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053/4182011
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Zriaďovateľ :
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Primátor :
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Riaditeľka školy :

PaedDr. Viera Oltznauerová

Štatutárny zást. riaditeľky :

Mgr. Eva Combová

Zástupcovia riaditeľky školy:

Mgr. Ľuboš Sedlák

Vedúca ŠJ :
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Zloženie školy :
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Školský klub detí
Školská jedáleň

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 2009/2010 zišla na 3 zasadnutiach.
RŠ mala 11 členov a pracovala 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. Alena Ludányiová
Mgr. Mária Kleinová
Mgr. Alena Betíková
PaedDr. Milota Čujová
Mgr. Eva Školníčková
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 ŽP
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 5 – krát do roka. Okrem nich sa uskutočnili 2 otvorené hodiny.

3. Štatistické údaje o škole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

počet všetkých tried ZŠ spolu : 28

z toho v 1. – 4. roč. : 14
v 5. – 9. roč. : 14
počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 569
z toho v 1. – 4. roč. : 262
v 5. – 9. roč. : 307
počet špeciálnych tried : 2
v nich počet žiakov : 5
počet oddelení ŠKD :
6
v nich počet žiakov : 160
počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 27
počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 35
počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :
125
počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :
56 719
priemer na žiaka : 99,68
z toho neospravedlnených hodín za celý rok :
2 869
priemer na žiaka : 5,042
počet znížených známok zo správania na konci roka : 2. st.: 7 3. st.:8
4. st. : 1
počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka : 7
pochvál riad. školy : 5
počet prospievajúcich žiakov spolu :
561
neprospievajúcich spolu : 8
počet neklasifikovaných žiakov spolu :
0
počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 48

•
•
•

počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav : 38
počet vychovávateľov ŠKD : 6
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0
•
počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ - fyzický stav : 14
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2010
•
počet žiakov 9. ročníka :
63
z nich neumiestnených :

0

•
•

počet prijatých - na gymnáziá :
12
na stredné odborné školy : 51
počet končiacich v nižších ročníkoch : 6 z nich neumiestnených :
1

1.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
a)
počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 2
b)
počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie :
7

2.

Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :

a)
počet 1. miest v okresnom kole : 20
názvy súťaží :
Hádzaná –žiačky
Vybíjaná – žiačky
Volejbal – žiačky
Midivolejbal –žiačky
Badminton - ml. žiačky
Badminton - ml. žiaci
Badminton - st. žiaci
ARTS POETICA – ruský jazyk
Biologická olympiáda – kategória C – 2 umiestnenia
kategória D – 2 umiestnenia
Gymnastický štvorboj (1.-4.roč.)
Mestská športová olympiáda - skok do diaľky
- hod kriketovou loptičkou
Ekovýkres
Európa v škole ( písomná časť) 2 umiestnenia 6. roč., 9.roč.
Európa v škole ( výtvarná časť)
Mladý hasič
b)
počet 1. miest v krajskom kole : 3
názvy súťaží:
Volejbal st. žiačky
MIDIVOLEJBAL ml. žiačky
HRA PLAMEŇ – požiarnická súťaž
c)
počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 1
názvy súťaží :
MIDIVOLEJBAL ml. žiačky – 1. miesto
d)
počet umiestnení v medzinárodných súťažiach : 1
názvy súťaží :
Medzinárodné halové majstrovstvá Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska –
požiarnická súťaž: 1.miesto
3.

Údaje o aktivitách školy :
a)
schválené projekty, do ktorých je škola zapojená :
7
b)
počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov : 32 počet žiakov v nich : 409

3.3

Učebné plány

1. stupeň

1.- 2.ročník – ŠkVP pre 1. stupeň ZŠ
- 3. – 4. ročník – UP variant 3 – jazykový – ANJ, NEJ – 6 odd.

ŠPT – autizmus
2. stupeň

5.- 6. ročník – ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ
ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ s rozšíreným vyučovaním CUJ
ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ so športovou prípravou
- UP variant 2
- UP so športovou prípravou – volejbal – dievčatá
- basketbal – chlapci
- 2 triedy
- UP s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka – ANJ, NEJ – 3 triedy

Škola ponúkala možnosť voľby voliteľných a nepovinných predmetov – práca s počítačom,
konverzácia v ANJ, pohybová príprava, cvičenia zo SJL a MAT, anglický jazyk, nemecký jazyk.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Priebežné vzdelávanie
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

UIPS

Dzurňáková, Čujová, Je

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
v súvislosti s Koncepciou vyučovania CJ na ZŠ

ŠPÚ

Sedlák, Oelschlägerová,

Vzdelávanie organizované Školským úradom v Spišskej Novej Vsi
Metodický deň vychovávateliek ŠKD

A. Goldbergerová, J. Derfényiová,
M. Rimská, H. Pekarčíková, M. Fedorová,
M. Jendričáková

Beseda pre uč. OBV-OBN, ETV, I.st. ZŠ

M. Hnát, B. Suchá

Diseminačný seminár „Stop drogám v našom meste“

A. Ludányiová, A. Betíková, V. Hovancová

Metodický deň uč. chémie

D. Korpeľová

Metodický deň 1.-4. roč. ŠkVP

Ľ. Chromá

1.Celodiecézny katechetický deň

M. Hrušovská

2. Nové didaktické prvky vo vyučovaní
3. Modul č.4 – kurikulum kat. náboženstva
4. Metodický deň – katechetické dielne
Metodický deň fyziky

