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Úlohou dnešného školského systému je dosiahnuť , aby permanentne a  z vlastnej iniciatívy 
školy skvalitňovali svoju prácu. Kvalita v oblasti edukácie je spätá predovšetkým s hodnotou , ktorú 
majú pre jednotlivca  a spoločnosť produkty školy.  Konkrétny výchovno-vzdelávací proces je 
predovšetkým v rukách vedenia a učiteľov školy, rodí sa z ich pedagogického poznania, konania 
a správania, z ich osobnosti. O kvalite školy napovedá aj spôsob, akým škola  proklamuje svoje 
poslanie, aká je základná filozofia, akú má predstavu o svojom dlhodobom vývoji a stanovení 
cieľov, ktoré sú v súlade s jej poslaním.  

Našou prvoradou ambíciou je mať školu ako prostredie, kde sa žiakom s rôznorodými 
vzdelávacími potrebami dostáva nielen kvalitnej a kvalifikovanej vzdelávacej starostlivosti, ale kde 
sa súčasne všetci cítia bezpečne a spokojne. Naväzujeme na dobré tradície, ktoré máme, a ďalej 
rozvíjame silné stránky školy. Hlavným zámerom nášho ŠKVP je vychovať slušného a samostatne 
tvoriaceho človeka, vybaveného základnými vedomosťami, schopného získavať, triediť a spracovať 
informácie, efektívne používajúceho moderné informačné systémy a aktívneho v používaní dvoch 
cudzích  jazykov.  Chceme byť školou, ktorá žiakov pripravuje pre život: 

 

 
1. Názov školy:  
    Základná škola Okružná 17, 071 01 Michalovce 
2. Adresa školy: 
    Okružná 17, 071 01 Michalovce  
3. Telefónne číslo: 056/6425838 
     Fax:                   056/6423425 

4. Internetová elektronická adresa školy: 
    norika.kanocova@post.sk  

5. Zriaďovateľ: 
    Mesto Michalovce 
    Mestský úrad  
    Námestie Osloboditeľov  30 
    071 01 Michalovce 
6.  Vedenie školy: 
     Riaditeľka školy:    Mgr. Kanócová Eleonóra 
     Zástupca riaditeľa. Mgr. Nebesník Martin 
     Zástupca riaditeľa: Mgr. Giraltošová Anna 

 Rada školy: 
    Predseda rady školy: Mgr. Ľudmila Kuliková 
    Členovia : MUDr. Maroš Eľko, MUDr. Štefan Kvak, PhDr.Ing. Mirko Gejguš Phd, Ing. Iveta 
Palečková., PaedDr. Renáta Záborská,  Ing.Mária Sabová, MUDr. Jana Podolská, Mária Geralská, 
Lenka Tamášová, Ľubica Šipošová 

V školskom roku 2018/2019  boli zrealizované 4 zasadnutia Rady školy. Spolupráca vedenia 
s Radou školy bola veľmi dobrá. Okrem náplne práce , ktorá vyplýva z jej činnosti  sa riešili aj 
aktuálne  problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a celkovou prevádzkou a  chodom 
školy.  

Na škole bolo zriadených 17 metodických orgánov : 
   I. stupeň:  MZ 1. a 2. ročníka 
                    MZ 3. a 4. ročníka 
                    MZ tried s alternatívnym vyučovaním     
                    MZ – tried pre  deti so všeobecno-intelektovým nadaním 
                    MZ ŠKD 
  II. stupeň:  PK slovenského jazyka a literatúry 
         PK  dejepisu, občianskej výchovy 
                    PK  zemepisu 
                    PK cudzích jazykov- NJ,RJ,FJ 
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         PK anglického jazyka 
         PK matematiky  
                    PK informatiky 
                    PK fyziky, svet práce a techniky 
                    PK biológie a chémie 
                    PK etickej a náboženskej výchovy 
                    PK hudobnej a výtvarnej výchovy             
                    PK telesnej výchovy a športovej prípravy 

V školskom roku 2018/2019 všetky metodické orgány zrealizovali svoje pravidelné zasadnutia 
4 krát, PK a MZ zrealizovali aj mimoriadne zasadnutia, na ktorých riešili aktuálne problémy 
týkajúce Inovovaného - Školského vzdelávacieho programu , najmä jeho implementácie do 
edukačného procesu a postupné odstraňovanie nedostatkov. Okrem týchto zasadnutí sa vedúci MZ 
a PK zúčastnili  4 krát  zasadnutia  rozšíreného vedenia školy. Tieto zasadnutia boli prínosom 
riešenia problémov týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu a posilnením kompetencií 
vedúcich PK a MZ pri dosahovaní cieľov v edukačnom procese. 

