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1. Základné identifikačné údaje o škole

Právna forma :

Škola s právnou subjektivitou od 1.4.2002 – rozpočtová
organizácia

IČO :

35543922

Škola :

Základná škola

Adresa:

Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontakty :

Tel. číslo:

053/4182011

Fax. číslo:

053/4432600

e – mail :

skola@zshutnsnv.edu.sk

webové stránka :

www.hutnicka.snv.sk

Zriaďovateľ :

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7

Primátor :

PhDr. Ján Volný

Riaditeľka školy :

PaedDr. Viera Oltznauerová

Štatutárny zást. riaditeľky :

Mgr. Eva Combová

Zástupcovia riaditeľky školy:

Mgr. Ľuboš Sedlák

Vedúca ŠJ :

Mária Šeligová

Zloženie školy :

Základná škola 1. – 9. ročník

601 žiakov

Školský klub detí

165 žiakov

Školská jedáleň

395 stravníkov

Zaradená do siete škôl :

1.9.1989

Otvorenie malej budovy ZŠ :

1.9.1994

2. Poradné orgány školy
2.1 Rada školy
Rada školy sa v školskom roku 2008/2009 zišla na 3 zasadnutiach.
V marci 2008 sa skončilo funkčné obdobie RŠ, ktorá pracovala na základe volieb z roku
2004 a uskutočnili sa nové voľby pre funkčné obdobie 2008 až 2012.
RŠ pre toto funkčné obdobie má 11 členov a bude pracovať v zložení:
-

za pedagogických zamestnancov : Mgr. Alena Ludányiová,
Mgr. Katarína Oelschlägerová

-

za nepedagogických zamestnancov : p. Mária Letanovská

-

za rodičov : p. Mária Husová, p. Klaudia Sakmárová, Mgr. Silvia Šimová,
JUDr. Jaroslav Dulík

-

za zriaďovateľa : Mgr. Dana Kováčová, Ing. Stanislav Čurný, p. Adnan Akram
Ing. Vladimír Filinský.

2.2 Gremiálna rada
Gremiálna rada školy prispievala ku kvalitnému fungovaniu školy.
Tvorili ju : vedenie školy – PaedDr. Viera Oltznauerová – riaditeľka školy
Mgr. Eva Combová - zástupkyňa riad. školy
Mgr. Ľuboš Sedlák – zástupca riad. školy
Mgr. Mária Hrušovská – výchovný poradca
Mgr. Ľudmila Chromá - vedúci MZ a PK
Mgr. Mária Miškechová
Mgr. Mária Kleinová
Mgr. Alena Betíková
PaedDr. Milota Čujová
Ing. Jozef Sedlačko
Mgr. Zlatica Rutkayová
Mgr. Milan Hnát
PaedDr. Daniela Ivanková
Mgr. Mária Hronská - predseda OZ
Mgr. Viera Hovancová – koordinátor voľného času 1.-4.
Mgr. Mária Bubeníková - koordinátor voľného času 5.-9.
Mgr. Mária Čechová - koordinátorka ŠP
Gremiálna rada sa schádzala raz za mesiac. Vyhodnocovala činnosť školy za uplynulý
mesiac a podieľala sa na tvorbe nového mesačného plánu. Okrem toho riešila rôzne aktuálne úlohy
a problémy školy. Vďaka jej činnosti sa v tomto školskom roku zvýšila aktivita a tvorivosť
pedagogických zamestnancov vo vyučovacom procese ale i v mimoškolskej činnosti.

2.3 Metodické združenia a predmetové komisie
V škole pracovali 2 MZ a 7 PK :
-

MZ 1. stupeň a ŠKD

-

MZ ŠPT – autizmus

-

PK matematiky

-

PK slovenského jazyka a literatúry

-

PK cudzích jazykov

-

PK prírodovedných predmetov

-

PK spoločensko – vedných predmetov

-

PK výchovných predmetov

-

PK telesnej výchovy a športových tried

MZ a PK zasadali 4 – krát do roka. Okrem nich sa uskutočnili 2 otvorené hodiny, ktoré
realizovali Mgr. Eva Školníčková – komunikačné zručnosti AJ a Mgr. Iveta Pacholská čitateľská gramotnosť SJL realizovaná v školskej knižnici
Naša škola bola poverená ŠÚ pri Mestskom úrade organizovaním krajského kola vo
volejbale a volejbalového turnaja SŠH.
Činnosť MZ a PK dosahuje kvalitnú úroveň.

3. Štatistické údaje o škole
3.1 Počet tried, žiakov, hodnotenie dochádzky v porovnaní so školským rokom
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3. 2 Hodnotenie a klasifikácia žiakov
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3.3

Učebné plány

1. stupeň

1. ročník – ŠkVP pre 1. stupeň ZŠ
2. ročník – UP variant 1 - základný
- 3. – 4. ročník – UP variant 3 – jazykový – AJ, NJ – 6 odd.

ŠPT – autizmus
2. stupeň

5. ročník – ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ

ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ s rozšíreným vyučovaním CJ
- UP variant 2
- UP so športovou prípravou – volejbal – dievčatá
- basketbal – chlapci
- 3 triedy
- UP s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodoved. predmetov – 1 trieda
- UP s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka – AJ, NJ – 4 triedy

Škola ponúkala možnosť voľby voliteľných a nepovinných predmetov – práca s počítačom,
konverzácia v Aj, pohybová príprava, cvičenia zo Sj a M, anglický jazyk, nemecký jazyk.

3.4

Pedagogickí zamestnanci
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V tejto oblasti sme dosahovali veľmi kvalitné výsledky. Do rozličných foriem priebežného

vzdelávania sa zapojilo 5 pedagogických zamestnancov a veľký záujem bol aj o rozličné
jednorazové vzdelávania, ktoré absolvovalo 58 pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili
odborných či metodických kurzov, seminárov, metodických dní a školení. Túto oblasť hodnotíme
veľmi kladne a vedenie školy podporuje záujem pedagógov o odborný a pedagogický rast.

Vzdelávanie organizované Školským úradom v Spišskej Novej Vsi
Metodický deň pre uč. I. st ZŠ –
Interaktívna tabuľa a využitie IKT na
vlastivede

Ľ. Chromá, J. Streberová, E. Červená,

Seminár pre koordinátorov prvencie
drogových závislostí a uč. etickej vých.