V. Dzurňáková 2.6.2010

Metodický seminár Aj

E. Školníčková

7 SRO

M. Jendrálová, E. Školníčková, M. Čujová

Metodický seminár AJ – English World SNV

M. Jendrálová

Metodický deň - dejepis

M. Jančura

Zážitkový seminár – Obchodovanie s ľuďmi

A. Ludányiová

Jednorazové podujatia
Seminár „Rastlinné a živočíšne alergény“

Múzeum Spiša v Sp. N. Vsi,

V. Hovancová, A. Betík

mesto Spišská Nová Ves
Informačný seminár k zákonu č.317/2009

MPC Bratislava, KŠÚ Košice

E. Combová

Odborno-metodický seminár

MPC Prešov

Z. Alexievová

Odborný seminár „Súčasná legislatíva
v špeciálnom školstve

Spojená škola SNV,

Z. Hronová

KŠÚ Košice
Vzdelávací kurz „Rizikové správanie u detí
a mládeže“

Kancelária národnej spoločnosti A. Ludányiová
pre prevenciu kriminality, trestné
právo a súdnictvo, Žilina

Multidisciplinárny seminár „Deti s poruchami
správania na ZŠ“

Klub školských spec. Pedagógov M. Hrušovská, M. Janč
v Sp. N. Vsi
Oelschlägerová

Seminár „Grow with harmony and pilgrims“

Jazyková škola Harmony Trnava

Odborný seminár „Autizmus“

SZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom D. Ivanková
v Prešove

Moderný učiteľ – seminár

Microsoft Košice

V. Dzurňáková

Sociálno-psychologické aspekty kolektívneho
vyjednávania

Štátny rozpočet SR

M. Hronská

NP vzdelávanie odborárov

KOZ

M. Hronská

Diagnostika a diferenciálna diagnostika
psychických porúch ps. vývinu

ŠZŠ s MŠ pre žiakov
s autizmom - LENORIS

Z. Hronová

Zasadnutie Rady ZOOZ PŠ a V

Rada ZOOZ PŠ a V

M. Hronská

6. kurz 2. vzdelávacieho modulu

OZ PŠ a V

M. Hronská

Prezentácia nových učebníc

INFOA

A. Betíková, M. Jančur

Cena Embraca za ekológiu

ZOO a ZŠ, Embraco

E. Hovancová, E. Com

Vzdelávanie odborárov

Konfederácia odborových
zväzov, Centrum Košice

M. Hronská

Metodický seminár Aj

Prešov MPC

E. Školníčková

Ľ. Sedlák, K. Oelschläg

Žiadateľ /obstarávateľ

Oblasť podpory (názov
projektu)

Realizácia projektu

Výsadba živého plotu v SNV

máj 2010

Vypínaj vypínače

apríl 2010

Embraco
ZŠ Hutnícka

ZŠ Hutnícka

Národný projekt:
ÚIPŠ

"Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách"

prebieha

OP Vzdelávanie:
MÚ SNV

Premena tradičnej školy na modernú
7DEM s,r,o.

prebieha

Prevencia soc.-pat. javov:
MsP SNV

sept.-dec. 2009
"Dajme im šancu..."
Prevencia soc.-pat. javov:

MÚ SNV

sept. dec. 2009
"Stop drogám v našom meste"

4. Vypracované projeky

5. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti

školy

1. dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2009:
z toho: mzdový normatív

584 509,00 €

uvedené prostriedky boli čerpané následovne:
zoskup. 610 – mzdy

429 726,00 €

zoskup. 620 – odvody

154 783,00 €

prevádzkový normatív

139 833,00 €

uvedené prostriedky boli čerpané následovne:
zoskup.631 – cestovné
zoskup.632 – energie, voda,
zoskup.633 – materiál
zoskup.634 – dopravné
zoskup.635 – údržba
zoskup.637 – služby
zoskup.642 – transféry

357,52 €
93 991,07 €
3 060,96 €
68,15 €
15 225,90 €
20 853,11 €
6 276,29 €

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.
V roku 2009 bolo prijatých 5 727,76 € z ktorých bolo vyčerpaných:
- energie
- vodné a stočné
- prevádzkové stroje
- všeobecný materiál

4 512,30 €
68,32 €
368,67 €
249,61 € – rôzny drobný kanc.materiál

- učebné pomôcky

183,40 € - UP do ŠKD

- nemocenské dávky

345,46 €

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia:
V roku 2009 boli nám pridelené nenormatívne finančné prostriedky v celkovej sume
12 258,00 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité:
- dohody o vykonaní práce
- vodné a stočné
- teplo
- všeobecný materiál
- učebné pomôcky

4 648,00 € – odmeny pre ved. krúžkov
428,00 €
5 885,73 €
289,78 € – drobný materiál pre krúžky
291,19 €

Nákup kníh do žiackej knižnice, UP do kabinetov matematiky, telesnej výchovy
- cestovné výdavky a súťaže

18,30 €

- výpočtová technika

568,00 € - tlačiareň, notebook

- softvér

129,00 €

4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia:
V roku 2009 sme získali vlastné príjmy v sume 11 652,69 €. Použili sa na čerpanie:
- energie
- všeobecný materiál
- učebné pomôcky
- pracovná obuv, odev

5 420,88 €
1 084,33 €
659,53 €
354,90 €

- prevádzkové stroje

126,80 €

- údržba prev. strojov

227,47 €

- údržba budovy

kanc.materiál

el.ohrievač vody

3 630,00 €

- všeobecné služby

109,08 €

- poplatky banke

39,70 €

5. Iné finančné prostriedky – darcovstvo
V roku 2009 sme získali finančný dar v sume 6 705,90 € a z toho bolo použitých:
- prepravné /volejb. turnaj v ČR – Bílovec/
- energie – teplo
- všeobecný materiál