 
Štatistické údaje o počte tried a  žiakov školy: 

Počet tried na I. st.: 19 Počet žiakov na I.st.: 359 

Počet tried na II.st.: 23 Počet žiakov na II.st.: 458 

Počet tried spolu: 42 Počet žiakov spolu: 817 

Počet odd. ŠKD: 11 Počet žiakov v ŠKD: 320 

 
Počet pedagog. zamestnancov: 61 

Počet prevádzkových zamestnancov: 21 

 

Počet záujm.útvarov/útvarov na škole: 53 

Počet žiakov pracujúcich v krúžkoch: 926 
Škola vydáva časopis: Záškolák 

Špecializované  triedy / zameranie a počet /:  

Športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú –II.st.                                        5 

Triedy pre mimoriadne nadané deti                          -   I.st.a II.st. 8 

Počet prospievajúcich žiakov 817 

Počet neprospievajúcich žiakov 0 

Počet neklasifikovaných žiakov 0 

Celkový priemerný  prospech školy 1,15 

Počet zameškaných hodín za celý šk.rok 63 822 

Priemer na 1 žiaka 78 

 
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka :   95 žiakov, 5 odkladov 

 
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy: 

-     počet žiakov : 93 
-     počet prijatých žiakov na gymnázia: 51 
-     počet prijatých žiakov na SOŠ: 42 
-     počet prijatých žiakov na SOU:  0 
-     počet prijatých žiakov na OU:     
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Analýza výchovno – vzdelávacieho procesu: 

 

Trieda MAT SJL Počet 
Prospeli 

počet 
Prospeli    

% 
Neprospeli 

počet 
Neprospeli 

% 
Neklas. 
Počet 

Neklas.    
% 

Priemer 

I.A 1 1 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

I.B 1,05 1,09 22 22 100 0 0,00 0 0,00 1,02 

I.C 1,00 1,00 21 21 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

I.D 1,00 1,00 16 16 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

I.E 1,00 1,00 21 21 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

II.A 1,00 1,05 21 21 100 0 0,00 0 0,00 1,01 

II.B 1,03 1,12 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,03 

II.C 1,20 1,20 16 16 100 0 0,00 0 0,00 1,06 

II.D 1,00 1,00 9 9 100 0 0,00 0 0,00 1,04 

II.E 1,00 1,00 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

III.A 1,11 1,17 25 25 100 0 0,00 0 0,00 1,09 

III.B 1,39 1,38 24 24 100 0 0,00 0 0,00 1,09 

III.C 1,04 1,04 24 24 100 0 0,00 0 0,00 1,02 

III.D 1,00 1,00 11 11 100 0 0,00 0 0,00 1,00 

IV.A 1,16 1,20 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,09 

IV.B 1,35 1,48 18 18 100 0 0,00 0 0,00 1,16 

IV.C 1,42 1,38 19 19 100 0 0,00 0 0,00 1,14 

IV.D 1,00 1,00 15 15 100 0 0,00 0 0,00 1,11 

IV.E 1,38 1,44 18 18 100 0 0,00 0 0,00 1,14 

V.A 2,32 2,27 22 22 100 0 0,00 0 0,00 1,09 

V.B 1,80 1,27 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,24 

V.C 1,35 1,30 24 24 100 0 0,00 0 0,00 1,09 

V.D 1,08 1,08 12 12 100 0 0,00 0 0,00 1,03 

V.E 1,00 1,00 22 22 100 0 0,00 0 0,00 1,39 

VI.A 2,88 2,18 16 16 100 0 0,00 0 0,00 1,61 

VI.B 1,33 2,04 24 24 100 0 0,00 0 0,00 1,53 

VI.C 1,57 1,17 25 25 100 0 0,00 0 0,00 1,06 

VI.D 1,13 1,13 8 8 100 0 0,00 0 0,00 1,64 

VII.A 2,48 2,30 24 24 100 0 0,00 0 0,00 1,07 

VII.B 2,14 2,07 29 29 100 0 0,00 0 0,00 1,13 

VII.C 1,21 1,43 27 27 100 0 0,00 0 0,00 1,63 

VII.D 1,11 1,56 10 10 100 0 0,00 0 0,00 1,41 

VIII.A 2,29 1,96 21 21 100 0 0,00 0 0,00 1,530 

VIII.B 2,50 2,43 29 29 100 0 0,00 0 0,00 1,41 

VIII.C 1,35 1,35 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,11 

VIII.D 1,20 1,40 10 10 100 0 0,00 0 0,00 1,08 

VIII.E 2,76 2,71 22 22 100 0 0,00 0 0,00 1,67 

IX.A 2,52 2,71 17 17 100 0 0,00 0 0,00 1,98 

IX.B 2,56 2,30 27 27 100 0 0,00 0 0,00 1,60 

IX.C 1,00 1,16 20 20 100 0 0,00 0 0,00 1,08 
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IX.D 1,25 1,25 13 13 100 0 0,00 0 0,00 1,08 