A. Ludányiová

Metodický deň pre uč. dejepisu

A. Betíková, M. Kleinová

Metodický deň /škol. dielne a učebňa ŠPD/

E. Hovancová, M. Hrušovská

Metodický deň uč. inform. výchovy

A. Emberová

Metodický deň uč. technickej výchovy

E. Hovancová

Metodický deň uč. zemepisu a geografie

M. Čujová, Z. Rutkayová

I. Pacholská

Priebežné vzdelávanie
II. kvalifikačná skúška

MPC Prešov

II. kvalifikačná skúška

Univerzita J. Selyeho v Komárne V. Oltznauerová, E. Š
M. Čujová, Z. Alexie
M. Jendrálová

Škol. vzdel. program v TV a ŠP a v ochrane MPC Prešov
zdravia a života

D. Ivanková

M. Hnát, M. Hronská

Jednorazové podujatia
Workshop „Hviezdoslavov Kubín“

Spiš. Osvet. stredisko Sp. N. Ves

M. Kleinová

Seminár pre uč. AJ na I. st. ZŠ

Oxford University Press

K. Oelschlägerová

Pedagogická konferencia Havlíčkov Brod, ČR

Mesto Havlíčkov Brod, ČR

V. Oltznauerová, E. Co
J. Derfényiová

Seminár „Príroda pre zdravie“

Múzeum Spiša v Sp. N. Vsi, E. Hovancová, E. Červ
mesto Spišská Nová Ves

Podujatie pre uč. CJ – „Writing Skills – Písanie“

MPC Prešov

J. Sedlačko, E. Školníč

Seminár „Stratégie vých.-vzd. Procesu na NV

MPC Prešov, Spiš. diecéza

M. Hrušovská, Z. Alex

Seminár pre učiteľov nábož. výchovy „Výchova MPC Prešov, Spiš. diecéza

M. Hrušovská

k ľudskej láske, manželstvu a rodičovstvu“
Diskusné fórum „Komunikácia a reklama“

Spiš. Osvet. stredisko Sp. N. Ves

Seminár uč. AJ

MPC
Prešov,
University Press

Kurz prvej pomoci

MediSon, s.r.o., Košice

3.5

Cambridge E. Školníčková

Zapísaní žiaci do 1. ročníka

Školský rok 2008/2009
Počet zapísaných detí

Z celkového počtu zapísaných detí:

Spolu:

72

chlapcov

29

dievčat

43

počet odkladov

7

nezaškolené deti

2

špeciálna trieda pre

0

deti s autizmom
Zápis detí do 1.roč. na tunajšiu školu z obcí:

15

Zápis detí do 1.roč.na tunajšiu školu

2

z iných obvodov Spišská Nová Ves

M. Hnát

A. Betíková, V. Hovan

4. Vypracované projekty

Žiadateľ
/obstarávat Autor/autori
eľ

mesto
SNV
Hutnícka

PhDr.
ZŠ Šefčíková
Kováčová
Ľuboš Sedlák

Oblasť podpory Predpokladan
(názov projektu) ý rozpočet

Úspešnos Získané
ť
prostriedky

Zdroje financovania
MŠ SR

MÚ SNV RRZ

Ľubica
Dana Multifunkčné ihrisko
Mgr.

1 730 000

úspešný

1 730 000

––-

500 000

30 000

ZŠ Hutnícka

Detské ihriská "Niečo
Mgr.
Magdaléna
chcieť znamená už 200 000
Jendrálová
polovicu mať"

neúspešný

––-

škola
10 000

20 000

10 000

ZŠ Hutnícka

Elektronizácia
a
Mgr.
Magdaléna revitalizácia
120 000
Jendrálová
školských
knižníc
2008

úspešný

120 000

100 000

15 000

5 000

vyhodnocuje
sa

MVRR
SR

MsÚ SNV

––

úspešný

62 000

––

4 000

mesto
SNV
Hutnícka

mesto
SNV
Hutnícka

PaedDr.
Oltznauerová
Mgr.

Viera

kvalita
Eva Vyššia
vzdelávania
je
ZŠ Combová
43 394 305
predpokladom lepšej
Ing.
Janka budúcnosti
Pisková
Ing.
Pavol Karchňák

ZŠ Mgr. M. Hnát

ZŠ Hutnícka

Mgr.
Hronová

ZŠ Hutnícka

Mgr. M. Hnát

"Športové triedy"

"Školy
budúcnosť
Zuzana
2008/2009
popolvárovi
dramatizácia
SJ"

66 000

pre
-

O
19 275
učiva

Otvorená škola oblasť športu 2009 5831,19 eur
"Tenis do škôl"

úspešný

19 275

––

––

2 000

neúspešný

––

5300 eur

300 eur

231.19

5. Priestorové a materiálne vybavenie školy
Výchovno-vzdelávací proces sme realizovali v tomto školskom roku v 41 učebniach. Vo
veľkej budove bolo umiestnených 33 a v malej budove 8 učební. Pre klasické vyučovanie sme
využívali 29 tried – 14 na I. stupni /z toho 2 pre deti s autizmom/ a 15 na druhom stupni.. Z
odborných učební to boli : školská kuchynka, fyzikálne laboratórium, učebňa fyziky, chémie,
prírodopisu, hudobnej a náboženskej výchovy, anglického a nemeckého jazyka, spoločná učebňa
informatiky a anglického jazyka, počítačová učebňa a učebňa školského špeciálneho pedagóga. Deti
zo školského klubu pravidelne využívali herňu. Každé oddelenie malo vyhradené jedno popoludnie
v týždni. Aj v tomto roku boli v malej budove elokované triedy ZUŠ, odbor výtvarný a tanečný pod
vedením pani učiteľky Rímskej a Kamenickej.
Na športovú činnosť žiaci využívali tri telocvične, posilňovňu, športovú halu na
basketbalovú prípravu a športový komplex s atletickou dráhou, basketbalovým, futbalovým,
hádzanárskym ihriskom a tenisovým kurtom. 15. decembra bolo slávnostne odovzdané
multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Počas vianočných prázdnin v spolupráci s rodičmi sme
postavili mantinely a dali do prevádzky klzisko. V jarnom období sa dokončilo oplotenie ihriska a
terénne úpravy. Celý športový areál bol v popoludňajších hodinách a počas voľných dní prístupný
širokej verejnosti. V prvom polroku ho spravoval pán Laubert, ktorý bol u nás zamestnaný na
aktivačné práce.
Z prostriedkov určených na túto aktivačnú činnosť sme zakúpili boxerské vrece a rukavice,
tenisovú sieť a 2 plstené halové lopty. Z projektu „Športové triedy – podpora vzniku športových
tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach“ sme získali 15 kusov
volejbalových lôpt a dve sady dresov pre mladšie a staršie žiačky. Z finančných prostriedkov za
mimoriadne športové výsledky sme zakúpili meracie koliesko, volejbalovú sieť a basketbalovú
loptu. Z úspešného projektu „Knižnica zábavy a vzdelávania“ sme si vybavili novozriadenú žiacku
knižnicu s čitárňou, 5 notebookmi, kopírovacím strojom a 20 kusmi audiokníh. Do herne ŠKD sme
zakúpili novú PC zostavu s multifunkčnou tlačiarňou a kočík pre baby ANNABEL, do kabinetnej
zbierky telesnej výchovy ešte ďalšiu volejbalovú sieť a stopky, rysovacie potreby pre matematiku a
nástenné tabule pre hudobnú výchovu a I. stupeň. Zo vzdelávacích poukazov 2 notebooky a 2
multifunkčné tlačiarne.
V jesennom období firma DUK – FMS urobila rekonštrukciu vodovodného potrubia mimo
budovy a v zimnom období vo vnútri budovy, pretože pôvodné bolo vo veľmi zlom technickom
stave. Sídliskový mestský výbor zaplatil výmenu 14 dielcov na oplotení vo veľkej budove a mreže
na okná čitárne. Na zlepšenie materiálneho vybavenia školy sme v novozriadenej čitárni vymenili
podlahu a nainštalovali vertikálne žalúzie. Zakúpili sme mikrovlnnú rúru, 2 aku skrutkovače,
teplovzdušnú pištoľ a vymenili sme posledné nevyhovujúce práškové hasiace prístroje.
Z prostriedkov RRZ sme vybavili odborné učebne fyziky, prírodopisu a informatiky vertikálnymi
žalúziami.
O bohatú flóru v interiéri a exteriéri sa starali žiaci počas hodín pestovateľských prác pod
vedením vyučujúcich a hlavne p. uč. Hovancovej Evy. Celý areál školy bol rozdelený na jednotlivé
rajóny, o ktoré sa starali triedne kolektívy. Ich čistota bola každý mesiac zverejňovaná v školskom
rozhlasovom vysielaní. V jesennom a jarnom období sme zorganizovali upratovanie celého areálu
veľkej a malej budovy. V letnom období pán Strela zabezpečil postrek atletickej dráhy.
Členovia ŠP počas celého roka vyhodnocovali estetickú úroveň tried a zameranie násteniek
k jednotlivým významným udalostiam. Vitrínky na 1. a 2. podlaží prezentovali žiacke práce
z činnosti ŠKD a hodín výtvarnej výchovy. V niektorých máme umiestnené poháre a diplomy,
ktoré veľa hovoria najmä o športových úspechoch našich žiakov, ktorí sa môžu v plnej miere
realizovať na poli športovom, kultúrno – spoločenskom, v praktických zručnostiach i v príprave
vedenia domácnosti.

6. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti

školy

Prenesené kompetencie – ZŠ
m/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to
1. dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2008:
z toho: mzdový normatív

16 587 000,00 Sk

uvedené prostriedky boli čerpané nasledovne:
zoskup. 610 – mzdy

12 137 036,00 Sk

zoskup. 620 – odvody

4 449 964,00 Sk

prevádzkový normatív

3 799 000,00 Sk

uvedené prostriedky boli čerpané nasledovne:
zoskup.631 – cestovné
zoskup.632 – energie, voda, 2 369 272,90 Sk

17 952,00 Sk

zoskup.633 – materiál

283 902,86 Sk

zoskup.634 – dopravné

10 291,40 Sk

zoskup.635 – údržba
zoskup.637 – služby
zoskup.642 – transfery

342 673,50 Sk
659 484,34 Sk
115 423,00 Sk

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.
V roku 2008 bolo prijatých 156 250.- Sk, z ktorých bolo vyčerpaných:
- energie
- všeobecný materiál
- učebné pomôcky

68 445,25 Sk
35 609,66 Sk – rôzny drobný kanc. materiál
13 762,24 Sk

/rôzne spoločenské hry, bábiky, kočík pre bábiky, oblečenie chou-chou/
- výpočtová technika
- údržba výpočtovej techniky
- základný prídel do SF
- nemocenské dávky

21 580.- Sk
2 671,85 Sk
11 527.- Sk
2 654.- Sk

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia:
V roku 2008 boli nám pridelené nenormatívne finančné prostriedky v celkovej sume 350
720.- Sk. Uvedené finančné prostriedky boli použité:
- dohody o vykonaní práce

135 600,00 Sk – odmeny pre ved. krúžkov

- elektrická energia

20 891,00 Sk

- teplo

97 000,00 Sk

- všeobecný materiál

13 941,00 Sk – drobný materiál pre krúžky

- učebné pomôcky

43 901,00 Sk

/floorbalové hokejky – 10 ks, volejbalová sieť s lankom, píšťalky plastové 10 ks, stopky časové,
stolnotenisová raketa Contact – 10 ks, stolnotenisová raketa Worker – 4 ks, knihy do žiackej
knižnice – 28 ks a učebnice do kab. HV,M,ZeM,PRIR.,Fyz.,ON – 269 ks
- cestovné výdavky a súťaže

1 058,00 Sk

- výpočtová technika

8 650,00 Sk – LCD monitory

- prev. stroje, prístroje a zar.

2 190,00 Sk – tlačiareň

- software 9 ks

27 489,00 Sk – angličtina 1.-5.roč., prírod. a
detský

kútik

4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia:
V roku 2008 sme získali vlastné príjmy v sume 400 802,19 Sk. Použili sa na čerpanie:
-

rekonštrukcia vzduchotechniky – kap.výd.

-

všeobecný materiál

400 007,70 Sk
794,49 Sk – drobný kanc.mat.

5. Iné finančné prostriedky – darcovstvo
V roku 2008 sme získali finančný dar v sume 13 000,00 Sk a z toho bolo použitých:
-

prepravné /volejb. turnaj v ČR – Bílovec/
súťaže, športové akcie

10 000,00 Sk

3 000,00 Sk

Okrem finančných prostriedkov sponzori darovali škole aj hmotný majetok:
- 3 ks kníh do učiteľskej knižnice

7. Výchovné poradenstvo

849,00 Sk

Na úseku k voľbe povolania a profesijnej orientácie, v školskom roku 2008/2009 sa zamerala
pozornosť na tieto úlohy.
Pre správne rozhodnutie pri výbere školy a povolania sa uskutočnilo rodičovské združenie. Tohto
rodičovského združenia sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých škôl:
Gymnázium -

Školská SNV

-

Javorová SNV

-

Š. Mišíka SNV

Stredná priemyselná škola strojnícka ,SNV
Stredná priemyselná škola, SNV
Stredná škola drevárska, SNV
Obchodná akadémia, SNV
Stredná odborná škola, SNV
Stredná odborná škola, Levoča
Zástupcovia jednotlivých škôl oboznámili rodičov a žiakov o štúdiu na školách a v jednotlivých
odboroch.
Okrem tohoto združenia sa uskutočnili exkurzie na jednotlivé stredné školy pri príležitosti
otvorených dverí na týchto školách : Gymnázium Školská, Javorová, Obchodná akadémia, Stredná
priemyselná škola strojnícka, Stredná priemyselná škola, Stredná škola drevárska.
Pre žiakov, ktorí ani po týchto ponukách škôl nemali istotu pri výbere povolania zúčastnili sa
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v SNV testovanie
profesijnej orientácie, kde na základe testov im bol doporučený študijný odbor a škola.
V školskom roku 2008/2009 sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka z Matematiky
a Slovenského jazyka . Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci v riadnom termíne. Monitor nahradil
prijímacie pohovory na stredných školách, okrem odborov, kde sa vyžadovali talentové skúšky.
Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili v mesiaci apríl 2009 na základe výberu Ministerstva školstva
testovania Matematickej a čitateľskej gramotnosti.
V tomto školskom roku bolo rozmiestnených 78 žiakov 9. ročníka a 2. žiaci 8. ročníka .Na
základe prijatia žiakov na jednotlivé školy rodičom boli vydané zápisné lístky potrebné
k umiestneniu žiakov na stredné školy.
Počas celého školského roka žiaci a rodičia využívali konzultácie pri výbere povolania. Pri týchto
konzultáciách sa využívala simulácia umiestnenia na stredných školách prostredníctvom programu
PROFORIENT, kde je zmapovaná sieť stredných škôl v rámci Slovenska.
Pre žiakov 8. ročníka pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v mesiaci jún 2009 burzu stredných škôl. Na burze sa prezentovali jednotlivé školy zo Spišskej
Novej Vsi, Levoče, Popradu, Košíc, Kežmarku a Bijacoviec. Tejto burzy sa zúčastnili všetci žiaci
8. ročníka.
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
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Š
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8. Úspechy žiakov školy
8.1 I. stupeň
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

III.B

Ema Školníčková

1. miesto

p.uč. Pacholská

IV.A

Natália Wolfová

3. miesto

p.uč. Chromá

Gymnastický štvorboj – okresné kolo

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

1.-3.roč.

