov - bohatší o nové poznanie a zážitky.    

 

Projekty 
EkoAlarm aj v našej škole 

Cieľom projektu bolo zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, 

základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov 

dostali aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu 

na realizáciu svojich aktivít v téme. Všetky koše, ktoré poskytli školám vznikli z druhotných 

surovín a boli vyrábané na Slovensku. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 

miliónov zubných kefiek. Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. 

Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. 

Preto zbierali použité zubné kefky. Následne z nich vyrábali koše na triedený zber odpadu, 

ktoré darovali slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a 

zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu. Tešíme sa, že aj naša škola bola vybraná 

a prispievali sme tak k čistejšiemu životnému prostrediu. 

 

Projekt Modernejšia škola  
Pred koncom minulého školského roka sme reagovali na výzvu ministerstva školstva a podarilo 

sa. Získali sme na zmodernizovanie priestorov školy sumu 27 260 €. Zakúpili sme sedacie 

prvky na vytvorenie 3 oddychových zón na chodbách v hlavnej budove, vytvorili sme 

oddychové zóny v triedach, 6.B dostala nové lavice, stoličky, skrine, oddychovú zónu. Na 

chodbe majú žiaci možnosť zahrať si šach na veľkej šachovnici, schody sú polepené 

edukačnými polepmi, žiaci si môžu zaskákať škôlku. Do šatní sme zakúpili  15 skriniek pre 60 

žiakov.  

Veríme, že takto spríjemnené prostredie školy vydrží dlho, dlho pekné a nepoškodené a že bude 

motivujúce pre našich žiakov.  
 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  

Od februára 2020 realizujeme v ZŠ aktivity projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 

žiakov. Projekt bol predlžený do augusta 2023. 
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Prácu pedagogických asistentov  aj odborných zamestnancov si ceníme o to viac, že nám 

pomáhali pri riešení problémov a so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v ZŠ.  

 

Spolu múdrejší 2  

Cieľom rozvojového projektu bolo podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom 

kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich 

vedomostí a zručností na hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Aj našej ZŠ sa 

podarilo v tomto projekte uspieť. Dvanásť učiteľov pomáhalo zmierňovať dôsledky pandémie 

doučovaním žiakov počas troch mesiacov október - december 2021. Projekt bol realizovaný a 

financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.  

 

Spolu múdrejší 3 

Po úspešnom absolvovaní doučovania “Spolu múdrejší 2” (október-december 2021) sme v ZŠ 

pokračovali v realizácii rozvojového projektu „Spolu múdrejší 3“. Doučovanie prebiehalo v 

mesiacoch január až jún 2022.  
Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší 3“ bolo podporiť školy, ktoré 

prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávajú svojich žiakov ohrozených 

školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou 

individuálneho prístupu. Zároveň vytvárajú podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a 

zručností v stanovenom rozsahu.  
Do projektu sa tentokrát zapojilo 15 doučujúcich, ktorí realizovali doučovanie skupinovou (3-

5 žiakov) alebo individuálnou formou (podľa potrieb žiakov). Motivovali sme žiakov, aby 

doučovanie využili v plnej miere pre svoj terajší i budúci prospech. Veríme, že snaha našich 

učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispeje k zlepšeniu vedomostí 

a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov.   
Aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.  
  

Letná škola 2022 

Leto v našej základnej škole sa nieslo v znamení oddychu a zábavy. Päťdesiatjeden žiakov 

počas dvoch týždňov od 8. 8. 2022 do 19. 8. 2022 zmysluplne využilo drahocenný žiacky čas. 

Ranné tanečné rozcvičky, športové súťaže, dopravné ihrisko, maľovaná fólia, tvorba vlajky, 

tvorivé dielne, vedomostné kvízy,...- všetky tieto aktivity podporili tvorivosť a tímovú prácu 

našich žiakov so žiakmi z Ukrajiny. Výlet v Červenom Kláštore a na meteorologickej stanici 

nás /aj žiakov, aj učiteľov/ obohatil o nové vedomosti a divadielko Gorcek s hrou Soľ nad zlato 

nás prenieslo do ríše fantázie. Pričinili sme sa aj o skrášlenie školského dvora úpravou skalky 

a záhonov. Potešili nás záchranári a policajti, keď si našli čas prísť do Letnej školy, lebo to 

znamená, že nemuseli utekať na zásah alebo k dopravnej nehode. Ako v každej poriadnej škole, 

museli sa deti aj učiť, ale tak „letne“ – aj matematiku, aj slovenčinu si precvičili na zaujímavých 

stanovištiach rozmiestnených na školskom dvore a tiež na kopci cestou ku krížu. Účasť na 

všetkých aktivitách bola hodnotená bodmi a v závere Letnej školy dostali žiaci malú pozornosť 

za odmenu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Letná škola bola pestrá, a to: 

zdravotníkom zo záchrannej zdravotnej služby, Mgr. Márii Dračkovej, policajtom zo Sp. St. 