IX.E 2,97 1,65 17 17 100 0 0,00 0 0,00 1,49 

SPOLU 1,52 1,50 817 817 100 0 0,00 0 0,00 1,18 

           
 
 

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

počet tried 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 

počet 
žiakov 

100 86 84 90 100 73 90 101 93 817 

 
Celkový priemerný prospech školy:   1,15 
 

 Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka: 
Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania: 93 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:matematika- 67,70% slovenský jazyk– 67,70% 
Priemerná percentuálna úspešnosť 
                                     v rámci SR :            matematika -   63,10%    slovenský jazyk  - 62,30% 

 Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka:  
Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania: 94 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 
                                                                  matematika- 71,30% slovenský jazyk– 65,90% 

Priemerná percentuálna úspešnosť 
                                 v rámci SR :            matematika -  59,30%    slovenský jazyk  - 58,40% 

 Zvolené učebné varianty 
 

1.stupeň 1.  4. ročník ŠkVP – MODUL I, MODUL II , MODUL III, 
                                MODUL IV 

                                       

2. stupeň 2.     5 .-  9.  ročník – ŠkVP – MODUL I, MODUL II , MODUL III, 
                                MODUL IV 

        
 

 učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy 

 učebný plán  Aprogen  

 učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 

 

 Údaje o počte zamestnancov školy: 
            Pedagogickí zamestnanci: 59                      Kvalifikovanosť  - 100% 
 Nepedagogickí zamestnanci: 21 

 Vyučovanie jednotlivých predmetov podľa odbornosti v šk.roku 2018/2019: 
     I. stupeň -  bolo  vyučovanie  predmetov zabezpečené 100% odbornosťou. 

     II. stupeň: 
     Slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, zemepis,  matematika, prírodopis,   
     fyzika, chémia, športová príprava, výtvarná výchova, náboženská výchova a etická   
     výchova sa vyučovali so 100% odbornosťou. 
     Čiastočne neodborne sa vyučovali: 

- občianska náuka,  hudobná   výchova, výtvarná výchova,  informatika                

 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
      počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie:  15 
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      počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatie:  23 
 

 Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
Okrem výchovno – vzdelávacieho procesu sa naši pedagógovia venujú aj rôznorodej  
záujmovej činnosti žiakov, ktorá prebieha v mimovyučovacom čase. Žiaci sa môžu podľa 
svojich záujmov rozvíjať v 53 záujmových útvaroch rôzneho zamerania. Pod vedením 
pedagógov sa žiaci zúčastnili a  pripravili množstvo aktivít na verejnosti. Reprezentovali 
školu na rôznych súťažiach  nielen v rámci mesta, okresu , ale aj v rámci kraja a Slovenska. 
Uvádzame stručný prehľad významnejších aktivít realizovaných v priebehu školského roka.  

 „Slávnostná Imatrikulácia žiakov 1. ročníka“ 

 Týždeň vedy - aktivity v rámci vedeckého bádania v spolupráci s rôznymi inštitúciami  

 Žiacka vedecká konferencia 

 stretnutie so seniormi v rámci „ Mesiaca úcty k starším“   

 zapojenie do celosvetového projektu „ORAVA“ – Týždeň hlasného čítania“. 

 zapojenie do Celoeurópskeho týždňa programovania - aktivity 

    otvorené hodiny pre predškolákov a ich rodičov  

     tvorivé dielne pre predškolákov, ktorí  si mali možnosť v dielňach SJ, M, VV, TV, CJ  
vyskúšať  svoje schopnosti a vedomosti spolu so svojimi rodičmi. 

 zrealizovanie  podujatia „Veľkí čítajú malým“ v najstarších vekových skupinách  
                  v XIII.MŠ a IX. MŠ   

 čítanie s Osmijankom – celoslovenská súťaž mladých čitateľov pôvodnej slovenskej 
tvorby v spolupráci s knižnicou Gorazda Zvonického 

 realizovanie pokusov z fyziky a chémie  žiakmi našej školy pre predškolákov  

 predvianočné aktivity pre rodičovskú verejnosť  

  vianočná burza vlastných výrobkov 

 akcie v rámci Dňa narcisov . 

 v rámci Dňa Zeme rôznorodé akcie v spolupráci s ochranármi prírody  a Zelenej školy 

 otvorené hodiny počas vyučovania pre rodičovskú verejnosť na 1. a 2. stupni 

 „Deň fašiangových masiek“ – netradičné vyučovanie 

 Týždeň  primárnej prevencie proti drogám – realizácia rôznorodých aktivít 

 Valentínsky ples pre žiakov II.stupňa 

 Slávnostná akadémia  pod názvom „ Čarovný kufor“ 

 divadielko v anglickom jazyku pre I. stupeň a pre materské školy 

 Šarkaniáda pre deti z ŠKD 

 „Týždeň zdravej výživy“ – ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov 2x 