Družstvo chlapcov

1. miesto

p.uč. Hronská

Gymnastický štvorboj – krajské kolo

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

1.- 3.roč. Družstvo chlapcov

3. miesto

p.uč. Hronská

Mestská športová olympiáda – okresné kolo

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV. A

Ľubica Bjalončíková

1. miesto

p.uč. Chromá

1. miesto

p.uč. Rímska

3. miesto

p.uč. Chromá

3.miesto

p.uč. Chromá

3. miesto

p.uč. Chromá

3. miesto

p.uč. Rímska

šplh na tyči
IV. C

Kristián Baluch
hod kriketovou lopt.

IV. A

Monika Mrovčáková
beh na 50 m

IV. A

Dominik Lesňák
skok do diaľky

IV. A

Ľubica Bjalončíková
skok do diaľky

IV. C

Jakub Taran
hod kriket. lopt.

3. roč

malý futbal

2. miesto

p.uč. Streberová, Červená

4. roč.

vybíjaná chlacov

3. miesto

p.uč.
Chromá,
Rímska

4.miesto

p.uč. Hnát

Umiestnenie

Pripravovala

3.-4. roč. prehadzovaná dievčat

Ekovýkres – okresné kolo

Trieda

Meno žiaka

Streberová,

III.C

Michaela Gavalierová

1. miesto

p.uč. Chromá

III.A

Daniela Rumanová

3.miesto

p.uč. Chromá

III.A

Samuel Jakubec

3.miesto

p.uč. Chromá

8.2

II. Stupeň

Matematická olympiáda – okresné kolo:

Tried
a

Počet
Umiestnenie Pripravovala

L. Klein

10.miesto

D. Kalafutová

5. miesto

zúčastnených žiakov

V.B

2 žiaci

VI.B

2 žiaci

IX.B

Úspešní riešitelia

p.uč Emberová

p.uč. Dzurňáková
M. Malina

7. miesto

D. Hennel

5. miesto

A. Marečák

6. miesto

3 žiaci

p. uč. Dzurňáková

Matematická olympiáda – krajské kolo :

Počet
Trieda

IX.B

zúčastnených
žiakov

Úspešní riešitelia

Umiestnenie

D. Hennel

1.-9.miesto

2 žiaci

p.uč. Dzurňáková
A. Marečák

Pytagoriáda – okresné kolo:

Pripravovala

36.-40.miesto

Počet
Trieda

Úspešní riešitelia

Umiestnenie Pripravovala

E. Labanc

11. miesto

p. uč. Rutkayová

5. miesto

p. uč. Emberová

zúčastnených žiakov

V. A
7 žiakov
V. B

M. Frankovičová

Krajské kolo matematickej súťaže LOMIHLAV:

Trieda

Družstvo

IX.B

D.Hennel
D.Hardoň

Umiestnenie

Pripravovala

4.miesto

p.uč. Dzurňáková

A.Marečák

MONITOR – 9 – M 2009:
Testovania sa zúčastnilo 78 žiakov IX. ročníkov. Úspešnosť z matematiky v rámci školy bola 51,9
%. Celoslovenský priemer v matematike bol 53 %. 100 % úspešnosť dosiahli 3 žiaci z IX.B triedy:
D. Hardoň, J. Lengvarská, L. Murdžak.
Korešpondenčná celoslovenská súťaž MAKS.
Zapojilo sa 7 súťažných dvojíc. Po piatej sérii v rámci kraja sa najlepšie umiestnila dvojica :
Ľ. Fecko – M. Vasko ( VII.B), obhájili 5. miesto, v rámci SR 32. miesto.
Medzinárodná súťaž – KLOKAN
Do súťaže bolo zapojených len 13 žiakov na druhom stupni: 5. ročník -5 žiakov,6.ročník – 2 žiakov,

7.ročník – 5 žiakov, 8.ročník – 1 žiak. Príčinu nezáujmu vidíme aj v rapídnom náraste ceny za
súťaž.

Chemická olympiáda – okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

Júlia Lengvarská p.uč.
Korpeľová

2. miesto

Lukáš Murdžák

p.uč.
Korpeľová

4. miesto

Andrej Marečák

p.uč.
Korpeľová

8. miesto

Katarína
Kleinová

p.uč.
Korpeľová

Chemická olympiáda – krajské kolo
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

6. miesto

Júlia
Lengvarská

p.uč.
Korpeľová

17.
miesto

Lukáš Murdžák p.uč.
Korpeľová

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – kategor. F
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

8. miesto

Denisa
Kekáčová

p.uč.
Dzurňáková

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – kategor. E

Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

2. miesto

Daniel
Hennel

p.uč. Dzurňáková

3. miesto

Daniel
Hardoň

p.uč. Dzurňáková

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo – kategor. E
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

9. miesto

Daniel
Hennel

p.uč.
Dzurňáková

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória E - Botanika
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

2. miesto

Klaudia Vospálková

p.uč.
A.

Ludányiová

3. miesto

Dominika
Kleknerová

p.uč.
A.

Ludányiová

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória E - Botanika
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

4. miesto

Dominika
Kleknerová

p.uč.
A.

Ludányiová

7. miesto

Klaudia Vospálková

p.uč.
A.

Ludányiová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória E - Zoológia
Umiestne

Meno žiaka

Pripravovala

nie
1. miesto

Katarína
Ambrozyová

p.uč.
Hovancová

2. miesto

Silvia Nováková

p.uč.
Hovancová

3. miesto

Kamila Zaťková

p.uč.
Hovancová

4. miesto

Tatiana Bobulová

p.uč.
Hovancová

6. miesto

Svetlana Čonková

p.uč.
Hovancová

11.
miesto

Lenka Bryndzová

p.uč.
Hovancová

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória E - Zoológia
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

4. miesto

Katarína
Ambrozyová

p.uč.
Hovancová

11.
miesto

Kamila Zaťková

p.uč.
Hovancová

17.
miesto

Silvia Nováková

p.uč.
Hovancová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória C
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

Adriana Michalková p.uč.
Hovancová

3. miesto

Katarína

p.uč.