300,00 €
1 828,15 €
2 376,78 €

- učebné pomôcky

420,36 €

- údržba prev. prístrojov

223,17 €

- údržba budov

328,32 €

- všeobecné služby
- dohody o vykonaní práce – projekt

1 129,54 €
99,58 €

Okrem finančných prostriedkov sponzori darovali škole aj hmotný majetok:
- 11 ks kníh do žiackej knižnice v sume 67,40 €

7. Výchovné poradenstvo
Na úseku k voľbe povolania a profesijnej orientácie, v školskom roku 2OO9/2O1O sa zamerala
pozornosť na tieto úlohy.
Počas celého školského roka sa venovala pozornosť žiakom pri výbere a voľbe povolania
prostredníctvom programu PROFORIENT, kde je zmapovaná sieť stredných škôl v rámci celého
Slovenska. Konzultačné hodiny využívali jednotlivý žiaci 9. ročníka, ale aj žiaci 8. ročníka
v druhom polroku. Túto možnosť využívali aj rodičia žiakov.
Pre správny výber povolania sa uskutočnilo rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka a ich
zákonných zástupcov. Rodičovského združenia sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých stredných

škôl:
Gymnázium: Školská SNV
Javorová SNV
Cirkevné Š.Mišíka, SNV
Stredná priemyselná škola strojnícka SNV
Stredná priemyselná škola SNV
Stredná odborná škola drevárska SNV
Obchodná akadémia SNV
Stredná odborná škola SNV
Stredná odborná škola Levoča
Stredná zdravotnícka škola Levoča
Stredná odborná škola pre zrakovo postihnutých Levoča
Zástupcovia jednotlivých škôl oboznámili žiakov a rodičov o štúdiu na jednotlivých školách
a odboroch na týchto školách.
Niektorí žiaci využili možnosť a zúčastnili sa na dňoch otvorených dverí na jednotlivých
stredných školách.
Pre žiakov, ktorí ani po týchto ponukách neboli rozhodnutí pre správnu voľbu povolania, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v SNV pripravilo testovanie v oblasti
profesijnej orientácie. Na tomto testovaní sa zúčastnilo 11 žiakov 9. ročníka.
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka z Matematiky
a Slovenského jazyka. Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci v stanovenom termíne. Testovanie
nahradilo prijímacie pohovory na stredných školách okrem odborov, ktoré si vyžadovali talentové
skúšky.
Pre žiakov 8. ročníka v mesiaci jún 2O1O pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v SNV burzu stredných škôl, na ktorej sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Na
burze sa prezentovali jednotlivé stredné školy zo Spišskej Novej Vsi, Levoče, Kežmarku, Popradu,
Košíc a Bijacoviec.
V tomto školskom roku bolo rozmiestnených 63 žiakov 9. ročníka , 5. žiakov 8. ročníka a jedna
žiačka 8. ročníka nebola zaradená z dôvodu desať ročnej školskej dochádzky.
Rozmiestnenie žiakov:
Roč
ník

9.ro
č
8.ro
č.

Gymnáziu
m

12

SOŠ

SOŠ

SOŠ

4.
roč.odbor

3.roč.odb
or

2.roč.odb
or

39

12

Nezaraden Spol
á
u

63

5

1

6

%

17,4

56,5

17,4

7,2

1,5

8. Úspechy žiakov školy
8.1 I. stupeň
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.B

Ema Kubičárová

1. miesto

p.uč. Pacholská

IV.B

Matúš Bujňák

2. miesto

p.uč. Pacholská

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.B

Ema Kubičárová

3. miesto

p.uč. Pacholská

Gymnastický štvorboj – okresné kolo
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

2.- 4 roč. Družstvo chlapcov

3. miesto

p.uč. Hronská

II. B

1. miesto

p.uč. Hronská

Jakub Hoza

Mestská športová olympiáda – okresné kolo
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV. B

Marianna Frankovičová,
skok do diaľky

1. miesto

p.uč. Pacholská

IV. B

Marianna Frankovičová
hod kriketovou loptičkou

1. miesto

p.uč. Pacholská

IV. B

Benjamín Ogurčák,

3. miesto

p.uč. Pacholská

3.miesto

p.uč. Hovancová

3. miesto

p.uč. Malinová

3.miesto

p.uč. Malinová

25 m prsia
III. B

Ester Vašková,
25 m voľný spôsob

IV. A

Daniela Rumanová,
50 m prsia

3.-4. roč. prehadzovaná dievčat

Ekovýkres – okresné kolo
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.C

Michaela Gavalierová

1. miesto

p.uč. Chromá

Európa v škole – výtvarná súťaž – obvodné kolo
1.kategória

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.C

Michaela Gavalierová

1. miesto

p.uč. Chromá

IV.C

Barbora Tilová

2. miesto

p.uč. Chromá

I.A

Tímea Petáková

3. miesto

p.uč. Chromá

2.kategória
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.C

Juliána Meindlová

1. miesto

p.uč. Chromá

Štefan Cpin – ilustrácie – okresná súťaž
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.C

Vanesa Plachetková

ocenenie

p.uč. Chromá

Pytagoriáda
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.C

Miroslav Tekely

16. miesto

p.uč. Červená

Klokan – úspešní riešitelia – celoslovenská súťaž
Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

