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2. Poradné orgány školy
2.1

Rada školy

Rada školy pracovala do novembra 2010 v zložení:
Predseda:
Mgr. Alena Ludányiová
Podpredseda: Mgr. Dana Kováčová
Členovia:
Adnan Akram
Ing. S. Čurný
JUDr. Jaroslav Dulík
Ing. V. Filinský
Mária Husová
Mária Letanovská
Mgr. Katarína Oelschlägerová
Bc. Klaudia Sakmárová
Mgr. Silvia Šimová
Po voľbách do samosprávy boli do RŠ delegovaní dvaja noví členovia za
zriaďovateľa, a to PhDr. Miroslav Semeš, PhD. a Mgr. Jozef Kačenga. Noví členovia rady
nahradili Ing. Čurného a Ing. Filinského.

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. : 13
v 5. – 9. roč. : 15
počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 563
z toho v 1. – 4. roč. : 248
v 5. – 9. roč. : 315
počet špeciálnych tried : 2
v nich počet žiakov : 5
počet oddelení ŠKD :
7
v nich počet žiakov : 155
počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 30
počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 31
počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ : 134
počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 48 315
priemer na žiaka : 85,81
z toho neospravedlnených hodín za celý rok :
1 625
priemer na žiaka : 2,88
počet znížených známok zo správania na konci roka : 2. st.: 5 3. st.: 5
4. st. : 0
počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka : 4 pochvál riad. školy : 4
počet prospievajúcich žiakov spolu :
561
neprospievajúcich spolu : 0
počet neklasifikovaných žiakov spolu : 2
počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 29
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav : 38
počet vychovávateľov ŠKD : 7
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 7
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 4
počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ - fyzický stav : 14

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2011
• počet žiakov 9. ročníka :
60
z nich neumiestnených :
1
• počet prijatých - na gymnáziá :
20
na stredné odborné školy : 39
• počet končiacich v nižších ročníkoch : 2
z nich neumiestnených :
0

1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1
b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie :
10
2. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :
a) počet 1. miest v okresnom kole : 14
názvy súťaží :
Vybíjaná – žiačky
Midivolejbal –žiačky
Badminton - žiačky
Gymnastický štvorboj (1.-4.roč.)
Minifutbal žiačky
Minifutbal žiaci
Basketbal žiaci
Biologická olympiáda – kategória C
– kategória D
– kategória E
Ekovýkres
Matematická olympiáda
Hviezdoslavov Kubín
Prednes v nemeckom jazyku
b) počet 1. miest v krajskom kole : 4
názvy súťaží:
MIDIVOLEJBAL žiačky
MINIFUTBAL žiačky
BASKETBAL žiaci
Gymnastický štvorboj (1.-4.roč.)
c) počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 1
názvy súťaží :
MIDIVOLEJBAL žiačky – 1. miesto
d) počet umiestnení v medzinárodných súťažiach : 2
názvy súťaží :
MIDIVOLEJBAL žiačky – 1. miesto
Medzinárodná olympiáda CTIF – požiarnická súťaž – 5.miesto

3.1.

Učebné plány

1. stupeň
2. stupeň

1.- 3.ročník – ŠkVP pre 1. stupeň ZŠ
4. ročník – UP variant 3 – jazykový – ANJ – 3odd.
ŠPT – autizmus
5.- 7. 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
- UP s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka – ANJ, NEJ

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

3.2.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Vyučovací
jazyk
triedy

Počet
zaevidovaných
detí
spolu 1/

Z toho

Plánovaný počet tried
1. ročníka

dievčatá

slovenský

62

deti, ktorým
začiatok PŠD
bude
odložený 2/
26

8

deti, ktoré
budú
zaradené
do nultého
ročníka

nezaškolené
v MŠ

0

0

Samostatné
triedy

Spojené
triedy

3

0

3.3

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ
Anglický jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kvalifikačné vzdelávanie – apr. SJL 5.-12.roč.
Inovácie v riadení školy a škol. zariadenia

Edukačný proces v predmete NAV
Seminár pre uč. SJL
Interpretácia vybraných bibl .tém v predmete kat.
náb. a ich kontinuita v jednotl. vzdel. stupňoch
Seminár o poruchách správania
Miniseminár pre učiteľov ANJ
Nové trendy v špec. pedagogike
Seminár pre uč. CHE
Metod. deň uč.TEV
I. celoslov. konferencia autistov
Logoped. Interv. - autisti

Priebežné vzdelávanie
ŠPÚ Bratislava
ŠPÚ Bratislava
ÚIPS Bratislava
UK PF Bratislava
UK PF Bratislava
Inovačné funkčné vzdelávanie
MPC Prešov

Jednorazové podujatia
Spišská diecéza
MPC Prešov
Spišská diecéza
Nadácia SOCIA
Oxford University Press
SCŠPP Harichovce
MPC Prešov
MPC Prešov
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov
s autizmom v Prešove
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov
s autizmom v Prešove

Sedlák, Oelschlägerová
Jendrálová, Ivanková
Jendrálová , Dzurňáková, Čujová
Jančura
Hronová
Combová

Alexievová
Alexievová
Hrušovská
Ivanková, Babíková, Hronová
Školníčková, Berková
Ivanková, Hronová
Korpeľová
Hnát
Ivanková
Ivanková, Babíková

Vzdelávanie organizované Školským úradom v Spišskej Novej Vsi
Metodický deň pre uč. fyziky - Embraco
V. Dzurňáková
Metodický deň uč. biológie
E. Hovancová
Metodický deň uč. výtvarnej výchovy
Z. Rutkayová
Metodický deň koordinátorov PP
A. Ludányiová
Metodický deň vých. poradcov
M. Hrušovská
Pedagogická konferencia
Sedlák, Combová, Ludányiová, Bubeníková,
Školníčková, Hovancová, Jančura

Iné vzdelávanie
Vzdelávací projekt – Priestor na vašu príležitosť

SHŠO

Ivanková

4. Vypracované projekty
4.1.
-

Projekty, v ktorých bola škola zapojená:
Škola podporujúca zdravie
Otvorená škola
Národný program boja proti drogám
Národný projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu
Projekt 7SRO
Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny ZŠ

4.2. Projekty vypracované školou

Žiadateľ
/obstarávateľ

Autor/autori

Oblasť
podpory
(názov
projektu)