Ambrozyová

Hovancová

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória C
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

Adriana Michalková p.uč.
Hovancová

15.
miesto

Katarína
Ambrozyová

p.uč.
Hovancová

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo – kategória C
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

9. miesto

Adriana
Michalková

p.uč.
Hovancová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória I
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval
a

8. miesto

Lenka
Zentková

p.uč.
Čujová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória H
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval
a

4. miesto

Dominika
Kalafutová

p.uč.
Čujová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória G
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval
a

7. miesto

Tomáš
Tomko

p.uč.
Čujová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória E
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval
a

2. miesto

Andrej
Marečák

p.uč.
Čujová

Geografická olympiáda – krajské kolo – kategória E
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval
a

13.
miesto

Andrej
Marečák

p.uč.
Čujová

Príroda okolo nás
Umiestne
nie

Meno žiaka

4. miesto

Marika Patakyová
Patrícia
Tokarčíková

Pripravovala

p.
uč.
Hovancová

Monika Muchová

Olympiáda Anglický jazyk – okresné kolo

Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravovala

10.
miesto

Natália
Bodáková

p.uč.
Sedlačko

5. miesto

Daniel Hennel

p.uč.
Sedlačko

Olympiáda Nemecký jazyk – okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval

4. miesto

Michal Vasko

p.uč.
Jančura

3. miesto

Dominika
Kleknerová

p.uč.
Jančura

Prednes poézie a prózy v Nemeckom jazyku – okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval

1. miesto

Michal Vasko

p.uč.
Jančura

1. miesto

Klaudia
Vospálková

p.uč.
Jančura

Prednes poézie a prózy v Nemeckom jazyku – krajské kolo
Umiestne
nie

Meno žiaka

Pripravoval

2. miesto

Michal Vasko

p.uč.
Jančura

3. miesto

Klaudia

p.uč.

Vospálková

Jančura

Biblická olympiáda – okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiakov

5. miesto

A.Marečák,
Polák

Pripravovala

L. p.uč.
Hrušovská,

A. Znaková
Alexievová

1. písomná zmienka o Spiši – okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiakov

1. miesto

M.Majchniar,
Kleknerová,

Pripravovala

D. p.uč.
Kleinová

K. Vospálková

Dejepisná súťaž k výročiu mesta - okresné kolo
Umiestne
nie

Meno žiakov

3. miesto

M.Majchniar,
Kleknerová,

Pripravovala

D. p.uč.
Kleinová

K. Vospálková

Máš svoje mesto a krásne je v ňom žiť
Meno žiaka
Miroslava Marhefková
Martin Russin

Pripravovala

Marika Patakyová
Júlia Lengvarská
p.uč. Rutkayová

Monika Muchová
Martin Ferjanček
Michaela Kundrová
Daniel Hennel
Radmila Marcinová

Eko výkres – eko plagát
Meno žiaka

Pripravovala

L. Molčanová
R. Šestáková
p.uč. Rutkayová

M. Škerlíková
R. Granec
J. Kuffnerová
A. Slobodová

Slovenský slávik – obvodové kolo
Umiestne
nie

Meno
žiaka

Pripravovala

3. miesto

F.
Bartošová

p.uč. Karchňáková

Súťaže organizované SAŠ
Okresné kolo

Disciplína

žiaci/žiačky

Umiestneni
e

Atletika

žiaci

12. miesto

žiačky
Cezpoľný beh

3. miesto

žiaci

16. miesto

žiačky

10. miesto

Futbal

žiačky

3. miesto

Hádzaná

žiaci

5. miesto

žiačky

4. miesto

4.-6.r. – žiaci

1. miesto

-

8. miesto

Gymnastický
štvorboj

žiačky
5. miesto
7.-9.r. – žiaci
4. miesto
žiačky
Stolný tenis

žiačky

6. miesto

Streľba

Osvald

3. miesto

Bodáková
Orientačný beh

12. miesto

žiaci

8. miesto

žiačky

7. miesto

Vybíjaná

žiačky

1. miesto

Volejbal

žiaci

3. miesto

žiačky

1. miesto

Minivolejbal

žiačky

1. miesto

Šach

žiaci/žiačky

8. miesto

Basketbal

žiaci

1. miesto

žiačky

2. miesto

Škola roka

4. miesto

Krajské kolo
Volejbal

žiačky

1. miesto

Basketbal

žiaci

2. miesto

Vybíjaná

žiačky

2. miesto

Minivolejbal

žiačky

2. miesto

Gymnastika

žiaci

3. miesto

Volejbal

žiačky

1. miesto

Minivolejbal

Žiačky

16. miesto

Majstrovstvá SR

9.

Školské sústredenia a exkurzie

Plavecký výcvik – 3. a 6. ročník
Lyžiarsky kurz – 8. ročník – Nižná Slaná
Planetárium – Prešov
Knižnice – Smižany, Spišská Nová Ves
Historické mesto Levoča
Koncentračný tábor Osvienčim
Evanjelické lýceum v Kežmarku
Meteorologická stanica Gánovce
Beseda s austrálskym lektorom „ Život v Austrálii“

Divadelné predstavenie v AJ
Návšteva ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Detské dopravné ihrisko
Spolupráca s MŠ Stolárska ul. Spišská Nová Ves
Výstava Z dobových fotografií k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste
Výstava Z babičkinej truhlice
Súťaž v prednese anglickej piesne
Literárna tvorba v AJ „ Shakespeare from Hutnicka Street“

10.

Koordinátor voľného času

I. stupeň : Mgr. Hovancová Viera
II. stupeň : Mgr. Bubeníková Mária

Aktivity :
-

Spoluúčasť na príprave 740. výročia osláv písomnej zmienky o meste

-

Imatrikulácia prvákov - október

-

Zber druhotných surovín - papier - november

-

Vianočný jarmok - december

-

Naše mesto - príprava na súťaž - január

-

Fašiangový karneval - február

-

Literárna súťaž o knihách, detských spisovateľoch, návšteva knižnice, literárny kvíz marec

-

Naše mesto - školské kolo –apríl

-

Zber druhotných surovín - papier - máj

-

Ja a zberateľská vášeň- jún

10.1

Environmentálna výchova

Koordinátor – l. st. – Mgr. Červená Eva
Koordinátor – 2. st. – Ing. Hovancová Eva

Aktivity:
-

Storočná kaplnka v Smižanoch – turistická vychádzka

-

Výstava kaktusov a bonsajov v Smižanoch ( p. Štrauch)

-

Zber papiera

-

Sadenie prváckeho stromčeka

-

Deň horskej služby na Čingove – turistická vychádzka

-

Príroda a zimné obdobie – ochrana vtáctva v zimnom období, prikrmovanie,

-

zhotovovanie vtáčích búdok a kŕmidiel

-

Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – ochrana prírody – turistická vychádzka