  Školská športová olympiáda 

 realizácia besied s lekárom, spisovateľmi, lesníkmi, policajtmi a hasičmi 

 v rámci spolupráce s CPPP realizácia rôznorodých aktivít pre žiakov I. a II. stupňa 

 v rámci spolupráce s Mestskou políciou besedy o prevencii 

 Deň Južanov – kultúrne a športové popoludnie pre rodičovskú verejnosť 

 Futbalový turnaj  učitelia verzus žiaci 

 Účasť v programe – „ Festival michalovských základných škôl“ 
 

 Zorganizovanie a realizácia: 
 Celoslovenské kolo – futsal žiakov, malý futbal  
 Krajské kolo  – hádzaná žiačok, 
 Krajské  kolo „Malý futbal“:7.-9.roč. žiaci, 5.-6.roč. žiaci, 5.-9.roč. žiačky 
 Okresné kolo „ Malý futbal“: 3.-4.roč. žiaci, 5.-6.roč. žiaci,7.-9.roč.žiaci,  
                             5.- 9.roč.žiačky 
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 Okresného kola hádzaná: žiačky 
 Okresného kola v MO -5. a 9. ročník, Olympiády z NJ, FO  
 Mestskej ligy „Malý futbal“: žiakov 1.-2.roč.,3.-4.roč.,5.-6.roč.a 7.-8.roč. 
 Mestskej súťaže : „ Viem, čo neviem“. 
 V prílohe uvádzame umiestnenia našich žiakov v prírodovedných, spoločensko-umeleckých 
a športových súťažiach. 
 

 údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená                 
Naša základná škola je zapojená do realizácie viacerých  projektov, ktoré sa prelínajú celým 

výchovno-vzdelávacím procesom v jednotlivých predmetoch. Implementácia  aktivít projektu do 
výchovno-vzdelávacieho procesu prispieva k jeho skvalitňovaniu a k zefektívňovaniu vyučovania.   

Škola je zapojená do 8 národných projektov : 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- patologických javov 
v školskom prostredí. 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov na ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na pracovné zručnosti a práca 
s talentami. 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

 Aktivizujúce metódy vo výchove 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania. 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. 

 Zelená škola 

 IT Akadémia .- vzdelávanie 21 storočie 

 Erasmus K1 
 
Medzi ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená a prostredníctvom ktorých získala finančné 
prostriedky na výchovno-vzdelávací proces patria:  
Premena tradičnej školy na modernú – „ Škola, v ktorej sa všetci učia ako  poznávať veci okolo 
nás.“ 
Aprogen- projekt pre nadané deti 
Európsky program e-Twinning  
V spolupráci s Nadáciou detí Slovenska a Slovenskou sporiteľňou pokračujeme v projekte , Poznaj 
svoje peniaze .  
Školský mliečny program – pravidelnou konzumáciu mliečnych výrobkov tak škola deťom umožnila 
vyvážený príjem energie v dopoludňajších hodinách, pitný režim a prispela k prevencii obezity.  
Ovocie  do škôl- deti tak mali zabezpečený denný prísun vitamínov . 
 

 údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou  
Štátna školská inšpekcia hodnotí na : 
veľmi dobrej úrovni – vytváranie ponuky uplatňovania špeciálnych schopností žiakov v triedach 
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a v triedach so športovou 
prípravou 
- prezentáciu realizovaných aktivít školy v regionálnych denníkoch a v miestnej televízii 
- motivačnú činnosť pedagogických pracovníkov pri utváraní učebnej klímy podporujúcej 

samostatné a činnostné postupy žiakov 
- aktívne a efektívne zapojenie školy do projektov , súťaží a predmetových olympiád 
- samostatnosť a prvky sebariadenia v práci metodických orgánov školy 
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- kreativitu učiteľov v tvorbe netradičných pomôcok na fyzikálno-chemické pokusy a ich 
prezentáciu formou výstavy 

Štátna školská inšpekcia odporúča skvalitniť výber metód a foriem práce vo vyučovaní cudzích 
jazykov a vytváranie priestoru na uplatnenie ústneho prejavu žiakov , využívať metodické 
a poradné orgány školy na hodnotenie pedagogickej práce učiteľov. 
Kľúčové pozitíva stránky školy: 
- efektívne využívanie internetu a výučbových programov vo výchovno-vzdelávacom procese 
- udelenie ocenenia Škola roka SAŠ na školách za úspešné účinkovanie v celoročnej športovej 

aktivite 
- kvalitné materiálno-technické vybavenie v rámci vyučovania jednotlivých predmetov 
- odborné učebne – fyziky, chémie, biológie, informatiky, jazykov, techniky  

 údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Počet učební používaných školou  - 41 , z toho odborných učební  - 8 
Odborné učebne: učebňa chémie, učebňa fyziky, učebňa biológie, 4 učebne na vyučovanie 
informatiky a jazykov, techniky. 
Škola disponuje telocvičňou s umelých povrchom o rozlohe 700m2 , malou telocvičňou. 
V školskom areáli sa nachádza 1 veľké futbalové ihrisko s umelou trávou , 1 multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou,1 multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom ,bežecký antukový ovál 
o dĺžke 250 m, 1 ihrisko na plážové športy štandardných rozmerov. 

 

 údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 
      

Prehľad o pridelených finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu a finančných 
prostriedkov od zriaďovateľa: 
 
PRENESENÉ KOMPETENCIE     
    
Dotácia na normatívne výdavky: 
         - mzdy a poistné  ........................................... 1 332 540 € 
         - prevádzkové náklady ..................................     177 780 € 

         S p o l u :                                                     1 510 320 €      
Dotácia na nenormatívne výdavky: 
         - vzdelávacie poukazy ..................................         25 466 € 
         - dopravné r. 2018.........................................         7 946 € 
         - dopravné z roku 2017 ................................              346 € 
         - mimoriadne výsledky žiakov .....................           1 200 €    
         - príspevok na žiakov zo SZP ......................           2 700 €     
         - učebnice anglického jazyka .......................              288 € 
         - asistent učiteľa ...........................................         15 120 € 
         - lyžiarsky kurz .............................................        12 750 € 
         - škola v prírode ............................................          8 700 € 
         - odchodné ....................................................           2 293 € 
         S p o l u :                                                        76 809 € 
 

Čerpanie bežných normatívnych výdavkov      
 
ZŠ mzdy ... 61:                                                               Účtovníctvo                    P1- 04                                                            
  
-  tarifné platy                                                                 799 062 €                  779 793  R: 19 269 
-  osobné príplatky                                                   48 853 €                    48 853 
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-  odmeny                                                                          43 505 €                    43 505                                                 
-  ostatné                                                                           84 873 €                  104 142   R:  19 269 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mzdy spolu:                                                                   976 293 €                  976 293 
Príplatky za nadčas sú v účtovníctve v tarifných platoch, v P1- 04 sú v ostatných.   
Čerpanie miezd v účtovníctve súhlasí so mzdovým  výkazom P1- 04. 
                           
ZŠ poistné ...62:                                                   369 173 €  /v poistnom je aj DDP / 
Mzdy a odvody ZŠ spolu:                                           1 332 540 €       
 
b/ Prevádzkové náklady 
- cestovné náhrady                                                            640 € 
- energie, voda a telekomunikácie                               48 378 €   
- materiál                                                                      48 911 €  
- údržba                                                                        39 619 € 
- služby                                                                         38 098 € 
- nájomné za nájom VT                                                       25 € 
- nemocenské dávky platené zamestnávateľom             2 109 € 
S p o l u :                                                                    177 780 € 
 

Čerpanie bežných nenormatívnych výdavkov   
 
 Mzdy a odvody:                                                                                                   
 Vzdelávacie poukazy                        Účtovníctvo                 Pl- 04 
 mzdy     61:                                           18 921 €                 18 921 € 
 odvody  62:                                             6 545 €                   6 545 € 

Spolu:                                                    25 466 €                 25 466 € 
Čerpanie miezd v účtovníctve súhlasí so mzdovým  výkazom P1 04. 

 
 Asistent učiteľa                                 Účtovníctvo                  Pl- 04 

 mzdy     61:                                           11 015 €                 11 015 € 
 odvody  62:                                             4 105 €                   4 105 € 
Spolu:                                                    15 120 €                 15 120 € 
Čerpanie miezd v účtovníctve súhlasí so mzdovým  výkazom P1 04. 
  
Tovary a služby                                                            
 Dopravné ........................................        7 934 € 
 Mimoriadne výsledky žiakov .........        1 200 €    
 Príspevok na žiakov zo SZP ...........        2 700 €     
 Učebnice prvouky ...........................           288 € 
 Lyžiarsky kurz .................................     12 750 € 
 Škola v prírode .................................       8 700 € 
 Odchodné .........................................       2 293 €   
   

Čerpanie BNVspolu:                              76 451 € 
    
R e k a p i t u l á c i a  

Dotácia na bežné výdavky zo ŠR                         1 587 129  € 
Čerpanie bežných výdavkov zo ŠR                     1 586 771  € 
---------------------------------------------------------------------------- 

Nevyčerpané bežné výdavky zo ŠR v r. 2018               358  € 
Sú to finančné prostriedky na dopravu žiakov odvedené zriaďovateľovi. 