Predpokladaný
rozpočet

Elektronizácia a
revitalizácia
školských knižníc
2011

3 600

mesto SNV
ZŠ Hutnícka

Mgr. Magdaléna
Jendrálová

ZŠ Hutnícka

Mgr. Zuzana
Hronová

Reedukácia
dysortografie s
prvkami
dramatoterapie

524

ZŠ Hutnícka

Mgr. Zuzana
Hronová

Kľúč k lepšej
komunikácii

2 500

Úspešnosť

Získané
prostriedky MŠ
SR

Zdroje financovania
MÚ
SNV

Vypracovanie
projektu

Realizácia
projektu

RRZ

sponzor

apríl 2011

XI.11

0

2 850

500

100

ZŠ
Hutnícka
SNV spoluúčasť
150€

úspešný

524

0

0

0

Nadácia
SOCIA 524€

apríl 2010

IV. 2011

úspešný

930

0

0

0

Nadácia
SOCIA 930€

máj 2011

IX.2011 VIII.2012

neúspešný

5. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
5.1. dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2010: 713699,-€
z toho: mzdový normatív
594737,00 €
uvedené prostriedky boli čerpané nasledovne:
zoskup. 610 – mzdy
435 810,00 €
zoskup. 620 – odvody
158 927,00 €
prevádzkový normatív
118 962,00 €
uvedené prostriedky boli čerpané nasledovne:
zoskup.631 – cestovné
158,26 €
zoskup.632 – energie, voda,
91 766,19 €
zoskup.633 – materiál
4 983,34 €
zoskup.634 – dopravné
203,00 €
zoskup.635 – údržba
335,72 €
zoskup.637 – služby
19 973,00 €
zoskup.642 – transfery
1 542,49 €
5.2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.
V roku 2010 bolo prijatých 6 600,00 € z ktorých bolo vyčerpaných:
- energie
2 905,23 €
- vodné a stočné
264,00 €
- prevádzkové stroje
445,00 €
- všeobecný materiál
1 335,98 € – rôzny drobný kanc. materiál
- učebné pomôcky
1 468,19 € - UP do ŠKD
- nemocenské dávky
181,60 €
5.3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia:
V roku 2010 boli nám pridelené nenormatívne finančné prostriedky v celkovej
sume 11 888,80 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité:
- dohody o vykonaní práce
- telekomunikačná technika
- teplo
- všeobecný materiál
- učebné pomôcky
- cestovné výdavky a súťaže

5 032,08€ – odmeny pre ved. krúžkov
1 214,80 €
1 908,09 €
1 593,51 € – drobný materiál pre krúžky
2 039,11 €
101,21 €

5.4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob
ich použitia:
V roku 2010 sme získali vlastné príjmy v sume 28 034,63 €. Použili sa na čerpanie:
- energie
4 272,89 €
- poštové služby
175,76 €
- výpočtová technika
1 388,31 €
- všeobecný materiál
5 073,78 €
- učebné pomôcky
848,04 €
- pracovná obuv, odev
46,01 €
- dopravné
60,00 €

- prevádzkové stroje
- údržba prev. strojov
- údržba budovy
- školenia
- všeobecné služby
- poplatky banke

2 036,55 €
1 036,55 €
9 600,94 €
150,00 €
3 306,10 €
39,70 €

5.5. Iné finančné prostriedky – darcovstvo
V roku 2010 sme získali finančný dar v sume 2 167,99 € a z toho bolo použitých:
- všeobecný materiál
194,74 €
- učebné pomôcky
155,28 €
- softvér
173,98 €
- údržba budov
1 643,99 €

6. Priestorové a materiálne vybavenie školy
Aj v tomto školskom roku sme na výchovno-vzdelávací proces využívali dve budovy.
Vo veľkej budove bolo umiestnených 33 učební a 7 oddelení ŠKD a v malej budove 7 učební.
Kmeňové triedy I. a II. stupňa boli v 28 učebniach. V každom ročníku, okrem šiesteho sme
mali 3 paralelné triedy, plus dve triedy ŠPT pre detí s autizmom. Pre skvalitnenie vyučovania
sme využívali 12 odborných učební a to : školskú kuchynku, fyzikálne laboratórium, učebňu
fyziky, chémie, prírodopisu, hudobnej výchovy, anglického a nemeckého jazyka, spoločnú
učebňu informatiky a anglického jazyka, počítačovú učebňu, učebňu školského špeciálneho
pedagóga a novozriadenú učebňu IKT. Deti zo školského klubu pravidelne využívali herňu,
kde sa každé odpoludnie striedali. V malej budove boli elokované triedy ZUŠ, odbor výtvarný
a tanečný pod vedením pani učiteľky Černíkovej a Kamenickej.
Na športové aktivity žiaci využívali tri telocvične, posilňovňu, športový komplex
s atletickou dráhou, doskočišťom, basketbalovým, futbalovým, multifunkčným ihriskom
a tenisovým kurtom. Žiaci zo športových tried aj športovú halu na basketbalovú prípravu.
Krátko pred vianočnými prázdninami, za výdatnej pomoci p. Gbúra a p. Girášku sme
postavili mantinely na asfaltovej ploche hádzanárskeho ihriska. Ľadová plocha bola
využívaná s malými prestávkami kvôli nepriaznivému počasiu od 28.decembra 2010 do 2.
marca 2011. Celý športový areál bol v popoludňajších hodinách a počas voľných dní
prístupný aj širokej verejnosti. Veľa hodín tam strávili členovia požiarnického krúžku.
Z projektu 7 s.r.o. sme od mesta dostali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom
a aplikačný softvér. Zo vzdelávacích poukazov sme zakúpili učebné pomôcky na telesnú
výchovu – florbalové hokejky, basketbalové lopty, 3 stolnotenisové a 2 volejbalové siete.
Zmodernizovali sme učebňu biológie a prírodopisu zakúpením dataprojektora a PC
s monitorom. Na vyučovanie cudzích jazykov sme zakúpili 10 CD prehrávačov, výukové
súbory na vyučovanie dejepisu a prvouky, notebook, laserovú tlačiareň, kamerové svetlo,
vizualizér a 3 stolíky pod PC. Ďalšie 2 PC sme dostali od RRZ.
V jesennom období vedúci požiarnického krúžku zrealizoval výkop a uloženie
vodovodnej prípojky na polievanie ľadu. Do práčovne sme zakúpili novú priemyselnú pračku.
Správca počítačovej siete vykonal reštrukturalizáciu kabeláže počítačových učební a zriadil
školský server, ktorý zefektívnil vyučovací proces, komunikáciu medzi klientskymi
stanicami. V spojení s registračnými programami školy a sieťovými inštaláciami programov
v prostredí Samba server poskytuje stabilnú a bezpečne zriadenú službu. Firma Embrako nám
poskytla finančné prostriedky na zavedenie internetu pre malú budovu a multifunkčné
zariadenie pre deti s autizmom.