-

Premietanie filmu s ekologickou tematikou

-

Ochrana lesných zvierat – prikrmovanie – Modrý vrch – turistická vychádzka

-

Deň vody – sledovanie života v rieke a jej okolí – turistická vychádzka

-

Poznávanie a ochrana lesa – Slovenský raj – turistická vychádzka

-

Deň Zeme, Deň vody – relácia v školskom rozhlase

-

Prírodovedný kvíz pre 3. ročník

-

Zásady správania v lese, ochrana prírody – Tisícročná kaplnka – tur. vychádzka

-

Vtáky nášho regiónu – výstava v Národopisnom múzeu v Smižanoch

-

Múzeum Spiša – stála expozícia

-

Poznávanie drevín v našom okolí – turistická vychádzka

-

Farma liečivých rastlín – Odorica – tur. vychádzka

-

Jesenná a jarná brigáda zameraná na vyčistenie a úpravu okolia školy

-

Pravidelná starostlivosť o interiér a exteriér školy

-

Dokončenie výsadby protihlukovej a protiprašnej bariéry na ihrisku

-

výsadbou nových stromov a dosadením vyschnutých stromov

-

Zapojenie sa do súťaže Embraco – s vypracovaním projektu Školská aleja

Zbery:
-

papiera, pomarančových šupiek, tetrapackových a kovových obalov

Výstavy:
-

10.2

exotického vtáctva CVČ ADAM v Spišskej Novej Vsi
Poľovníctvo – národopisné múzeum Smižany

Prevencia drogových závislosti

Koordinátor – Mgr. Ludányiová Alena

Aktivity:
-

triednické
a internetovú

hodiny

zamerané

na

tému

šikanovanie,

patologické

hráčstvo

závislosť, škodlivosť fajčenia, alkoholu, chemikálií a drog
-

rozhlasové relácie a nástenky zamerané na prevenciu

-

zapojenie žiakov 7.roč. do PEER PROGRAMU organizovaného CVPP-čkom

-

beseda so sociálnou kurátorkou na tému „Záškoláctvo a kriminalita mládeže“
pre 7.ročník

-

práca školského špeciálneho pedagóga s triedami, v ktorých sa vyskytli náznaky
šikanovania, narušené sociálne vzťahy, zlá sociálna klíma

-

besedy so psychológom na tému: „Šikanovanie“ – 6.ročník
„Postoje k drogám“ – 7.ročník ( za účasti peerakov)
„Láska, priateľstvo, partnerstvo“ – 8.ročník
„Zdravý životný štýl“ – 9.ročník

10. 3

Škola podporujúca zdravie a zdravotníci školy

Koordinátor

- l. stupeň – Mgr. Hovancová Viera
- 2. stupeň – Mgr. Betíková Alena

Aktivity:
-

Skontrolovali a doplnili sa lekárničky
Bol vypracovaný plán stravovacej komisie. Komisia sa pravidelne stretávala
pracovníkmi ŠJ, s ktorými riešila pripomienky stravníkov

-

Aktualizoval sa zoznam žiakov s oslabeným zdravím

-

Žiakom boli odvysielané zdravotnícke relácie, na tému zdravie a zdravá výživa

-

Podľa plánu zdravotníkov sa pravidelne uskutočňoval a vyhodnocoval „Týždeň čistoty“

-

s

16. Október – Svetový deň výživy. K tomuto dňu bola v školskom rozhlase odvysielaná
relácia. S vedúcou ŠJ bol dohodnutý obed bohatý na zeleninu a ovocie .

-

Cez veľké prestávky sa žiakom v ŠJ pravidelne predávali mliečne výrobky. Žiaci si
podľa možnosti mohli v automate vo vestibule zakúpiť aj mliečne nápoje .

-

Pre utuženie dobrých vzťahov medzi ped. pracovníkmi sa zorganizovalo spoločné
posedenie s ochutnávkou šalátov a grilovanie

-

Ped. pracovníci sa dobrovoľne zúčastnili turistickej vychádzky venovanej pamiatke
Janke Belayovej.

-

Ped. pracovníkom počas ped. porád bol pravidelne zabezpečovaný pitný režim.

-

V priebehu roka si ped. pracovníci v zborovni mali možnosť zmerať tlak a zmerať aj

-

svoju hmotnosť.

-

V rámci „Svetového dňa mlieka“ 23. mája bol žiakom zabezpečený mliečny program
„Pohár mlieka každému žiakovi“

10. 4 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor – Mgr. Malinová Dana
V šk . r. 2008/2009 sa žiaci a pedagogickí pracovníci venovali tejto problematike na triednických
hodinách a postupovali podľa dopredu vypracovaného plánu. Každý vyučujúci na svojom predmete
vhodným spôsobom poukazoval na význam rodinnej výchovy a zakomponoval úlohy VMR do
časovo-tematického plánu. K danej problematike bola zhotovená aj nástenka na chodbe školy,
ktorá sa priebežne aktualizovala a dopĺňala .

Aktivity :
-

beseda s problematikou šikanovania /kpt. Ing. Stanislav Blaščák /

-

rozhlasové relácie/Október- mesiac úcty k starším, Vianoce /

-

články a básne žiakov s témou rodiny v školskom časopise

-

divadelné predstavenie „Hugo a Oliver“- téma priateľstva

-

Imatrikulácia prvákov

-

vianočný koncert „Elline Vianoce „ –medziľudské vzťahy

-

karneval

-

beseda o knihe „Moja mama je bosorka“

-

výchovný a motivačný koncert o zdravej životospráve

-

maľovanie na asfalt a textil „Moja rodina“

10. 5

Žiacky parlament
Koordinátor – Mgr. Čechová Mária

V školskom parlamente pracovalo spolu 14 žiakov II. stupňa. Činnosť bola zameraná hlavne na
pomoc pri organizovaní školských, kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
Aktivity :
-

Imatrikulácia žiakov 1. ročník

-

projekt „Detský čin roka 2008“

-

Valentínska pošta

-

Deň narcisov – 11. apríla 2008 – 29030.-Sk – odoslané na konto Ligy proti rakovine

-

kontrola tried, zameraná na čistotu, estetickú úroveň tried, násteniek

-

pomoc pri zberoch papiera

-

adopcia muflóna európskeho v ZOO v Spišskej Novej Vsi

-

návrh kritérií na cenu Žiak roka

-

O svojej činnosti viedli nástenku. Aktuálne prispievali do školského rozhlasového
vysielania, pomáhali pri príprave školského časopisu.

-

Pravidelne sledujeme vysielanie Televízie Reduta, na videokazetu archivujeme spoty
o našej škole.

10. 6 Školský časopis Hutnícke očko
Koordinátor – Mgr. Čechová Mária

Redakčnú radu tvorili 2 poslanci, z ktorých bol jeden aktívny. Do časopisu prispievali žiaci ale aj
pedagogickí zamestnanci a koordinátori záujmových krúžkov. Veľký priestor je venovaný vlastnej
literárnej tvorbe žiakov. Vydali sme 2 čísla, jesenné a jarné.

10. 7 Školské rozhlasové vysielanie
Koordinátor – PaedDr. Čujová Milota

Zvučka ohlasovala vysielanie každý štvrtok. Relácie pripomínali žiakom významné sviatky
– Mikuláš, Vianoce, Výročie mesta Spišská Nová Ves, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň učiteľov,
Deň matiek, Deň detí.
Relácie sa týkali aj aktuálnych udalostí – Október – mesiac úcty k starším, Zdravý životný

štýl, Svetový deň vody, Kniha – priateľ človeka, Deň Zeme.
Žiaci boli upozorňovaní na škodlivosť fajčenia, ako sa chrániť pred chrípkou, boli
oboznámení s tým, čo je šikanovanie a ako postupovať pri šikanovaní.
V reláciách boli žiaci oboznamovaní so súťažami a výsledkami, ktoré naši žiaci v nich
dosiahli.