 

10 
 

 

ORIGINÁLNE  KOMPETENCIE       
 

Školský klub detí 
Príjmy  :      Dotácia .............................................       125 300 €  
                    vlastné príjmy....................................         30 970 € 

Príjmy spolu:                                                              156 270 €  

 
 
Výdavky  :  Mzdy a odvody .................................       146 601 € 
                    T a S ..................................................          9 669 € 
___________________________________________________________________________                        
Výdavky spolu:                                                           156 270 € 

 
Rozpočet vlastných príjmov bol 32 000 €, skutočnosť  30 970 €. 
Príjmy neboli splnené  o 1 030 € z dôvodu nižšieho počtu detí v ŠKD. 

 
Školská jedáleň  
Príjmy   :     Dotácia ...............................................    104 400 € 
                    Vlastné príjmy ....................................     34 539 €  
                     

Príjmy spolu:                                                            138 939 € 
 
 
Výdavky  :   Mzdy a odvody .................................     111 200 € 
                     T a S ..................................................      27 739 €  
___________________________________________________________________________                     

Výdavky spolu:                                                        138 939 € 
 
Rozpočet vlastných príjmov ŠJ bol 39 700 €, skutočnosť 34 539 €.  
Príjmy neboli splnené z dôvodu nižšieho počtu stravníkov.  

 

Centrum voľného času 
Príjmy :   dotácia od zriaďovateľa ..........................       9 420 € 
                príjmy od rodičov....................................       2 708 € 
                príjmy od ostatných subjektov ................       1 557 € 

Príjmy spolu:                                                               13 685 € 
 
Výdavky  :         -  dohody .....................................        9 530 € 
                           -  odvody ZP+SP.........................        3 133 € 
                           -  všeobecný materiál  .................          282 € 
                           -  denný letný tábor .....................           696 €  
                           -  náhrady PN ..............................             44 €                        
 

Výdavky spolu:                                                            13 685 € 
 

 

R e k a p i t u l á c i a  
Dotácia na originálne kompetencie                             308 894 € 
Čerpanie originálnych kompetencií                            308 894 € 
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PREHĽAD O ČERPANÍ OSTATNÝCH ZDROJOV FINANCOVANIA ŠKOLY 

 
Príjmy: 
- pedagogická prax ...........................................................          935 € 

- z dobropisov ...................................................................       2 111 € 
- príjmy z vratiek-RZZP ...................................................       2 276 € 
S p o l u :                                                                                  5 322 € 

 
Čerpanie: 
-  pedagogická prax............................................................           935 € 
-  tovary a služby ...............................................................        4 387 € 
S p o l u :                                                                                   5 322 € 
    

ÚRAD  PRÁCE,  SOCIÁLNYCH  VECÍ  A RODINY 
 
Dotácia: .........................................................................   3 685 € 
Čerpanie: 
                  - na stravovanie žiakov v HN                          3 104 € 
                  - na školské potreby žiakov v HN                      581 €  
 
Poskytnuté finančné prostriedky na stravu a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi  boli 
čerpané vo výške 3 685 €. 

 

TRANSFERY  312 
 
Poskytnuté transfery v  roku 2018 boli čerpané na tieto športové a vedomostné súťaže: 
 

Poskytovateľ              Dotácia             Čerpanie                                    Účel                                               

 
OÚ Košice                    500,00 €              500,00 €                 Krajské kolo : 
                                                                                           - hádzaná žiačok ZŠ 
 
                                                                                           Obvodné kolo: 
OÚ Košice                    343,93 €              343,93 €          - Matematická olympiáda  
                                                                                          - Fyzikálna olympiáda      
                                                                                          - Olympiáda v NJ 
                                                                                           
OÚ Košice                   300,00 €               300,00 €          - Hádzaná žiačky ZŠ 
                                                                                          - Malý futbal žiakov ZŠ - mladší žiaci                                                                                          
                                                                                          - Minifutbal – McDonld´s Cup žiakov             
                                                                                             a žiačok ZŠ 

Spolu:                       1 143,93 €            1 143,93 € 
 
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ Košice boli čerpané na cestovné, stravné, ceny, materiálno 
technické  zabezpečenie, prenájom športovej haly pre obvodné a krajské kola športových 
a vedomostných súťaží.  
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GRANTY 

 

Poskytovateľ                                         Dotácia              Čerpanie              Účel                                               

 
Slovenská akademická                           270,60 €               270,60 €      Aktivita nadnárodnej    
asociácia pre medzinárodnú                                                                    spolupráce v rámci 
spoluprácu-ERASMUS                                                                           programu ERASMUS 
 