II.C

Samuel Petrík

81,10 %

p.uč . Červená

II. A

Martin Oliver Pitoňák

70,00%

p.uč. Suchá

IV. A

Erik Scholcz

75,60%

p.uč. Malinová

IV.A

Maroš Gonda

72,20%

p.uč. Malinová

MAKSIK – 3.-4.roč – celoslovenská súťaž

Trieda

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravovala

IV.A

Erik Scholcz

104. – 106.

p.uč. Malinová

8.2

II. Stupeň

Okresné kolo matematickej olympiády

trieda

počet zúčastnených

úspešní riešitelia

umiestnenie

pripravovala

VI.B

3

M. Frankovičová

5

Emberová

VII.B/VII.
C

5

M. Kováč

3

Ferencová

M. Malina

4

Dzurňáková

IX.A

1

P. Hus

3

Emberová

IX.B

2

D. Kekáčová

9

Ludányiová

Krajské kolo matematickej olympiády

trieda

IX.A

počet
zúčastnených
1

úspešní riešitelia

Peter Hus

umiestnenie

úsp. riešiteľ

Okresné kolo Pytagoriády

trieda
V.B

úspešní riešitelia

umiestnenie

D. Lesňák

3

T. Frankovič

5

N. Wolfová

11

pripravovala
Dzurňáková

pripravovala

Emberová

VI.B

VII.C

L. Klein

6

L. Zentková

10

M. Kováč

2

Emberová

Ferencová

Testovanie9-2010
Do testovania z matematiky sa zapojilo všetkých 63 žiakov IX. ročníka. Priemerná úspešnosť školy
bola 66,8% a priemer v SR bol 60,11%.
100%-nú úspešnosť v matematike získalo 8 žiakov: P. Hus, M. Iľaš ( IX.A), F. Bartošová, D.
Kekáčová, M. Majsniar, B. Štefanovičová, K. Vospálková ( IX.B), S. Tomčo (IX.C).
Maks
Korešpondenčnej súťaže Maks sa zúčastnilo 10. žiakov 2.stupňa.
Najúspešnejším riešiteľom sa stal Martin Kováč zo VII.C, ktorý sa umiestnil na 11. mieste.
Komparo
Aj v tomto školskom roku 2009/2010 využilo 53 žiakov 8. ročníka možnosť overiť si svoje
vedomosti v testovaní Komparo.
Výsledky v teste z matematiky: SR- 48,8℅

ZŠ Hutnícka - 53,1 ℅

Mamut
Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili krajskej matematickej súťaže Mamut, ktorú
organizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach . Družstvo našich žiakov v zložení Wolfová,
Lesňák, Gonda, Tekely, Scholtz sa umiestnilo na 9. mieste.
Obvodné kolo HK:
V III. kategórii - poézia 2. miesto – Erik Kaluš ( IX.B ) (Ki)
- próza

1. miesto – Frederika Bartošová ( IX.B )

(Ki)

V II. kategórii – poézia 1. miesto – Veronika Bačová ( VI.B ) (Bu)
- próza

Okresné kolo HK:

1. miesto – Natália Ancinová ( VII.B ) (Ge)

II. kategória

- próza 3. miesto – Natália Ancinová ( VII. B ) (Ge)

III. kategória - próza 3. miesto - Frederika Bartošová ( IX.B ) (Ki)

Okresného kolo súťaže „Európa v škole“ – písomná časť :
II. kategória – 1. miesto Lenka Zentková ( VI. B) (Bu)
III. kategória – 1. miesto Janka Kubíková ( IX.A) (Bu)
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – kategória F

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

4. miesto

Ľ. Fecko

VIII. B

p. uč. Korpeľová

7. miesto

K Zaťková

VIII. B

p. uč. Korpeľová

8. miesto

M. Vasko

VIII. B

p. uč. Korpeľová

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – kategória E

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

13. miesto

M. Vavrek

IX. B

p. uč. Dzurňáková

15. miesto

M . Majsniar

IX. B

p. uč. Dzurňáková

Chemická olympiáda – okresné kolo – 9. ročník

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

3. miesto

K. Vospálková

IX. B

p. uč. Korpeľová

5. miesto

P. Hus

IX. A

p. uč. Korpeľová

8. miesto

M. Muchová

IX. B

p. uč. Korpeľová

Chemická olympiáda – krajské kolo – 9. ročník

Umiestnenie

Meno žiaka

5. miesto

K. Vospálková

Pripravovala
IX. B

p. uč. Korpeľová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória H

Umiestnenie

Meno žiaka

11. miesto

L. Zentková

Pripravovala
VI. B

p. uč. Čujová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória G

Umiestnenie

Meno žiaka

2. miesto

D. Kalafutová

Pripravovala
VII. B

p. uč. Čujová

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória F

Umiestnenie

Meno žiaka

10. miesto

T. Tomko

Pripravovala
VIII. B

Geografická olympiáda – okresné kolo – kategória E

p. uč. Čujová

Umiestnenie

Meno žiaka

10. miesto

S. Tomčo

Pripravovala
IX. B

p. uč. Čujová

Geografická olympiáda – krajské kolo – kategória G

Umiestnenie

Meno žiaka

12. miesto

D. Kalafutová

Pripravovala
VII. B

p. uč. Čujová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória C – poster