10. 8 Školská knižnica
Správca žiackej knižnice - Mgr. Jendrálová Magdaléna
Správca učiteľskej knižnice – p. Rímska Mária
Žiacka knižnica v tomto školskom roku bola otvorená každú stredu, spolu 27 - krát a to v čase
od 13. - 15. hodiny. Počas školského roka ju navštevovalo 111 detí, prevažne z ročníkov 1. – 4..
Okrem žiakov knižničný fond využívali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
Vďaka pomoci RRZ je školská knižnica od roku 2005 elektronizovaná. Pomocou tejto techniky
sa zjednodušila a urýchlila inventarizácia v školskej knižnici, ako aj evidencia knižničných
výpožičiek. Od mája 2005 bola bezplatne pripojená školská knižnica k internetu vďaka rodičovi
pánovi Škerlíkovi. V decembri 2006 bol školou zakúpený knižničný softvér CLAVIUS v hodnote
17 000 Sk. V decembri 2008 sa realizoval úspešný projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc“. Pribudla nová technika, konkrétne 5 notebookov a multifunkčná tlačiareň, rozšíril sa
knižný fond o 503,24 €. V januári 2009 sa zriadila nová, väčšia školská knižnica a čitáreň.
V súčasnosti obsahuje knižnica 764 rôznych titulov 1 743 kusov v celkovej hodnote 4534,16 €.
V tomto školskom roku vzrástol počet kníh o 111 kusov v hodnote 1 349,34 €, z toho 6 ks
v hodnote 38,88 € vďaka RRZ a 19 ks v hodnote 90,21 € vďaka p.učiteľke Mgr. Jendrálovej, 4 ks
v hodnote 43 € vďaka p. zást. Mgr. Combovej, 37 ks v hodnote 503,24 € vďaka úspešnému projektu
p.uč. Mgr. Jendrálovej, 44 ks v hodnote 542,41 € vďaka škole a 1 ks v hodnote 11,58 € ako dar
autorky M. Molnárovej - Nevyjelovej.
V školskom roku navštevovali učiteľskú knižnicu všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si
vypožičiavali metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre
daný predmet.
Celkový prírastok v tomto školskom roku bol 19,90 €.V súčasnosti má učiteľská knižnica
celkovú hodnotu 3 107,39 €

10.9

Záujmové útvary

Počet vydaných poukazov: 593
Počet prijatých poukazov: 457
P. č.

Vyučujúci:

1. Pekarčíková

Názov:
Školský klub detí - I. odd.

Miesto:
A 104

Čas:

Deň:
Po - Pia

2. Goldbergerová Školský klub detí - II. odd.

A 106

Po - Pia

3. Derfényiová

Školský klub detí - III. odd.

A 108

Po - Pia

4. Rímska

Školský klub detí - IV. odd.

B 109

Po - Pia

5. Fedorová

Školský klub detí - V. odd.

B 107

Po - Pia

6. Jendričáková

Školský klub detí - VI. odd.

B 105

Po - Pia

7. Hnát

Florbalový 8-9 roč.

VT

15,30-17,00 utorok

8. Hnát

Ľudové remeslá 5-9 roč.

A 203

14,00-15,30 streda

9. Dzurňáková

Turistický 5-9 roč.

príroda

sobota

Turistický 5-9 roč.

príroda

sobota

10. Hrušovská
P. č.

Vyučujúci:

Názov:

Miesto:

Čas:

Deň:

11. Guoth

Poďme sa hrať s počítačom 3-4 B 105

15,00-17,00

12. Verníček

Počítačové pelé -melé 5-9 roč.

B 105

15,00-17,00

13. Strela

Požiarnický 5-9 roč.

VT, MT

16,00-17,00 Po, Pia

14. Pacholská

Regionálny 3. roč.

príroda

sobota

15. Kocurek

Stolný tenis

VT, MT

16. Hronská

Pohybová príprava 1 roč.

MT

17. Laubert

Tenisový

TH

Po - Pia

18. Červená

Turistický 3 roč.

príroda

sobota

19. Novotná

Turistický 4 roč.

príroda

sobota

20. Bubeníková

Literárno-výtvarný 5-9 roč.

A 302

14,00-16,00 streda

21. Hnát

Volejbalový 7. roč. - dievčatá

VT

15,30-17,00 pondelok

22. Bodáková

Volejbalový 5. roč. - dievčatá

VT

14,00-16,00 štvrtok

23. Hovancová

Loptové hry

VT

14,00-16,00 utorok

24. Bodáková

Volejbalový 8-9 roč. - dievčatá

VT

14,00-15,30 streda

14,00-15,30 streda

ŠJ

15,00-17,00 piatok

26. Ember./Ludán. Prírodovedný 8. roč.

A303

14,00-15,00 Po - So

27. Breznenová

Turistický 1- 4 roč.

príroda

28. Chromá

Výtvarný 2-4 roč.

B 205

25. Klingová

11.

Varenie

sobota
14,00-16,00 streda

Školský klub detí
V školskom roku 2008/2009 mal ŠKD šesť oddelení s počtom žiakov 165.

Činnosť ŠKD sa riadila plánom ŠKD a plánom školy.
Vo všetkých oddeleniach pracovali kvalifikované vychovávateľky.
Výchovno-vzdelávacia práca bola zameraná na odpočinkovú a relaxačnú činnosť,
záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
V odpočinkovej a relaxačnej činnosti sme sa zameriavali na neformálne besedy,
čítanie rozprávok, stolové hry, hádanky, doplňovačky a rôzne hry a cvičenia podľa
záujmov detí.
Záujmová činnosť bola zameraná na všetky záujmy, ktoré deti majú. Bola to
spoločensko-vedná, esteticko-výchovná /hudobná a výtvarná/, prírodovedná,
pracovno-technická a športová činnosť.
Veľkú pozornosť sme venovali príprave na vyučovanie, či už formou didaktických
hier, precvičovaním učiva alebo samostatným písaním domácich úloh, kde sme dbali
na písomnú úpravu zošitov. Didaktické hry boli zamerané na rozvoj slovnej zásoby,
navštevovali sme knižnicu, kde sme sa venovali práci s knihou.
Zapájali sme sa do rôznych aktivít organizovaných školou ale aj inými organizáciami.
Deti radi pracovali samostatne ale aj v skupinách, radi súťažili, spievali a kreslili.
Z najpopulárnejších akcií spomeniem aspoň niektoré: Šarkaniáda, Súťaž v stavaní lega,
Miss bábika, Súťaž o najtvorivejší účes, Hráme sa a súťažíme, Jarné variácie, Ilustrácie
Andersenových rozprávok, Darčeky pre mamičky a budúcich prvákov, Netradičné
športy, Maľovanie na asfalt .

12.