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.
Členovia žiackeho parlamentu pomáhali vyhodnocovať estetickú úroveň jednotlivých tried a
násteniek zameraných k daným témam a významným udalostiam zo školského programu
činností. Vitrínky na 1. a 2. podlaží prezentujú žiacke práce z činnosti ŠKD a hodín výtvarnej
výchovy. Vitríny pri vrátnici a vstupe do učiteľského traktu sú preplnené pohármi
a diplomami, ktoré veľa hovoria najme o športových úspechoch našich žiakov, no nechýbajú
umiestnenia aj v rôznych olympiádach.

7. Výchovné poradenstvo
Na úseku k voľbe povolania a profesijnej orientácie v školskom roku 2010/2011 sa
zamerala pozornosť na tieto úlohy.
Pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov sa uskutočnilo rodičovské združenie.
Rodičovského združenia sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých škôl a to:
Gymnázium: Školská , Javorová, Cirkevné Š. Mišíka zo Spišskej Novej Vsi
Stredné školy: Stredná odborná škola SNV
Stredná priemyselná škola strojnícka SNV
Stredná odborná škola drevárska SNV
Stredná priemyselná škola SNV
Hotelová akadémia SNV
Stredná odborná škola ekonomická SNV
Stredná odborná škola Majstra Pavla Levoča
Zástupcovia jednotlivých škôl oboznámili rodičov a žiakov o možnosti štúdia
v jednotlivých odboroch a možnosti uplatnenia po ukončení štúdia.
Stredné školy ponúkli pre žiakov deviateho ročníka možnosť zúčastniť sa dňa
otvorených dverí na jednotlivých školách. Túto možnosť využili žiaci 9. ročníka so
zákonnými zástupcami.
V tomto školskom roku 9. marca 2011 sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka
z Matematiky a Slovenského jazyka a Literatúry. Testovanie nahrádza prijímacie pohovory na
stredných a stredných odborných školách , avšak nie tam kde sa vyžaduje talentová skúška.
Talentovú skúšku absolvovalo 5. žiakov. Testovania sa zúčastnilo 59 žiakov , jedna žiačka
sa nezúčastnila, tá sa vzdelávala podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
V školskom roku bolo rozmiestnených 70 žiakov. Žiakov 9. ročníka bolo 60, dvaja
žiaci nižšie končiaci / Václav Holub – 7.C, Adela Čonková – 8.C/ , 6 žiaci 8. ročníka boli
prijatí na bilingválne gymnázium a dve žiačky 5. ročníka na 8. ročné gymnázium. Zákonným
zástupcom týchto žiakov boli vydané zápisné lístky.
Počas školského roka žiaci a rodičia využívali konzultačné hodiny určené pri výbere
povolania na jednotlivých školách.
Pozornosť sa venovala aj žiakom 8. ročníka pri výbere povolania. Žiaci využívali konzultácie
pomocou programu PROFORIENT, kde je zmapovaná podrobne sieť jednotlivých stredných
škôl a odborov v rámci Slovenska.

Rozmiestnenie žiakov končiacich v školskom roku 2010/2011
Ročník

Gymnázium

9.roč. 20
8.roč.
7.roč.
5.roč.
%
28,6

8.roč.
Gym.

Bilingválne
gymnázium

2
2,9

6
8,6

SOŠ 5.
roč.
odbor

3
4,2

SOŠ4..roč.
odbor

31
44,3

SOŠ 3.
roč.
odbor

4
5,7

SOŠ
2.toč.odbor

Spojená
škola - PŠ

1
1
2,9

1
1,4

8. Úspechy žiakov školy
8.1 I. stupeň
Gymnastický štvorboj – okresné kolo
Trieda
Meno žiaka
Umiestnenie
2.- 3. roč. družstvo A- chlapci
1. miesto
III. C
Jakub Hoza
2. miesto
3. – 5. roč družstvo B- chlapci
2. miesto
V.A
Róbert Friss
2. miesto
III. C
Viktória Frankovičová 2. miesto
V. B
Ema Školníčková
3. miesto

Pripravovala
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská

Gymnastický štvorboj – krajské kolo
Trieda
Meno žiaka
Umiestnenie
2.- 3. roč. družstvo A- chlapci
1. miesto
III. C
Jakub Hoza
1. miesto
II. C
Patrik Neupauer
3. miesto

Pripravovala
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská
p.uč. Hronská

Gymnastický štvorboj – celoslovenské kolo
Trieda
Meno žiaka
Umiestnenie
2.- 3. roč. družstvo A- chlapci
4. miesto

Pripravovala
p.uč. Hronská

Poznámka:
Družstvo A – chlapci
1. Jakub Hoza
2. Patrik Neupauer
3. Tomáš Hurajt
4. Tomáš Hamráček
5. Marián Roháč
6. Walter Ján Štrauch

Futbal - okresné kolo

III.C
II.C
II.C
III.A
II.C
III.B

Nezaradená

1
1,4

Spolu

60
7
1
2

Trieda
3. – 4. roč.

Meno žiaka
družstvo chlapci

Umiestnenie
1. miesto

Pripravovala
p.uč. Bodáková

Umiestnenie
1. miesto

Pripravovala
p.uč. Bodáková

Trieda
Meno žiaka
Umiestnenie
3. – 4. roč. družstvo chlapci
účasť
Poznámka:
Družstvo – futbal chlapci 3. – 4. ročník
1. Tomáš Suslov
II.B
2. Martin Knižka
III.B
3. Tomáš Hamráček
III.B
4. Stanislav Hrušovský IV.C
5. Adrián Gall
IV.B
6. Patrik Kocúr
IV.B
7. Dávid Kačmarik
IV.A
8. Nikolas Machajdík IV.A
9. Martin Bača
IV.A

Pripravovala
p.uč. Bodáková

Futbal - krajské kolo
Trieda
3. – 4. roč.