Umiestnenie

Meno žiaka

1. miesto

S. Nováková

Pripravovala
VIII. B

p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória C – vedomostná časť

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

T. Bobulová

VIII. B

p. uč. Hovancová

2. miesto

S. Čonková

VIII. B

p. uč. Hovancová

3. miesto

L. Bryndzová

VIII. B

p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória D – poster

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

U. Pavolová

VII. B

p. uč. Hovancová

2. miesto

S. Šimová

VII. B

p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória D – vedomostná časť

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

1. miesto

L. Zentková,

VI. B

p. uč. Ludányiová

1. miesto

M. Barabasová

VI. B

p. uč. Ludányiová

2. miesto

M. Frankovičová

VI. B

p. uč. Ludányiová

3. miesto

A. Šestáková

VI. B

p. uč. Ludányiová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória E – zoológia

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

4. miesto

S. Nováková

VIII. B

p. uč. Hovancová

7. miesto

S. Čonková

VIII. B

p. uč. Hovancová

11. miesto

T. Bobulová

VIII. B

p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – okresné kolo – kategória E – botanika

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

4. miesto

L. Zentková

VI. B

p. uč. Ludányiová

4. miesto

M. Frankovičová

VI. B

p. uč. Ludányiová

5. miesto

D. Kleknerová

IX. B

p. uč. Ludányiová

Čo vieš o hviezdach – okresné kolo – 2. kategória (7. – 9. roč.)

Umiestnenie

Meno žiaka

13. miesto

Martin Kováč

VII. C

Maroš Gonda

VII. C

Lukáš Kladný

VII. C

19. miesto

1. Olympiáda Anglický jazyk – okresné kolo

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval

Kuffnerová Jana, IX.B

7. miesto, kategória 1B

p.uč. Školníčková

Kalafutová Dominika,
VII.B

2. miesto, kategória 1A

p.uč. Siváková

2. Olympiáda Nemecký jazyk – okresné kolo

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval

Kleknerová Dominika

3. miesto, kategória 1B

p.uč. Jančura

3. Ruský jazyk - Ars Poetica – okresné kolo

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval

Zentková Lenka

1. miesto

p.uč. Čujová

4. Prednes poézie a prózy v Nemeckom jazyku – školské kolo
Kategória 5. – 7. roč.

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval

Šrobárová, Zekuciová

1. miesto

p.uč. Jančura

Labanc Erik

3. miesto

p.uč. Jančura

Meno žiaka

Umiestnenie

Pripravoval

Antlová Simona

1. miesto

p.uč. Jančura

Vasko Michal

2. miesto

p.uč. Jančura

Kavuličová Adriana

3. miesto

p.uč. Jančura

Kategória 8. - 9. roč.

5. Prednes poézie a prózy v Anglickom jazyku – školské kolo
Kategória 5. – 7. roč.

Meno žiaka

Umiestnenie

Pethöová Ivona

1. miesto

p.uč. Školníčková

Zentková Lenka

2. miesto

p.uč. Siváková

Sakmárová Bianka

3. miesto

p.uč. Školníčková

Šestáková Anna

3. miesto

p.uč. Školníčková

Meno žiaka

Umiestnenie

p.uč. Siváková

Bartošová Frederika

1. miesto

p.uč. Školníčková

Brajerčíková Martina

2. miesto

p.uč. Siváková

Tokarčíková Patrícia

3. miesto

p.uč. Školníčková

Ancinová Natália

3. miesto

p.uč. Siváková

Kategória 8. - 9. roč.

Moje mesto 2009 (okr. súťaž)

Európa v škole (okr. súťaž)
Meno žiaka

Meno žiaka

Pripravovala

Ľubica Bjalončíková

Ivona Pethoová

Júlia Dulíková

Miška Lichvárová

Alexandra Rehánková

Nikola Vansáčová

Ján Petrek

Simona Mrovčáková

p.uč.Rutkayová

Pripravovala

p.uč.Bubeníková

Viktor Gonda

Dominika Kalafutová

Ivona Pethoová

Ondrej Režnický

Filip Petruľák

Daniela Turzáková
Nikola Steinerová

Mojimi očami - časť Nebezpečné hry

Michaela Roháčová

(Košice)
Meno žiaka

Pripravovala

Eko výkres - eko plagát (okr. súťaž)

Meno žiaka

Pripravovala

Veronika Moflárová

Grafický návrh žiackej
knižky

p.uč.Rutkayová

y
(celoslov.súťaž.)

Simona Zekuciová
Peter Kopkáš

Meno žiaka

Denisa Michálková

Bernadeta Fricová

Martin Kováč

p.uč.Rutkayová

Dominik Glejdura

Pripravovala

Martina Gurčíková

p.uč.Rutkayová

Radka Šestáková

Matúš Škerlík
Lenka Zentková

Slávik 2010

(obvodové kolo)

Barbora Majerčáková
Eliška Kellnerová

9.

Meno žiaka

Pripravovala

Michaela Hurajtová

p.uč.Gerčáková

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
Návšteva ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Detské dopravné ihrisko
Spolupráca s MŠ Stolárska ul. Spišská Nová Ves
Literárna tvorba v AJ „ Shakespeare from Hutnicka Street“

10.