Špeciálna trieda pre deti s autizmom

II. D - tr. uč.: PaedDr. Zdena Hovancová
III.D - tr. uč.: PaedDr. Daniela Ivanková

V školskom roku 2008/2009 sa výchovno-vzdelávací proces žiakov s autizmom realizoval
v podmienkach ZŠ pri ZŠ Hutnícka ulica 16, Spišská Nová Ves siedmy školský rok. Žiaci
postupovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Žiaci sú vzdelávaní podľa
Učebného plánu a Učebných osnov pre žiakov s autizmom.
- 6.4. 2009 účasť na VII. ročníku celoslovenskej výstavy výtvarných prác žiakov s autizmom
v Levoči /organizátor : SPOSA v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Levoči/
- 16.6. Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Ekovýkres 09, /organizátor Spišské osvetové
stredisko v SNV/
- cena a diplom v 7. kategóri, Deti s mentálnym postihnutím: l. miesto: Marco Kováč VI.D
2. miesto: Martin Gregorik III.D

13.

Školský špeciálny pedagóg

Úlohy :
1. Evidencia a vedenie dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami, individuálne začlenených v bežných triedach základnej školy.
K 30.6.2009 je na škole evidovaných
triedach.

33 individuálne začlenených žiakov bežných

Z toho je 1 žiačka so sluchovým postihnutím
3 žiaci s poruchami správania
1 žiak s autizmom
4 žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou
24 žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, rôzneho
druhu a stupňa.
11 detí s ŠPP
3 deti s hraničným pásmom mentálnej retardácie
2. Depistáž v bežných triedach, zameraná na včasné vyhľadanie detí s problémami
v učení a správaní. Na základe tejto depistáže v spolupráci s triednymi učiteľmi sme
v tomto školskom roku požiadali o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie
pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Spišskej Novej Vsi. Celkovo bolo

zaslaných

9

žiadostí, k 30.6. 2009 bolo vyšetrené 1 dieťa, 3 žiaci boli

vyšetrení na základe žiadostí z minulého školského roku , 2 žiaci boli vyšetrení na
žiadosť rodičov.
Na psychologickú špeciálno-pedagogickú rediagnostiku bolo zaslaných celkovo
10 žiadostí , k 30.6.2009 bolo vyšetrených žiakov, 2 žiaci boli rediagnostikovaní na
základe žiadostí z minulého školského roku.
V tomto školskom roku pribudla spolupráca so súkromným Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Harichovciach.
3. Pre deti so ŠVVP boli spoločne s triednymi učiteľmi a učiteľmi jednotlivých
predmetov vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy, podľa ktorých
žiaci postupovali v priebehu vyučovania.
4. Školský špeciálny pedagóg vykonával podľa stanoveného rozvrhu reedukáciu
špecifických vývinových porúch učenia individuálnou formou, prípadne reedukáciou
v malých skupinách. V prípade mentálne postihnutých detí, individuálne
integrovaných bolo vykonávané individuálne vyučovanie kľúčových predmetov.
5. V tomto školskom roku boli zorganizované tieto prednášky pre učiteľov a rodičov:
-

Syndróm ADHD – zážitkové učenie pre učiteľov a rodičov detí s ADHD

-

Účasť na stretnutí školských špeciálnych pedagógov v CPPP a P, kde bola prejednávaná
aktuálna legislatíva, týkajúca sa začlenenia detí so ŠVVP

-

Metodika osvojovania si základných matematických zručností pre deti s poruchami
matematických zručností pre 1. stupeň podľa J. Nováka ( na zasadnutí MZ 1. stupňa)

-

Možnosti využitia sociálno-psychologických hier ako metódu prosociálnej výchovy detí
– hry na zmiernenie agresivity v skupine detí, vhodné pre triednické hodiny.

-

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov v meste, diskusia na tému:
Kompenzačné pomôcky pre deti so ŠVVP a ich využívanie priamo vo vyučovacom
procese. V rámci tohto stretnutia špeciálni pedagógovia iniciovali založenie
klubovej rady špeciálnych pedagógov, pôsobiacich na ZŠ v meste Spišská Nová Ves

6. Jednorazové podujatia:
-

14.

Tvorivé dielne pre deti s poruchami správania
Realizácia projektu „ O Popolvárovi“- zameraného na dramatizáciu učiva slovenského
jazyka, s vedľajším cieľom kooperatívneho vyučovania učiteľa slovenského jazyka
a špeciálneho pedagóga priamo na vyučovacej hodine. Projekt bol podporený programom
Školy pre budúcnosť KONTOORANGE.

Hodnotenie stavu školského stravovania

V školskom roku 2008/2009 bolo zapísaných na stravu 418 stravníkov:
-

na 1. stupni 186 žiakov, z toho hmotná núdza 10

-

na 2. stupni 168 žiakov, z toho hmotná núdza 14

-

zamestnanci 56

-

cudzí stravníci – dôchodcovia 8

Potraviny sme nakupovali u dodávateľov s najnižšími cenami ale s potrebnou kvalitou.
Nakupovali sme hlavne od prvovýrobcov a z veľkoskladov, kde je tovar podstatne lacnejší.
-

zemiaky z PD Dravce

-

mäso z bitúnku v Kežmarku

-

mäso Blaško

-

zelenina z veľkoskladu JUDr. Biganič

-

potravinársky tovar z Domina SNV

-

mlieko a mliečne výrobky z Tatranskej mliekarne Kežmarok

-

mrazený tovar od p. Vartovníka SNV a z firmy Nowaco Nové Mesto n. Váhom.

Problémy so zásobovaním neboli. Každý dodávateľ tovar dodával na svoje náklady a v
požadovanom termíne.
Vo februári bol do ZŠ dodaný firmou RAJO automat s ochuteným mliekom, ktorý mal
veľký úspech. Evidencia spojená s predajom bola vedená v ŠJ.
V našej ŠJ aktívne pracovala stravovacia komisia, ktorá zasadala pravidelne podľa
vypracovaného plánu. Boli v nej sú zastúpení pedagogickí pracovníci, ved. ŠJ, vedúca kuchárka a
zástupca z radov rodičov. Preberali sa všetky otázky týkajúce sa stravovania, z každého zasadnutia
bol vyhotovený zápis. Ak nastal nejaký problém, okamžite sme sa ho snažili riešiť. Ohlasy na
stravu boli pozitívne, o čom svedčia aj zápisy v Knihe návštev.
Finančný limit na potraviny bol postačujúci, každý týždeň podávame za obedom ovocie
a taktiež cereálne tyčinky, actimel, lístkové šatôčky a pod.
Materiálne vybavenie kuchyne bolo na požadovanej úrovni.
Poplatky za stravu sú : 1. stupeň

0,83 €

2. stupeň

0,90 €

Zamestnanci

1,00 €

Cudzí stravníci 2,13 €

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2008/2009 bola schválená
pedagogickou radou 29.6.2009 .
Vyjadrenie pedagogickej rady školy:
Pedagogická rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Spišská Nová Ves
s ch v á l i ť
Správu ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2008/2009.

PaedDr. Viera Oltznauerová

riaditeľka školy

2. Prerokované v rade školy dňa 14.10.2009
Vyjadrenie rady školy :
Rada školy pri ZŠ odporúča zriaďovateľovi Mestu Spišská Nová Ves
s ch v á l i ť
Správu ZŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2008/2009.

Mgr. Alena Ludányiová
predsedníčka Rady školy

3. Prerokované zriaďovateľom základnej školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Spišská Nová Ves s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
Správu ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2008/2009.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