Meno žiaka
družstvo chlapci

Futbal - celoslovenské kolo

Európa v škole – výtvarná súťaž – obvodné kolo
1.kategória
Trieda
II.A

Meno žiaka
Lea Jančurová

Šaliansky Maťko – obvodné kolo
Trieda
Meno žiaka
III.A
Ladislav Vartovník

Umiestnenie
3. miesto

Pripravovala
p.uč. Chromá

Umiestnenie
3. miesto

Pripravovala
p.uč. Suchá

Klokan – úspešní riešitelia – celoslovenská súťaž
Trieda
Meno žiaka
Umiestnenie
Pripravovala
IV.A
Dávid Kačmarik
70 %
p.uč . Jendrálová
IV.A
Michaela Olahová
68,9 %
p.uč. Jendrálová
MAKSIK – 2.-4.roč – celoslovenská súťaž
Trieda
II.A

Meno žiaka
Tatiana Čarnická
Miriam Maťašovská

Naše mesto – okresné kolo

Umiestnenie
206. – 252.

Pripravovala
p.uč. Chromá

Trieda
IV. B
IV. C
IV.C

8.2

Meno žiaka
Tomáš Spišák
Richard Šlejzák
Eduard Čekel

Umiestnenie
3. miesto.

Pripravovala
p.uč. Červená

II. Stupeň

Okresné kolo matematickej olympiády
trieda
V.B
V.C
VI.B
VII.B

počet zúčastnených
4
2
3

VIII.C

2

úspešní riešitelia
M. Tekely
E. Scholcz
M. Lichvárová
M. Frankovičová
L. Zentková
M. Kováč

umiestnenie
5.
7.
3.
7.-12.
15.-18.
1.

pripravovala
Miškechová
Dzurňáková
Emberová
Emberová

Okresné kolo Pytagoriády
trieda
V.A
VII.B
VIII.B

úspešní riešitelia
F. Tomaščík
A. Sater
L. Zentková
A. Šestáková
D. Kalafutová

umiestnenie
4.
7.
2.
8.
3.

pripravovala
Dzimková
Emberová
Dzurňáková

Testovanie 9-2011
Do testovania z matematiky sa zapojilo 59 žiakov IX. ročníka. Priemerná úspešnosť školy
bola 53,1% a priemer v SR bol 52,9%.
Maks
Korešpondenčnej súťaže Maks sa zúčastnilo 5. žiakov 2.stupňa.
Najúspešnejším riešiteľom sa stal Erik Scholcz z V.C, ktorý sa umiestnil na 12. mieste.
Komparo
Aj v tomto školskom roku 2010/2011 využilo 53 žiakov 8. ročníka možnosť overiť si svoje
vedomosti v testovaní Komparo.
Výsledky v teste z matematiky: SR- 48,4℅
ZŠ Hutnícka – 45,3 ℅
Klokan
Do medzinárodnej súťaže Klokan sa zapojilo 9 žiakov II. stupňa. Najúspešnejším riešiteľom
bol Dominik Lesňák zo VI. B triedy s vynikajúcim percentilom 97%.
Okresné kolo HK:
1. miesto - Natália Ancinová VIII.B
OK Štúrov Zvolen :
3. miesto - Martina Brajerčíková IX.B
OK Olympiáda SJL :

3. miesto - Simona Antlová IX. B
OK dejepisnej olympiády v kategórií žiakov
8. ročníka:
5. miesto - Ján Štiffel – 8.B
6. miesto – Dominika Kalafutová – 8.B
9. ročníka:
6. miesto - Silvia Nováková – 9.B
Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo – kategória F
Umiestnenie
2. miesto
4. miesto

Meno žiaka
M. Malina
M. Kováč

VIII. B
VIII. C

Pripravovala
p. uč. Emberová
p. uč. Dzurňáková

Fyzikálna olympiáda – obvodné kolo – kategória E
Umiestnenie
3. miesto
5. miesto

Meno žiaka
K. Zaťková
Ľ. Fecko

IX. B
IX. B

Pripravovala
p. uč. Korpeľová
p. uč. Korpeľová

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo – kategória E
Umiestnenie
22.-23. miesto

Meno žiaka
K. Zaťková

IX. B

Pripravovala
p. uč. Korpeľová

Chemická olympiáda – obvodné kolo – 9. ročník
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno žiaka
P. Lorková
F. Chovancová
M. Russin

IX. A
IX.C
IX. A

Pripravovala
p. uč. Korpeľová
p. uč. Korpeľová
p. uč. Korpeľová

Chemická olympiáda – krajské kolo – 9. ročník
Umiestnenie
5. miesto
7. miesto
15. miesto

Meno žiaka
F. Chovancová
P. Lorková
M. Russin

IX.C
IX. A
IX. A

Pripravovala
p. uč. Korpeľová
p. uč. Korpeľová
p. uč. Korpeľová

Geografická olympiáda – obvodné kolo – kategória I
Umiestnenie
4. miesto

Meno žiaka
A. Sater

V. A

Geografická olympiáda – obvodnéné kolo – kategória G

Pripravovala
p. uč. Čujová

Umiestnenie
5. miesto

Meno žiaka
L. Zentková

VII. B

Pripravovala
p. uč. Čujová

Geografická olympiáda – obvodné kolo – kategória F
Umiestnenie
4. miesto

Meno žiaka
D. Kalafutová

VIII. B

Pripravovala
p. uč. Čujová

Geografická olympiáda – obvodné kolo – kategória E
Umiestnenie
6. miesto

Meno žiaka
T. Tomko

IX. B

Pripravovala
p. uč. Čujová

Biologická olympiáda – obvodné kolo – kategória C – poster
Umiestnenie
1. miesto

Meno žiaka
U. Pavolová

VIII. B

Pripravovala
p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – obvodné kolo – kategória C – vedomostná časť
Umiestnenie
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Meno žiaka
M. Antonyová
J. Štiffel
N. Ancinová

VIII. B
VIII. B
VIII. B

Pripravovala
p. uč. Hovancová
p. uč. Hovancová
p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória C – poster
Umiestnenie
Meno žiaka
Pripravovala
5. miesto
U. Pavolová
VIII. B
p. uč. Hovancová
Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória C – vedomostná časť
Umiestnenie
Meno žiaka
Pripravovala
8. miesto
M. Antonyová
VIII. B
p. uč. Hovancová
Biologická olympiáda – obvodné kolo – kategória D – vedomostná časť
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

Meno žiaka
L. Zentková,
M. Frankovičová
A. Šestáková
M. Barabasová

VII. B
VII. B
VII. B
VII. B

Pripravovala
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová

Biologická olympiáda – obvodné kolo – kategória E – botanika
Umiestnenie
7. miesto
9. miesto
10. miesto
11. miesto