Koordinátor voľného času

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

Aktivity :
-

Zber druhotných surovín - október

-

Imatrikulácia prvákov - november

-

Vianočný jarmok - december

-

Ja a zberateľská vášeň - január

-

Fašiangový karneval - február

-

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

-

Kuchár bez čapice –apríl

-

Zber druhotných surovín - papier - máj

-

Diskotéka, príprava k MDD - jún

10.1

Environmentálna výchova

Koordinátor – l. st. – Mgr. Červená Eva
Koordinátor – 2. st. – Ing. Hovancová Eva
Aktivity:
-

Storočná kaplnka v Smižanoch – turistická vychádzka

-

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

-

Jesenná a jarná brigáda zameraná na vyčistenie a úpravu okolia školy

-

Pravidelná starostlivosť o interiér a exteriér školy

-

výsadbou nových stromov a dosadením vyschnutých stromov

-

Zapojenie sa do súťaže Embraco – s vypracovaním projektu Školská aleja

Zbery:
-

10.2

papiera, pomarančových šupiek, tetrapackových a kovových obalov

Prevencia drogových závislosti
Koordinátor – Mgr. Ludányiová Alena

Preventívna výchova na našej škole je zameraná na:
- vytváranie zdravého životného štýlu, na ochranu zdravia
- formovanie zdravej osobnosti žiaka
- budovanie schopnosti drogu odmietnuť a zniesť odmietnutie
- monitorovanie zmien v správaní detí a riešenie začínajúcich problémov
v spolupráci
s výchovným poradcom a CVPP, prípadne s odborom soc. vecí, pediatrom, policajným
zborom
- zvyšovanie odolnosti u žiakov voči sociálno–patologickým vplyvom a tlakom
- eliminovanie agresívneho správania a predchádzanie šikanovaniu
V rámci preventívnej činnosti spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou a CVPP
(Centrum výchovnej a psychologickej prevencie), s mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa
prevenciou v oblasti drogových závislostí, Mestskou políciou, PZ SR, Úradom práce a rodiny,
RÚVZ.
V školskom poriadku sú jasne formulované pravidlá, ktoré sa týkajú fajčenia, užívania alkoholu
alebo iných drog v škole, šikanovania v školskom prostredí, šírenia fašizmu, rasizmu a intolerancie.
V prípade porušenia týchto pravidiel bude žiakom po prerokovaní v pedagogickej rade udelené
výchovné opatrenie podľa závažnosti previnenia.

Aktivity:
-

triednické hodiny zamerané na tému šikanovanie, patologické hráčstvo
a internetovú
závislosť, škodlivosť fajčenia, alkoholu, chemikálií a drog

-

rozhlasové relácie a nástenky zamerané na prevenciu

-

prednáška pre rodičov na celoškolskom RZ

-

zorganizovanie „Týždňa boja proti závislosti“ – tvorivé dielne, florbalový turnaj

-

zapojenie žiakov 7.roč. do PEER PROGRAMU v rámci projektu “Stop drogám v našom
meste“ a vyškolenie troch pedagogických pracovníkov

-

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)

-

besedy s pracovníčkou RÚVZ na tému: „Fajčenie“ – 5.ročník
„Zdravý

životný

štýl“

9.ročník
-

zapojenie žiakov do projektu mestskej polície v oblasti prevencie soc.-pat. javov:
"Dajme im šancu..."

-

výchovný koncert „Schody do seba“

10. 3

Škola podporujúca zdravie a zdravotníci školy

Koordinátor

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

- Bol skontrolovaný obsah lekárničiek
- 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“
- 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 .
- Pre utuženie dobrých vzťahov medzi ped. pracovníkmi sa zorganizovalo fašiangové
popoludnie pre učiteľov
- 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“
-

Žiaci v malej budove veľké prestávky trávili na školskom dvore

10. 4 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor – Mgr. Malinová Dana
V šk . r. 2009/2010 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 :
-inštalácia výstavky :“Umenie našich prababičiek.“
-rozhlasové relácie/Október- mesiac úcty k starším, Vianoce /
-články a básne žiakov s témou rodiny v školskom časopise
-divadelné predstavenie „O Dorotke“- téma priateľstva
-Imatrikulácia prvákov
-vianočný koncert „Vianočná rozprávka“ –medziľudské vzťahy
-karneval
-beseda s autorkou o knihe „Moja mama je bosorka“-3.,4. ročník
-výchovný koncert „Viktor“-1. stupeň
-projekt „Moja rodina“- 4.ročník
-beseda“ Čas premien“- dievčatá 6.a7. ročník
-súťaž „Ja som dobrá mama“- ŠKD 1. Ročník
-výroba darčekov pre svojich blízkych- Vianoce
-lyžiarsky výcvik Vyšná Slaná-8.ročník
-škola v prírode Dolný Smokovec- samostatnosť, sebaobslužné činnosti-4. Ročník
-filmové predstavenie „Planéta 51“-1. stupeň

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.
Pomáhali pri zhotovovaní výrobkov do Vianočného jarmoku, pripravili výstavku, výrobky
predávali.
V mesiaci II/2010 vyzbierali 33 € na potravu pre psí útulok v meste Spišská Nová Ves. Túto akciu
spropagovali pod názvom „Smutné oči volajú“.
V marci 2010 sme sa zapojili do medzinárodného projektu pod názvom Flick the Switch- „
„Vypínaj vypínače“, kde sme v týždni (23.3 – 27. 2010) realizovali zaujímavé aktivity spojené so
šetrením elektrickej energie. Na prízemí školy sme k tomu pripravili výstavku prác žiakov (Súťaž
o najkrajší plagát) fotografie o činnosti, v ktorej sme vyzvali k tejto myšlienky aj rodičov a iných
návštevníkov školy. O týchto aktivitách sme informovali centrálu kampane, kde sme odoslali
fotodokumentáciu projektu.
S veľkou chuťou sa žiaci (už po 10-ty raz) zúčastnili celonárodnej zbierky v rámci Dňa narcisov
– 16. apríla 2010. Žiaci v uliciach mesta vyzbierali (vrátane príspevkov našich žiakov) spolu 810 €,
ktoré boli odoslané na konto Ligy proti rakovine, za čo sme dostali vrúcne poďakovanie od
prezidentky Ligy, p. E. Sirackej.
V každom štvrťroku hliadka školského parlamentu realizovala kontrolu tried, zameranú na čistotu,
estetickú úroveň tried, násteniek. Žiaci sa podieľali sa aj na školských zberoch papiera. V závere I.
a II. polroka realizovali v telocvični školy diskotéku.
Navrhli kritéria žiaka roka, zhotovili nástenku s navrhovanými kandidátmi na cenu „Žiak roka“.
O svojej činnosti viedli nástenku. Aktuálne prispievali do školského rozhlasového vysielania.