Vsi, sprievodkyniam v infocentre Pieninského národného parku, sprievodkyni v múzeu 

Červeného Kláštora a v neposlednom rade zapojeným učiteľom, ped. asistentom, pani 

kuchárkam a pani upratovačkám. V Kežmarskom okrese sa do tohto projektu zapojili len dve 

školy a jedna z nich bola tá naša. Pre nás to bol úspešný tretí rok Letnej školy. Veríme, že v 

budúcom roku budeme môcť opäť otvoriť brány Letnej školy a potešíme tým žiakov aj rodičov. 
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Výsledky inšpekčnej činnosti 

Posledná inšpekcia: 2003, tematická 

      Materiálne-technické podmienky 

Odborné učebne v ZŠ  

         Aj napriek tomu, že žiakov v ZŠ enormne nepribudlo, museli sme vytvoriť ďalšie 

priestory na výučbu, lebo vďaka projektu Odborné učebne do ZŠ, ktorý bol podaný 

zriaďovateľom ešte v roku 2017, sme dokončili odborné učebne fyziky, chémie a biológie,  

počítačovú učebňu,  novú jazykovú učebňu, veľkú školskú knižnicu a multifunkčnú učebňu na 

hodiny techniky. Je tu nový nábytok, nainštalovalo sa  zariadenie, vodu, elektrinu. 

Prišla didaktická technika, pomôcky do dielne, jazykovej učebne aj knihy do knižnice.  Tieto 

učebne sú iba odborné, nie sú kmeňové, preto sme vytvorili dve nové triedy pre žiakov prvého 

stupňa na prízemí v budove ŠKD a jednu triedu v pôvodnej chodbe na prízemní v hlavnej 

budove. Postupne dopĺňame pomôckami  kabinety. 

 

ŠVVP v ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 13 

Títo žiaci majú zmiešané vývinové poruchy učenia, narušenú komunikačnú schopnosť 

a poruchu pozornosti a aktivity. Počas školského roka sa im venovali pedagogickí asistenti 

učiteľa. 

Zapísaní žiaci  

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ prebiehal prezenčne 26. apríla 2022 za prítomnosti detí. Spolu 

bolo do 1. ročníka zapísaných 40 detí, z toho 17 dievčat, 23 chlapcov. Z toho štyria boli 

ukrajinskej národnosti. Rodičia piatich detí požiadali o pokračovanie plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v MŠ.  

Z 23 prvákov bude zo Spišskej Starej Vsi, 3 z Majerov, 2 z Červeného Kláštora, 1 

z Matiašoviec, 1 z Havky, 1 z Osturne a jeden prvák z Ukrajiny. Okrem jednej žiačky všetci 

plánujú v nasledujúcom školskom roku navštevovať povinne voliteľný predmet náboženskú 

výchovu, 21 školský klub detí a 21 školskú jedáleň. V ostatných rokoch narastá počet detí, 

ktoré majú väčšie alebo menšie problémy s výslovnosťou.  

Do 2. ročníka ZŠ sme prijali 1 žiaka a do 5. ročníka ZŠ 6 žiakov. 

Prihlásení na SŠ 
Počet prihlásených žiakov na SŠ: 35                             

Prijatí na SŠ 
Počet prijatých žiakov na SŠ: 35 

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

Počet končiacich žiakov 0 0 0 0 0 35 35 

Prestúpili na inú ZŠ 0 1 0 0 0 0 1 

Prisťahovali sa z inej školy 1 0 0 0 0 0 1 

Prisťahovali sa z Ukrajiny 5 4 1 3 0 1 14 
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Klasifikácia tried 
 