Meno žiaka
L. Zentková,
M. Frankovičová
M. Barabasová
A. Šestáková

VII. B
VII. B
VII. B
VII. B

Pripravovala
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová
p. uč. Ludányiová

Biologická olympiáda – obvodné kolo – kategória E – zoológia
Umiestnenie
4. miesto
8. miesto
11. miesto
12. miesto

Meno žiaka
S. Nováková
L. Bryndzová
T. Bobulová
S. Čonková

IX. B
IX. B
IX. B
IX. B

Pripravovala
p. uč. Hovancová
p. uč. Hovancová
p. uč. Hovancová
p. uč. Hovancová

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória E – zoológia
Umiestnenie
6. miesto

Meno žiaka
S. Nováková

IX. B

Pripravovala
p. uč. Hovancová

Olympiáda Anglický jazyk – okresné kolo
Umiestnenie
Meno žiaka
4. miesto, kategória1B Kalafutová Dominika, VIII.B
9. miesto, kategória1A Zentková Lenka, VII.B

Pripravovala
p.uč. Berková
p.uč. Berková

Olympiáda Nemecký jazyk – okresné kolo
Umiestnenie
Meno žiaka
3. miesto, kategória1B Vasko Michal, XI.B

Pripravovala
p.uč. Jančura

Ruský jazyk - Ars Poetica – okresné kolo
Umiestnenie
Meno žiaka
2. miesto
Zentková Lenka, VII.B

Pripravovala
p.uč. Čujová

Prednes poézie a prózy v Nemeckom jazyku – okresné kolo - kategória 5. – 7. roč.
Umiestnenie
Meno žiaka
Pripravovala
1. miesto
Šrobárová Viktória, VII.A
p.uč. Jančura
3. miesto
Majerčáková B., Zekuciová S.,VII.A p.uč. Jančura
Prednes poézie a prózy v Nemeckom jazyku – krajské kolo – kategória 5. – 7. roč.
Umiestnenie
Meno žiaka
Pripravovala
3. miesto
Šrobárová Viktória, VII.A
p.uč. Jančura
Športové súťaže
Súťaž
Midi volejbal dievčatá
Basketbal chlapci
Mini futbal chlapci
Vybíjaná dievčatá
Bedminton st. dievčatá
Veľký futbal dievčatá
Bedminton ml. chlapci
Bedminton ml. dievčatá
Bedmintom st. chlapci
Florbal ml. chlapci
Florbal st. dievčatá

umiestnenie
pripravoval
1. miesto M-SR
p. uč. Hnát
4. miesto M-SR
p. uč. Korfanta
8. miesto M-SR
p. uč. Bodáková
4. miesto Kraj
p. uč. Bodáková
6. miesto Kraj
p. uč. Hnát
1. miesto Okres
p. uč. Hnát
2. miesto Okre
p. uč. Hnát
3. miesto Okres
p. uč. Hnát
4. miesto Okres
p. uč. Hnát
2. miesto Okres
p. uč. Hnát
3. miesto Okres
p. uč. Hnát

Florbal ml. dievčatá
4. miesto Okres
Basketbal dievčatá
2. miesto Okres
Hádzaná dievčatá
2. miesto Okres
Malý futbal dievčatá
2. miesto Okres
Plávanie dievčatá
3. miesto Okres
Veľký futbal chlapci
5. miesto Okres
Orientačný beh dievčatá
4. miesto Okres
Atletika dievčatá
6. miesto Okres
Medzinárodný volejbalový turnaj v Žiline
Vianočný volejbalový turnaj
SNV
Bodáková
Medzinárodný volejbalový turnaj vo Svidníku
Medzinárodný volejbalový turnaj v Prešove
Bodáková
Minivolejbalový turnaj
Midivolejbalový turnaj
O pohár riaditeľa školy st. dievčatá
O pohár riaditeľa školy ml. dievčatá
Bodáková
Florbalový turnaj chlapcov
Florbalový turnaj dievčat

p. uč. Hnár
p. uč. Korfanta
p. uč. Hnát
p. uč. Hnát
p. uč. Korfanta
p. uč. Korfanta
p. uč. Bodáková
p. uč. Korfanta
5. miesto
p. uč. Hnát, Bodáková
2. miesto
p. uč. Hnát,

Škola roka

1. miesto

9.

1. miesto
p. uč. Hnát, Bodáková
2. miesto
p. uč. Hnát,
1. miesto
p. uč. Hnát, Bodáková
1. miesto
p. uč. Hnát, Bodáková
1. miesto
p. uč. Hnát, Bodáková
1. miesto
p. uč. Hnát,
1. miesto
1. miesto

p. uč. Hnát
p. uč. Hnát

Školské sústredenia a exkurzie

Plavecký výcvik – 3. a 6. ročník
Športové sústredenie – športové triedy
Lyžiarsky kurz – 8. ročník – Nižná Slaná
Planetárium – Prešov
Knižnice – Smižany, Spišská Nová Ves
Historické mesto Levoča
Literárne múzeum a národný cintorín Martin
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
Vianočná burza – obdaruj svojho spolužiaka - december
Ja a zberateľská vášeň - január

- Fašiangový karneval - február
- Literárna súťaž o knihách, detských spisovateľoch, návšteva knižnice,
literárny kvíz - marec
- Zber druhotných surovín - apríl
- Kuchár bez čapice – súťaž o najkrajšie chuťovky - máj
- MDD – spoločenské hry - jún

10.1

Environmentálna výchova
Koordinátor – l. st. – Mgr. Červená Eva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualizovanie a využívanie nástenky s ENV
Turistická vychádzka – Slovenský raj – poznávanie lesa, zásady správania v lese
Zber papiera
Výstava - Veľké cicavce Spiša – Národ. múzeum v Smižanoch
Turistická vychádzka – okolie potoka Brusník – zmeny v prírode, poznávanie drevín v
okolí
Sadenie prváckeho stromčeka
Príroda a zimné obdobie – ochrana vtáctva v zimnom období, prikrmovanie,
zhotovovanie vtáčích kŕmidiel
Turistická vychádzka – Modrý vrch - prikrmovanie lesnej zveri, sánkovanie
Premietanie filmu s ekologickou tematikou
„Deň vody“ – vychádzka – sledovanie života v potoku Brusník a jeho okolia
Apríl – Mesiac lesov - turistická vychádzka – Slovenský raj - poznávanie a ochrana
lesa
Relácia v školskom rozhlase „ Deň Zeme“
Kreslenie na asfalt – „ Deň Zeme“
Zber papiera
Prírodovedný kvíz pre 1. ročník
Turistická vychádzka – Vysoké Tatry - ochrana prírody, zásady správania v lese
Turistická vychádzka – Podlesok - Hrabušická Píla – poznávanie a ochrana prírody
Ekohry
Beseda s poľovníkom
X. – V. Zber tetrapakových obalov, kovových obalov a plastových fliaš
Koordinátor – 2. st. – Ing. Hovancová Eva