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

Redakčnú radu tvorili 2 poslanci ŽP. Do časopisu prispievali žiaci ale aj pedagogickí zamestnanci
a koordinátori záujmových krúžkov. Veľký priestor je venovaný vlastnej literárnej tvorbe žiakov.
Vydali sme 2 čísla, zimné a jarné.

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

V školskom roku 2009/2010 vysielacím dňom ŠRV bol štvrtok. Vysielanie malo dve časti. Skladalo
sa z relácií venovaných významným dňom a udalostiam a zo zdravotníckeho okienka.
Témami relácií bol Deň boja za slobodu a demokraciu, Mikuláš, Vianoce, Nový rok, Deň víťazstva
nad fašizmom, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích
výsledkov.
V zdravotníckom okienku odzneli relácie o rôznych závislostiach, o prevencii pred chrípkou,
relácia k Svetovému dňu mlieka a iné.
Žiaci boli informovaní aj o aktuálnych udalostiach zo života školy, o rôznych súťažiach
a umiestnení našich žiakov v týchto súťažiach.

10. 8 Školská knižnica
Správca žiackej knižnice - Mgr. Jendrálová Magdaléna
Správca učiteľskej knižnice – p. Rímska Mária
Žiacka knižnica v tomto školskom roku bola otvorená každý pondelok, spolu 27 - krát a to v čase
od 13. - 15. hodiny. Počas školského roka ju navštevovalo 122 detí, prevažne z ročníkov 1. – 4..
Okrem žiakov knižničný fond využívali aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
Mimočítanková literatúra sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých
ročníkoch.
Vďaka pomoci RRZ je školská knižnica od roku 2005 elektronizovaná. Od mája 2005 bola
pripojená školská knižnica k internetu. V decembri 2006 bol školou zakúpený knižničný softvér
CLAVIUS. 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 785 rôznych titulov 1 799 kusov v celkovej hodnote 4 844,25 €.
V tomto školskom roku vzrástol počet kníh o 52 kusov v hodnote 273,69 €, z toho 17 ks v hodnote
114,11 € vďaka RRZ a 33 ks v hodnote 143,68 € vďaka p.učiteľke Mgr. Jendrálovej, 2 ks
v hodnote 15,90 € vďaka p. zást. Mgr. Combovej.
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 71,98€, vďaka RRZ 56,20 €. Tieto knihy slúžia na
pracovnú a výtvarnú výchovu. V súčasnosti má učiteľská knižnica celkovú hodnotu 3 159,47 €.

10.9

Záujmové útvary

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

Vyučujúci:

1. Pekarčíková

Názov:
Školský klub detí - I. odd.

2. Goldbergerová Školský klub detí - II. odd.
3. Derfényiová

Školský klub detí - III. odd.

4. Rímska

Školský klub detí - IV. odd.

5. Fedorová

Školský klub detí - V. odd.

6. Jendričáková

Školský klub detí - VI. odd.

7. Hnát

Florbalový 8-9 roč.

8. Hnát

Ľudové remeslá 5-9 roč.

9. Hnát

Fototuristický

10. Hnát

Volejbalový 4.roč.

11. Hnát

Volejbalový 8. roč.

12. Dzurňáková

Matematika netradične

13. Hrušovská

Turistický 5-9 roč.

14. Guoth

Počítačový

15. Verníček

Multimediálny, tvorba webu

16. Strela

Požiarnický 5-9 roč.

17. Pacholská

Regionálny

18. Kocurek

Stolný tenis

19. Hronová

Turistický

20. Combová

Turistický 1. - 2.

21. Sedlák

Turistický 3. - 4.

22. Červená

Turistický 4. roč.

23. Bubeníková

Vlastná lit. A umelec. Tvorba

24. Bodáková

Volejbalový 5. roč. - dievčatá

25. Bodáková

Volejbalový 6. roč. - dievčatá

26. Alexievová

Slovenčina hrou

27. Tancošová

Tenisový 1. - 4.

28. Hovancová A.

Loptové hry

29. Hovancová E.

Ekologický

30. Korpeľová

Chemický

31. Hodák

Basketbalový

32. Chromá

Výtvarný 2-4 roč.

11.

Školský klub detí
V školskom roku 2009/2010 mal ŠKD šesť oddelení s počtom žiakov 160.

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

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

V školskom roku 2009/10 sa výchovno - vzdelávací proces žiakov s autizmom realizoval podľa
Učebných osnov pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom
s mentálnym postihnutím schválený MŠ SR dňa 22.8.2007 s platnosťou od 1.1.2007 už ôsmy
školský rok. Podľa Učebných osnov pre vzdelávanie ťažko mentálne postihnutých žiakov
vzdelávaných v triedach s individuálnym vzdelávacím programom postupoval žiak s Downovým
syndrómom.
Všetci žiaci postupovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
Aktivity :
marec 2010, účasť na VIII. ročníku celoslovenskej výstavy výtvarných prác žiakov s autizmom v
Levoči
organizátor výstavy: SPOSA v spolupráci s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči - Iv
marec 2010 zapojenie IV.D triedy do medzinárodného projektu O Flickovi - šetrenie energiou - Iv
15.6. 2010 Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, vernisáž okresnej výstavy, diplom a cena
v 6. kategórii: špeciálne triedy, 2. miesto Marco Kováč, 3. miesto Martin Gregorik - Iv

13.