Školský pohár SFZ                             1 000,00 €            1 000,00 €      Fin.odmena za 3. miesto 
                                                                                                                vo futbalovej súťaži 
                                                                                                                 nákup šp.materiálu 

Spolu:                                                 1 270,60 €            1 270,60 € 
  

 Transfer  zriaďovateľa   

 
     V roku 2018 boli poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške  
994 € na tieto súťaže a športový materiál: 

 
- Viem, čo neviem                                                                       230 €  
- Malý futbal O pohár primátora 1.-2. roč.                                  120 €  
- Malý futbal O pohár primátora 3.-4. roč.                                  120 €  
- Malý futbal O pohár primátora 5.-7. roč.                                  200 €  
- O pohár primátora - športový materiál                                      324 €  

 
     Poskytnuté finančné prostriedky od zriaďovateľa boli vyčerpané vo výške 994 €. 
     Finančné operácie boli prevedené v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou 
vynaložených finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
 

 Informácia o vytýčených cieľoch a ich plnení v školskom roku 2018/2019 
Hlavné ciele školy v školskom roku 2018/2019 sme rozčlenili do  základných oblastí, ktoré sa 
prelínajú z predchádzajúcich  školských  rokov. 
1. Implementácia a skvalitnenie  Inovovaného ŠkVP 
2. Realizácia projektu Aprogen  na I.  a II. stupni  vo všetkých  ročníkoch . 
3. Zvyšovanie úrovne  rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno-    
    vzdelávacom     procese v rámci premeny tradičnej školy na modernú. 
4. Efektívne vyučovanie s využitím IKT  a moderných foriem a metód vo  vyučovacích    
    predmetoch na I. a II. stupni 
5. Skvalitňovanie prípravy žiakov 9. ročníka na celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 
    a prijímacie pohovory. 
6. Príprava žiakov 5. ročníka na Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka. 
7. Poskytovanie  kvalitnej  záujmovej činnosti žiakom vzhľadom na ich záujmy   
    a  požiadavky. 
8.  Modernizácia celkového vybavenia interiéru a exteriéru  školy a učebných pomôcok,   
     vrátane didaktickej  techniky. 
9.  Realizácia programu Zelená škola počas celého školského roka. 
10. Obhospodarovanie školského pozemku v rámci projektu Zelenej školy. 
11. Skvalitnenie realizácie separovaného zberu v rámci školy. 
11. Osvetová činnosť  separovaného zberu u rodičovskej verejnosti. 
12. Vytváranie bezpečného prostredia pre žiakov a zamestnancov školy. 
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V školskom roku 2018/2019 prebiehal výchovno-vzdelávací proces podľa Školského  
vzdelávacieho programu pod názvom „Nie je škola ako škola,“ a Inovovaného školského 
vzdelávacieho programu  vo všetkých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelávania. 
Realizácia projektu APROGEN prebiehala aj naďalej  od 1. ročníka. Druhá fáza tohto  projektu 
prebieha  vo všetkých ročníkoch  sekundárneho vzdelávania. Žiaci týchto tried dosahujú 
výborné výsledky nielen vo vyučovacom procese, ale aj zapájaním sa do rôznych vedomostných 
súťaží a projektov na rôznych úrovniach. Každoročne sa zúčastňujeme Celoslovenskej 
konferencie škôl zapojených do projektu Aprogen s prezentáciami žiackych ročníkových prác.  
Využívaním moderných metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese sa  snažíme 
zvyšovať úroveň  a efektivitu vyučovania. Žiakom vytvárame možnosť tvorivého osvojovania 
nových poznatkov priamo na vyučovacích hodinách. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
realizujeme vzhľadom na ich schopnosti a zručnosti. Edukačný proces je vo veľkej miere 
zameraný  na riešenie praktických úloh aplikáciou teoretických poznatkov, ktoré budú využívať 
v praxi.. V štyroch  triedach primárneho vzdelávania prebieha vyučovanie formou 
„Vysokoefektívneho vyučovania“ -  integrované vyučovanie, touto formou sa vyučuje aj 
v niektorých vyučovacích predmetoch sekundárneho vzdelávania. V rámci primárneho 
vzdelávania prebieha vyučovanie v 2 triedach  podľa Daltonského plánu. Žiaci sa už od 
primárneho vzdelávania učia prezentovať svoje vedomosti formu rôznych projektov 
a prezentácií. Nezanedbateľnú pozornosť venujeme aj slabšie prospievajúcim žiakom.  
O kvalitnej práci našich pedagógov svedčia aj dosiahnuté výsledky monitorovania vedomostí 
v Celoplošnom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka, v ktorom sme dosiahli opäť nadpriemernú 
úroveň v rámci SR.  
Plnenie týchto cieľov je dlhodobý proces, preto v tomto úsilí budeme pokračovať  aj v ďalších 
školských rokoch.  
V rámci materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa stále 
snažíme aktuálne dopĺňať učebné pomôcky na vyučovanie jednotlivých  predmetov, zabezpečili 
sme obnovu vybavenia učební informatiky a skvalitnili vyučovanie cudzích jazykov. 
V edukačnom procese využívame interaktívne tabule,  dataprojektory. IKT máme vo všetkých  
učebniach . 
Vyučujúci majú k dispozícii  aj prenosnú IKT , ktoré využívajú aj mimo odborných učební 
v bežných triedach.   