•
•
•
•
•
•
•

EV na druhom stupni pracovala podľa plánu
V septembri 2010/2011 bola aktualizovaná nástenka s témou EV v učebni prírodopisu
Počas roka pravidelná starostlivosť o interiér a exteriér školy
Zorganizovala sa jesenná a jarná brigáda na úpravu areálu školy
Dvakrát do mesiaca sa hodnotila starostlivosť o pridelený rajón
Zapojili sme sa do mimo vyučovacích foriem vzdelávania žiakov s ekologickou
a environmentálnou tematikou – biologická olympiáda kategória C,D,E
Počas celého roka sme pripravovali nové projekty s EV tematikou premietali filmy
a viedli besedy na hodinách ekológie so žiakmi deviateho ročníka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.2

Ku Dňu vody sme pripravili reláciu v školskom rozhlase
Počas roka sme navštívili výstavy zamerané na flóru, faunu a ochranu ŽP – cicavce
Slovenska, planéta Zem
Počas roka sme v areáli školy poznávali dreviny a buriny
Počas zimného obdobia sme na ekologickom krúžku montovali vtáčie búdky
a prikrmovali vtáctvo počas zimy
V školskom roku 2010/2011 pokračoval zber tetrapakov, tetrapakových fliaš
a kovových obalov
Aj v školskom roku 2010/2011 sa žiaci 5 ročníka zapojili do celoslovenskej
počítačovej súťaže botanikiáda
V mesiaci máj sa žiaci 8 B triedy zúčastnili prednášky riaditeľky múzea Geologická
stavba Spiša
Ukončenie výsadby živého plotu dosadením stromov do protihlukovej bariéry
Počas celého roka obsah EV bol uplatňovaný aj na hodinách prírodopisu,
pestovateľských prác a sveta práce

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 CPPPaP, 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 CPPPaP, 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
- výchovný koncert pre I. stupeň „Dobrá správa zlo prehráva“
- zorganizovanie „Týždňa boja proti závislosti“ – tvorivé dielne, florbalový turnaj,
súťaž o najlepšiu nástenku s témou prevencie
- pokračovanie PEER PROGRAMU v rámci projektu “Stop drogám v našom meste“ –
zážitková beseda s pracovníkmi CPPPaP a peerakmi našej školy- 7.roč.
- beseda so sociálnou kurátorkou na tému „Záškoláctvo a kriminalita mládeže“

-

10. 3

pre 7.ročník
beseda pre 6.ročník na tému „Hodnoty v živote“
práca školského špeciálneho pedagóga s triedami, v ktorých sa vyskytli náznaky
šikanovania, narušené sociálne vzťahy, zlá sociálna klíma
beseda s lektorkou OZ Život a zdravie na tému „Zdravý životný štýl“- 7.roč.
besedy s pracovníkmi RÚVZ na tému: „Stres“ – 9.ročník
„Vzťahy medzi ľuďmi“ –9.ročník
Cyklus prednášok (fajčenie, alkohol, iné
závislosti, zdravý životný štýl) – 5.ročník
„Štúdia HBSC“- monitorovanie rôznych
oblastí života mládeže a meranie
antropometrických ukazovateľov

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. zamestnancami sa zorganizovalo fašiangové
popoludnie pre učiteľov
- Ped. zamestnancom počas ped. porád bol pravidelne zabezpečovaný pitný režim.
- V priebehu roka si ped. zamestnanci v zborovni mali možnosť zmerať tlak a
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. 2010/2011 sa žiaci a pedagogickí zamestnanci 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 .Učitelia
sledovali internetové stránky a využívali ich pri svojej práci:
www.sexualnavychova.sk,www.infovek.sk,www.cervenestuzky.sk,www.hivaids.sk
Plán VMR bol splnený a zrealizovali sa nasledovné úlohy:
inštalácia výstavky :“Červené stužky“- vstupný areál školy
rozhlasové relácie/Október- mesiac úcty k starším, Vianoce, Deň matiek, otcov /

-

články a básne žiakov s témou rodiny v školskom časopise
divadelné predstavenia: „Zlaté vajíčko“ a “Banán Baltazár“- téma priateľstva
„Imatrikulácia“- slávnostná akadémia pre prvákov a ich rodičov
výroba darčekov pre svojich blízkych- Vianoce
„Čaro Vianoc“- slávnostná akadémia pre rodičov
koncert skupiny AYA
projekt „Červené stužky“- finančná podpora 109 eur /zbierka/-AIDS
lyžiarsky výcvik Vyšná Slaná, volejbalový turnaj v Bílovci
výchovný koncert ZUŠ -„Čimčaráda“
súťaž „Ja som dobrá mama“- ŠKD
projekt „Bez lásky to nechutí“

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.
S veľkou chuťou sa žiaci (už po 10-ty raz) zúčastnili celonárodnej zbierky v rámci Dňa
narcisov – 15. apríla 2011. Žiaci v uliciach mesta vyzbierali (vrátane príspevkov našich
žiakov) spolu 1 008,50 €, 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 2010/2011 vysielacím dňom ŠRV bol utorok. Vysielanie sa skladalo
z relácií venovaných významným dňom a udalostiam v roku a a raz mesačne bolo do
vysielania zaradené zdravotnícke okienko.
Témami relácií bol Deň boja za slobodu a demokraciu, Mikuláš, Vianoce, Nový rok,
Deň víťazstva nad fašizmom, Deň matiek, Deň otcov, Medzinárodný deň detí a iné.
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 124 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.
V súčasnosti obsahuje knižnica 803 rôznych titulov 1 838 kusov v celkovej hodnote
5066,28 €. V tomto školskom roku vzrástol počet kníh o 40 kusov v hodnote 210,73 € vďaka
RRZ pri ZŠ Hutnícka 16.
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: 570

.