Trieda SPR ANJ SJL MAT PNV DOV PDA PVO VLA 

I.A 1   1,06 1,06   1   1   

I.B 1   1,2 1,13   1,13   1,13   

II.A 1   1,31 1,06   1   1,06   

II.B 1   1,5 1,36   1,14   1,14   

III.A 1,08 1,31 1,54 1,62 1   1,31  1,69 

III.B 1 1,29 1,93 1,71 1   1,43  1,71 

IV.A 1 1,44 1,58 1,53 1   1,37  1,63 

IV.B 1 1,25 1,59 1,71 1   1,59  1,59 

V.A 1 1,18 1,65 1,53       

V.B 1,05 1,39 2,11 1,56       

VI.A 1,23 1,38 2,14 2,33       

VI.B 1 1,38 2 1,88       

VII.A 1,21 1,81 2,53 2,29       

VII.B 1,19 1,88 2,69 2,63       

VIII.A 1 1,89 2,37 2,16       

VIII.B 1 2 2,47 2,68       

IX.A 1 1,95 2,1 2,15        

IX.B 1,31 2,07 2,33 2,4        

 
Trieda OBN INV INF TEV TSV MLZ NBV HUV VYV 

I.A       1     1 1 1 

I.B       1     1 1,07 1 

II.A       1     1 1 1,06 

II.B       1     1 1 1 

III.A   1   1     1 1 1 

III.B   1,07   1     1 1 1,07 

IV.A   1,16   1     1 1 1 

IV.B   1   1     1 1 1 

V.A     1  1 1 1 1,24 1,18 

V.B     1  1 1 1 1,39 1,11 

VI.A 1,57   1  1,19 1 1 1,1 1,14 

VI.B 1,46   1  1 1 1 1,04 1,08 

VII.A 2,12   1,18  1,35 1 1 1 1,35 

VII.B 1,94   1  1,13 1 1 1 1,25 

VIII.A 1,47   1  1,32   1 1 1,37 

VIII.B 1,84   1  1,22   1 1 1,37 

IX.A 1,6   1,05  1,05   1  1,2 

IX.B 1,87   1  1,4   1  1 

 
 

Trieda FYZ GEG CHE RGV BIO THD NEJ TBR DEJ ETV 

I.A                     

I.B                     

II.A                     

II.B                     

III.A                     

III.B                     

IV.A                     

IV.B                     

V.A   1,47   1,35 1,29 1,06   1 1,82   

V.B   1,78   1,44 1,56 1   1 2,06   

VI.A 2 2   1,33 1,76 1,33   1,14 2,1 1 

VI.B 1,88 1,5   1,21 1,5 1   1 1,67   
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VII.A 2,35 2,18 2 1,47 1,88 1,12 2,06   2,18   

VII.B 2,31 2,25 1,88 1,75 1,69 1,13 2   2,44   

VIII.A 1,79 2 1,95   1,68 1,11 2 1,11 1,95   

VIII.B 2,21 2,63 2,32   1,84 1,05 2,16 1 2,68   

IX.A 2,1 2,05 2,1   1,3 1 2,15   2,25   

IX.B 2 2 1,87   1,67 1,27 2,27   2,13 1 

 

Prospech žiakov 

 Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 17 17 0 0 

I.B 16 16 0 1 

II.A 18 17 0 2 

II.B 15 15 0 1 

III.A 14 14 0 1 

III.B 14 14 0 0 

IV.A 20 20 0 1 

IV.B 17 17 0 0 

V.A 17 17 0 0 

V.B 20 20 0 1 

VI.A 21 20 1 0 

VI.B 24 24 0 0 

VII.A 20 20 0 1 

VII.B 17 17 0 1 

VIII.A 20 20 0 1 

VIII.B 19 19 0 0 

IX.A 20 20 0 0 

IX.B 17 16 1 1 

 

Voľnočasové aktivity 
Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre žiakov zmysluplné 

využívanie voľného času a podmienky pre rozvoj ich záujmov alebo talentu. Naša ZŠ ponúka 

krúžky rôzneho zamerania. Žiaci si môžu vybrať zo širokej ponuky podľa svojho záujmu. 

Záujmová činnosť začína od 1. októbra 2021. 

Zoznam krúžkov v školskom roku 2021/2022 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

1. Chemický Mgr. Penxová 

2. Testovanie 9 Mgr. Zadjora 

3. Testovanie 5 Mgr. Zadjora 

4. Futbalový 5. – 9. roč. Mgr. Stanko 

5. Stolný tenis Mgr. Stanko 

6. Tvorivé (po)tvory Ing. Kromková Z. 

7. Prvá pomoc Ing. Mikulová 

8. Športová príprava pre 1. stupeň L. Potanecký 

9. Testovanie SJ 9 Mgr. Švienta 

10. Konverzujeme nemecky Ing. Simčišinová 

11. Geografický krúžok Mgr. Čupka 

12. Nemčina EINFACH Ing. Dudová 

13. Hravý prvák Mgr. Stanková 

14. Knihuľkovo Mgr. Mareková 



Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 

17 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi počas celého školského roka bola dobrá. Rodičia boli informovaní 

o udalostiach prostredníctvom stránky školy, EduPage, MS Office 365 a aj na sociálnych 

sieťach. Triedni učitelia komunikovali s rodičmi osobne a telefonicky. Počas celého školského 

roka sme zákonným zástupcom distribuovali samotestovacie sady (5ks) na ochorenie COVID 

– 19. 

Iné podstatné skutočnosti             

Počas školského roka, hlavne v 1. polroku, bola karanténa jednotlivých tried. Ak bol v triede 

pozitívny žiak, celá trieda bola v karanténe 5 dní a učili sa dištančne. 

Od 13.12. - 17.12. 2021 bolo distančné vzdelávanie pre celý 2. stupeň. Vianočné prázdniny 

začali skôr od 20. 12. 2021. 

Od 10.1. 2022 bolo prezenčné vyučovanie pre žiakov celej školy.                                                           

 

 

 

 

 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Mária Raková 

V Spišskej Starej Vsi  28. septembra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03. 10. 2022 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 13.10.2022  

Zriaďovateľ správu prijal 14.10.2022 

 