       Škola zakúpila vďaka financiám z 2% moderný server s dostačujúcou kapacitou, ktorý  
       zabezpečuje kvalitný internetový signál v rámci celej budovy školy, to znamená, že  
       internetové pripojenie    môžu využívať vyučujúci vo všetkých učebniach. 
       Zrealizovali sme povrchové úpravy stien na chodbách takmer v celej budove školy. 
 

 údaje o voľnočasových aktivitách 
 Záujmová činnosť na škole  poskytovala bohatú škálu záujmových útvarov,  

v ktorých si  žiaci mohli rozvíjať vedomosti a zručnosti podľa svojich záujmov. 
V  školskom roku 2018/2019 sme vydali 823 vzdelávacích poukazov, prijali sme 795. 
Na škole pracovalo 53 záujmových útvarov  spoločensko - vedného , umeleckého a športového 
zamerania. Celkove bolo v týchto záujmových útvaroch začlenených 926 žiakov. Okrem bežnej 
náplne práce prebiehala v záujmových útvaroch aj príprava na vedomostné a športové  súťaže, 
predmetové olympiády a kultúrne podujatia. Získané vedomosti a zručnosti mali žiaci možnosť 
prezentovať v rôznych súťažiach a kultúrno - spoločenských podujatiach. O úspešnosti našich 
žiakov a ich prezentácii svedčia  veľmi dobré výsledky na úrovni mesta, okresu, kraja a Slovenska 
uvedené v prílohe. 
 

 spolupráca školy s rodičmi a inými inštitúciami 
Spoluprácu s rodičmi a rôznymi inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove  

a vzdelávaní mladej generácie máme už dlhodobo rozvinutú na veľmi dobrej úrovni. 
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V školskom roku 2018/2019 sme pre rodičov pripravili viacero  kultúrnych a športových 
podujatí, na ktorých sa prezentovali žiaci. Počas týchto aktivít sa snažíme prehlbovať spoluprácu 
s rodičovskou  verejnosťou.  Dlhodobo spolupracujeme s XIII.MŠ a IX.MŠ. Deti týchto MŠ 
navštevujú učebňu informatiky 2x týždenne, a získavajú primárne zručnosti s prácou IKT. 
Organizujeme pre predškolákov aktivity, ktorými  prispievame k lepšej adaptácii na základnej 
škole. 
V rámci získavania  finančných prostriedkov sme využili aj v tomto školskom roku možnosť  
darovania 2% z dane fyzických osôb, kde sa nám podarilo získať cca 5.000 €. 

Spolupracujeme aj s inými inštitúciami napr. Školou pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnázium Bratislava, Združením Orava, XIII. a IX MŠ, Mestským futbalovým klubom, 
Hádzanárskym klubom Juventa, Knižnicou Gorazda Zvonického, Hvezdárňou, Maticou Slovenska, 
Mestským osvetovým strediskom , Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice, atď.  
V spolupráci s týmito inštitúciami realizujeme rôzne podujatia a aktivity, na ktorých sa  zúčastňujú 
naši žiaci a pedagógovia. 
 

Z á v e r  
 Moderná škola musí byť centrom edukácie, kultúry, športu a  celoživotného vzdelávania. 
Vychádzajúc z dôslednej analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu a našej práce, ktorá je nástrojom 
slúžiacim k sledovaniu dôležitých ukazovateľov činnosti školy v  nasledujúcich  školských  rokoch, 
svoju činnosť zameriame hlavne na skvalitnenie a odstraňovanie zistených rezerv a nedostatkov.  
 Našim krédom je vytvárať bezpečné prostredie pre žiakov a zamestnancov školy, vytvoriť 
školu na tvorivo humanistických princípoch, kde bude prevládať nielen tvorivosť učiteľa ale najmä 
tvorivosť  žiaka a kvalitná spolupráca s rodičmi.  
Hodnotiaca správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30.6.2019, je to zápisnične 
zaznamenané v zápisnici pedagogickej rady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Michalovciach   30. júna 2019                                                          Mgr. Kanócová Eleonóra 
                                                                                                                  riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 