Počet prijatých poukazov: 448
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

Volejbalový

9. Dzurňáková

Spoločenské hry

10. Dzurňáková

Turistický

11. Dzurňáková

Matematika netradične

12. Miškechová

Turistický

13. Hrušovská

Turistický 5-9 roč.

14. Strela

Požiarnický 5-9 roč.

15. Pacholská

Turistický

16. Kocurek

Stolný tenis

17. Hronová

Tvorivé dielne

18. Hronová

Turistický

19. Červená

Turistický I.st.

20. Bubeníková

Vlastná tvorba

21. Bodáková

Volejbalový

22. Betíková

Mladý záchranár

23. Hovancová A.
24. Hovancová E.

Loptové hry 8.roč.

25. Korpeľová

Chemický

26. Dovčík

Basketbalový 3-4 roč.

27. Chromá

Výtvarný 2-4 roč.

Ekologický

Školský klub detí
V školskom roku 2010/2011 mal ŠKD 7 oddelení s počtom žiakov 155. Činnosť ŠKD
sa riadila plánom ŠKD a plánom školy.
Vo všetkých oddeleniach pracovali kvalifikované vychovávateľky. Otvorenou hodinou
úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie Bc. Branislava Labášová. Uvádzajúcou
vychovávateľkou jej bola p. vych. J. Derfényiová, ktorá vypracovala aj plán adaptačného
vzdelávania.
Výchovno-vzdelávacia práca bola zameraná na odpočinkovú a relaxačnú činnosť,
záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
Všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce ŠKD boli splnené v stanovenom termíne.
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, Darčeky pre
mamičky a budúcich prvákov, Netradičné športy, Maľovanie na asfalt .

12. Špeciálna trieda pre deti s autizmom
IV.D - tr. uč.: Mgr. Zuzana Babíková
V.D - tr. uč.: PaedDr. Daniela Ivanková
V školskom roku 2010/2011 boli pri ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves vytvorené
dve triedy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. V týchto triedach sa vzdelávalo
spolu päť žiakov. Vzdelávanie prebiehalo už deviaty školský rok.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval na základe Učebných osnov pre prípravný
až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím
schválený MŠ SR - (IV.D) a podľa VVP (Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím) ISCED 1 – primárne
vzdelávanie - (V.D). Žiaci boli vzdelávaní podľa individuálneho – vzdelávacieho programu.
Apríl 2011 účasť na IX. ročníku celoslovenskej výstavy výtvarných prác žiakov
s auttizmom, organizátor výstavy - SPOSA v spolupráci s Múzeom špeciálneho školstva
v Levoči.
OK výtvarnej súťaže Ekovýkres 2011
1. miesto MARCO KOVÁČ
2. miesto obsadil MARTIN GREGORIK
Dňa 1.6. 2011 sme sa zúčastnili charitatívneho bežeckého podujatia s názvom VSE
CITY RUN. Išlo o bežecké podujatie, ktorého základnou myšlienkou bola pomoc pre našu
školu, konkrétne pre novozriadenú triedu v budúcom školskom roku, pre autistov
s Aspergerovým syndrómom.

13. Školský špeciálny pedagóg
Aktivity:
1.Evidencia a vedenie dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami, individuálne začlenených v bežných triedach základnej školy.
K 30.6.2011 je na škole evidovaných 30 individuálne začlenených žiakov v bežných
triedach – toho 9 žiakov na 1. stupni a 21 žiakov na druhom stupni
Sú to: 3 žiaci s poruchami aktivity a pozornosti
1 žiak s poruchami správania
1 žiak s Aspergerovým syndrómom ( po rediagnostike stavu)
2 žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou 1 žiačka podľa variantu A,

1 žiak podľa variantu B
23 žiakov s rôznym druhom a stupňom špecifických vývinových porúch učenia
Na škole je 5 žiakov v hraničnom pásme mentálnej retardácie, ktorí majú odporúčanie na
prácu so špeciálnym pedagógom.
Diagnostikovaná porucha správania z exogénnych príčin, avšak neevidovaných ako
poruchy správania na báze špeciálno-pedagogických potrieb - 6 žiakov.
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 v tomto školskom roku:
30 žiadostí do CPPPaP, z toho:
12 žiadostí na posúdenie školskej zrelosti
11 žiadostí pre zlyhávanie v školských zručnostiach
7 žiadostí o rediagnostiku stavu.
Na vlastnú žiadosť rodičov bolo vyšetrených 11 detí
K 30.6.2011 bolo z tohto počtu vyšetrených 23 detí.
9 žiadostí do CŠPP, z toho:
3 vyšetrenia zdravotne znevýhodnených žiakov
6 žiadostí o rediagnostiku stavu

V rámci preventívnych aktivít pre deti 1. a 2. ročníka špeciálny pedagóg uskutočňoval
cvičenia, individuálne zamerané na problémové oblasti detí pre 10 prvákov a 4 druhákov.
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. Špeciálny pedagóg vykonával
konzultácie s triednymi učiteľmi a učiteľmi jednotlivých predmetov pre skvalitnenie
práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
4. Školský špeciálny pedagóg vykonával podľa stanoveného rozvrhu reedukáciu
špecifických vývinových porúch učenia individuálnou formou, prípadne reedukáciou
v malých skupinách. Pre žiaka s poruchami aktivity a pozornosti boli vykonávané
relaxačné cvičenia s prvkami arteterapie v rámci hodín výtvarnej výchovy.
V prípade mentálne postihnutých detí, individuálne integrovaných bolo vykonávané
individuálne vyučovanie kľúčových predmetov. Žiaci s poruchami písania
a pravopisu
písali písomné práce a diktáty individuálne po špecifickej príprave.
5. V triede, kde je začlenený žiak s poruchou autistického spektra boli 3 mesiace
uskutočňované sociálno-psychologické hry na stmelenie kolektívu, k týmto
činnostiam
bol prizvaný aj psychológ, nakoľko pedagogické vedenie bolo nutné doplniť
o ďalšie psychologické techniky. Školský špeciálny pedagóg vykonával aj osobnú
asistenciu žiakovi s aspergerovým syndrómom v čase prestávok a na hodine telesnej