Školský špeciálny pedagóg

Úlohy :
1
1.Evidencia a vedenie dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami, individuálne začlenených v bežných triedach základnej školy.
K 30.6.2010 je na škole evidovaných 27 individuálne začlenených žiakov v bežných triedach.
Sú to:

4 žiaci s poruchami aktivity a pozornosti
1 žiak s poruchami správania
1 žiak s autizmom
3 žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou
18 žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, rôzneho druhu a stupňa.

Evidovaných je 8 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí však
nepostupovali podľa IVVP.
Na škole je 5 žiakov v hraničnom pásme 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
a v Harichovciach. Celkovo bolo zaslaných

12 žiadostí, k 30.6. 2010 bolo

vyšetrených 5 detí, 9 žiakov bolo vyšetrených na základe žiadostí z minulého
školského roku , 2 žiaci boli vyšetrení na žiadosť rodičov.
Na psychologickú a špeciálno-pedagogickú rediagnostiku bolo zaslaných
celkovo 6 žiadostí, k 30.6.2010 bolo vyšetrených 5 žiakov .
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. Bolo vykonávané kooperatívne vyučovanie učiteľa a špeciálneho pedagóga
priamo v triedach na hodinách matematiky a cudzích jazykov.
6.V tomto školskom roku sa špeciálny pedagóg zúčastnil týchto jednorázových
vzdelávacích podujatí:
V rámci Klubovej rady špeciálnych pedagógov:
November 2009 – Seminár – Žiaci s poruchami správania na ZŠ.
Február 2010 – jarné prázdniny – Exkurzia v Liečebno-výchovnom sanatóriu pre žiakov 1.
stupňa v Ľubochni.
Máj 2010 – Tvorba Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé druhy postihnutí. ( ZŠ
Hutnícka – pre deti s poruchami aktivity a pozornosti.)
November 2009 - Seminár – Súčasná legislatíva v špeciálnom školstve – organizovaná
Spojenou základnou školou v Sp. Novej Vsi

Jún 2010 – Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu detí –
organizovaná spoločnosťou Lenoris a Súkromnou ZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom.

7. Práca na projektoch:
V mesiacoch september 2009 – december 2009 sa 20 žiakov 2. stupňa zúčastnilo projektu,
realizovaného v spolupráci s Mestskou políciou pod názvom „ Dajme im šancu, alebo
sebareflexiou k zmene správania“. Ciele tohto projektu korešpondujú s peeraktivitami, ktoré
môžu byť na škole realizované v budúcom školskom roku.
V mesiaci apríl bol vypracovaný projekt, adresovaný Nadácii SOCIA pod názvom
„ Reedukácia dysortografie s prvkami dramatoterapie“ , výsledok bude zverejnený
1.7.2010. Projekt je zameraný na nákiup kompenzačných pomôcok pre žiakov so
špecifickými poruchami písania a pravopisu.
8. Tvorivé dielne:
V tomto školskom roku boli uskutočnené 4 tvorivé dielne:
Predvianočná - december 2009
Valentínska tvorivá dielňa – február 2010
Veľkonočná tvorivá dielňa – marec 2010
Letná tvorivá dielňa - jún 2010

14.

Hodnotenie stavu školského stravovania

V školskom roku 2009/2010 je zapísaných na stravu 436 stravníkov,
hmotná núdza 16

na 1. stupni 184 žiakov,

na 2. stupni 161žiakov, hmotná núdza 14
zamestnanci 53
cudzí stravníci –dôchodcovia 8
Potraviny nakupujeme u dodávateľov s najnižšími cenami ale s potrebnou kvalitou. Nakupujeme
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 nie sú. Každý dodávateľ nám tovar dodáva na svoje
náklady a v požadovanom termíne.
Jedálny lístok sa zostavuje podľa “ Zásad pri zostavovaní jedálneho lístku“ kde je predpísané
v týždni 2x mäsitý pokrm, 1x polo mäso, 1x múčne jedlo a 1x odľahčené – väčšinou zeleninové,
zemiakové a pod.
Rozbehlo sa aj podávanie školského ovocia a jablkovej šťavy, no iba necelé tri mesiace –
január až marec 2010. Zrušené bolo z dôvodu rozporu medzi dodávateľmi a Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.
Ohlasy na stravu sú zatiaľ pozitívne, o čom svedčia aj zápisy v Knihe návštev.
Ak nastane nejaký problém snažíme sa ho vyriešiť okamžite.
Finančný limit na potraviny je postačujúci, každý týždeň podávame za obedom ovocie
a taktiež cereálne tyčinky, vanilkové krémy, jogurty , lístkové šatôčky a pod.
Materiálne vybavenie kuchyne je na požadovanej úrovni.
Poplatky za stravu sú : 1. stupeň 0,83 €
2. stupeň 0,90 €
Zamestnanci 1€
Cudzí stravníci 2,13€

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009/2010 bola schválená
pedagogickou radou 29.6.2010 .
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
2009/2010.

Mgr. Eva Combová
poverená riad. školy

2. Prerokované v rade školy dňa 10. 11. 2010
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
2009/2010.

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 2009/2010.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