výchovy, zameranú na sprostredkovanie komunikácie medzi žiakom a ostatnými
žiakmi v triede. Týmto zásahom sa zmiernila agresia žiaka.
6. Pre žiakov s dyspraxiou boli pravidelne uskutočňované tvorivé dielne, výrobky boli
prezentované pred uskutočnením Vianočnej akadémie ( december 2010) a v rámci
krátkych vystúpení pre rodičov detí.
7. Realizácia projektu Reedukácia dysortografie s prvkami dramatoterapie,
podporeného
nadáciou SOCIA. V rámci projektu sa uskutočnili 2 krátke prezentácie – zimná a jarná,
na ktorú boli pozvaní rodičia žiakov so ŠVPU a ich pedagógovia. Škola vďaka
projektu
zakúpila kompenzačné pomôcky pre deti s dysgrafiou a dysortografiou, zároveň bol
zakúpený program Dys-com, schválený MŠ ako pomôcka pre deti so ŠVPU.
8. Vypracovanie projektu, zameraného ne vzdelávanie učiteľov v oblasti porúch správania
žiakov a nákupu kompenzačných pomôcok pre tieto deti, zaslaný na nadáciu SOCIA.
Názov projektu: Kľúč k lepšej komunikácii. Výsledok bude známy v priebehu
mesiaca
júl.
9. Jednorazové aktivity:
Október – november 2010- prednášky v triedach 8.-9. ročníka Efektívne učenie
November 2010 prezentácia Vzťahy učiteľa a žiaka v školskom prostredí,
zameraná na vhodnú komunikáciu učiteľov a žiakov.
10. V tomto školskom roku sa špeciálny pedagóg zúčastnil týchto jednorazových
vzdelávacích podujatí:
V rámci Klubu špeciálnych pedagógov:
November 2010 – 1. Testy školskej zrelosti,
2. Konkrétna realizácia ŠkVP pre zdravotne znevýhodnených
žiakov
V rámci tohto podujatia sa špeciálny pedagóg podieľal na vytváraní optimálnej
testovej batérie, použiteľnej pri zápise žiakov do 1. ročníka pre lepšie predchádzanie
porúch vývinu.
Marec 2011 - Exkurzia v Krízovom centre Alžbetka- prezentácia programu
Montessori pedagogiky
Apríl 2011- Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike – návšteva Súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Harichovciach.
Ďalšie semináre:
Apríl 2011 - seminár Žiaci s poruchami správania, ( Košice) organizovaný nadáciou
SOCIA- na základe účasti na tomto seminári bol vypracovaný projekt.

14.

Hodnotenie stavu školského stravovania

V školskom roku 2010/2011 je na stravu prihlásených 436 stravníkov, z toho:
- žiaci 1. stupňa 186, vrátane detí v hmotnej núdzi 9
- žiaci 2. stupňa 190, vrátene detí v hmotnej núdzi 24
- zamestnanci ZŠ 50
- cudzí stravníci – dôchodcovia 10
Potraviny sa nakupujú podľa platných predpisov na základe výberových konaní
a kúpnych zmlúv u dodávateľov, síce s čo najvýhodnejšou cenou, no v prvom rade
s potrebnou kvalitou, aby mohli byť zabezpečené požadované energetické a biologické
hodnoty jedál.
Tovar nám dodávatelia dodávajú na vlastné náklady priamo do školskej jedálne podľa
dohodnutých dodacích lehôt.
Jednotlivé komodity nám dodávajú firmy ako i v predošlých rokov, zmena nastala iba
u dodávateľa zemiakov, ktorý pre nízku úrodu nemohol zabezpečiť ani množstvo a taktiež
cenu.
Dodávatelia:
1. mäso, mäsové výrobky 2. zelenina, ovocie 3. mlieko, mliečne výrobky4. mrazená hydina/Váhom
5. mrazená zel., polotovary/Váhom
6. potraviny suché, steriliz.

Mirond Kežmarok, Mäso Blaško Spišská Nová Ves
Bigimi, Spišská Nová Ves
Tami, Kežmarok
Vartovník Spišská Nová Ves, Nowaco Nové Mesto
Vartovník Spišská Nová Ves, Nowaco Nové Mesto
Domino, Spišská Nová Ves, Top Catering Košice

Jedálny lístok je zostavovaný na základe Zásad pri zostavovaní jedálneho lístka, kde
sa snažíme zabezpečiť
denne:
polievku a nápoj
týždenne:
2* čisto mäsité jedlo
1* polo mäsité jedlo
1* zeleninové jedlo
1* múčne jedlo
a následne vzhľadom na finančnú normu a v tomto školskom roku prudko stúpajúce ceny,
uprednostňujeme šaláty z čerstvej zeleniny, ovocie, kompóty ako doplnok k obedom, pričom
cukrovinky a podobné doplnky sme obmedzili.
Skrz vzrastajúcich cien a tým pádom i obmedzeného finančného limitu oceňujeme
znovu spustenie programu Školské ovocie, ktorý je od apríla 2011 rozšírený z pôvodného
sortimentu jablko a jablková šťava o jablkové pyré. Uvítali by sme ešte doplniť tento
sortiment o nejaké iné ovocie, či zeleninu kvôli obmene. Tento projekt sa realizuje na našej
škole firmou Bigimi, Spišská Nová Ves.
Tiež sa naďalej veľmi dobre darí projektu Školské mlieko, ktoré je v našej škole
zabezpečované firmou Rajo, Bratislava a to formou mliečneho automatu.
Ohlasy týkajúce sa stravy v našom stravovacom zariadení sú vo väčšej miere pozitívne
a prípadné problémy riešime okamžite.
Ako už bolo vyššie uvedené finančný limit je skrz narastajúcich cien vstupných
surovín obmedzený. Je nutné ho kvôli zachovaniu pestrosti a vyváženosti stravy zvýšiť, teda
pravdepodobne v školskom roku 2011/2012 postúpime do II. finančného pásma.
Tento školský rok sú poplatky za stravu nasledovné:
- 1.stupeň: 0,83 €

-

2.stupeň: 0,90 €
zamestnanci: 1,00 €
cudzí stravníci: 2,12 €
deti v hmotnej núdzi: september – december 2010 0,03 €
január – jún 2011
0,00€
Materiálne vybavenie kuchyne je na požadovanej úrovni, nutná je však oprava
ohrievacieho telesa vody a uvedenie nového drezu na zeleninu do prevádzky.

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010/2011 bola schválená
pedagogickou radou 29.6.2011 .

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
2010/2011.

Mgr. Ľuboš Sedlák
poverený riad. školy

2. Prerokované v rade školy dňa 10. 10. 2011
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
2010/2011.

Mgr. Katarína Oelschlägerová
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 2010/2011.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

