
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2013/2014 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

1a, Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY 

Adresa školy Majer 5, 08501 Bardejov - Dlhá Lúka 

Telefón 054/472 6311, 0911 243 105 

E-mail czssf@centrum.sk 

WWW stránka czssfdl.edupage.org 

Zriaďovateľ 

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 

Hlavná 28 

Košice 

IČO: 179 094 

 

1a, Vedúci zamestnanci školy v šk. roku 2013/2014 
 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Martin ŠMILŇÁK       

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Mária Exnerová       

ZRŠ pre MŠ Jana Klesiková       

 

1a, Rada školy 
 

Funkcia  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda rady školy 

 

Ing. Ferdinand Exner    

Magdaléna Šoltisová   

Pedagogickí zástupcovia Beáta Šutorová   

 Mgr. Michal Gura   

Zástupcovia rodičov Ing. Ján Židzik    

mailto:czssf@centrum.sk
http://www.czssfdl.edupage.org/


 Jozef Homza   

 Marianna Blažejčíková   

 Peter Moravec    

 Zástupca zriaďovateľa Jozef Šimco   

 JUDr. Marek Kuruc   

  JCDr. Peter Bučko, PhD  

 

1a, Poradné orgány školy 
 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Vedúca MZ 
Mgr. Ivana 

Vagaská 
Predmety I. stupňa 

Vedúca PK 

humanitných 

predmetov 

Mgr. Marián 

Jurčišin-

Kukľa 

Slov. jazyk, Ang. jazyk, Nem. jazyk, Tel. a šport. 

výchova, Obč. výchova, Dejepis, Geografia 

(Zemepis), Katolícke náboženstvo, Hud. výchova, 

Výtvarná výchova 

Vedúci PK 

prírodovedných 

predmetov 

Ing. Stanislav 

Rondzik 

Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia 

(Prírodopis), Technika, Svet práce, 

 

 Pri škole pracuje „Občianske združenie pri Cirkevnej základnej škole s materskou 

školou sv. Faustíny“, ktorého „rada rodičov“ pracuje ako poradný orgán školy. 

 Pedagogická rada je poradným orgánom a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci 

školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 b 

1b, Údaje o počte žiakov 

 

Počet žiakov školy (ZŠ + MŠ): 193 

 

Počet tried (ZŠ + MŠ): 11 

 

Podrobnejšie informácie: 

 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:   

 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

- K 15.09.2013    2 oddelenia s celkovým počtom 49 detí 

- K 31.08.2014    2 oddelenia s celkovým počtom 50 detí 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 

- k 15.09.2013   1 oddelenie s celkovým počtom 16 žiakov    

- k 31.08.2014   1 oddelenie s celkovým počtom 13 žiakov 

 

 

 

 

 

 
K 15. 09.2013 K 31. 08.2014 

 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 
tried žiakov 

Z toho 

začlenených 

1.roč. 1 18 1 1 19 1 

2.roč. 1 15 2 1 15 2 

3.roč. 1 18 2 1 18 2 

4.roč. 1 16 4 1 15 3 

5.roč. 1 20 4 1 18 4 

6.roč. 1 18 2 1 18 2 

7.roč. 1 21 2 1 21 2 

8.roč. 1 13 2 1 13 2 

9.roč. 1 17 4 1 17 4 

spolu 9 156 23 9 154 22 



§ 2. ods. 1 c 

1c, Zapísaní žiaci ZŠ 
 

Na školský rok 2013/2014 bolo do 1. ročníka zapísaných 20 detí, do 1. ročníka ZŠ skutočne 

nastúpilo 18 žiakov (traja žiaci mali odklad z minulého roka a jedna žiačka prepadla). 
 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014 

 

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

Počet žiakov 0 0 0 0 1 16 17 

 

§ 2. ods. 1 d 

1d, Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 18 žiakov (z toho 17 z 9. ročníka a 1 z 8. ročníka). Prijatých bolo 

17 žiakov, 1 z dôvodu nedostatočných vychovno vzdelávacích výsledkov neprospel a opakuje 9. 

ročník. 

 

 
Gym 8.roč Gym 4.roč SOŠ SOU Pedag. Iné Spolu 

prihlásení 0 6 6 3 1 2 18 

prijatí 0 6 6 3 1 1 17 

% úspešnosti 0 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 e 

1e, Klasifikácia tried 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF KNB MAT NEJ OBN 

1 1,84     1    1,21 1,95   

2 1,4     1  1,33  1,07 1,47   

3 1,89     1  1,56  1 1,83   

4 1,73     1  1,2  1 1,67   

5 2,39 1,94 2,33  1,89 1   1,17 1,61 2,22  1,78 

6 1,94 1,28 1,78 1,61 1,56 1   1,33 1,5 1,94 1,89 1,56 

7 2 1,62 1,67 1,86 1,57 1 1,67  1,33 1,24 2,1 2,1 1,71 

8 2,31 2 2,54 2,46 2,08  2,54  1,69 1,38 2,77 2,38 1,54 

9 2,47 1,82 1,65 2,12 2,41  2,12  1,35 1 2,35 2,59 1,35 

Trieda VUM PVC PDA SJL SEE THD TŠV VLA VYV 

1   1,53 2   1  1,11 

2   1,4 1,6   1 1,4 1 

3   1,89 1,83   1 1,83 1 

4  1,07 1,53 2,2   1 1,53 1 

5    1,89   1  1 

6    1,5   1  1,22 

7    1,38 1  1,14  1 

8    1,69  1,38 1   

9 1   2,12   1   



1e, Prospech žiakov 
 

Z celkového počtu 158 žiakov základnej škole na konci školského roka prospelo 155 žiakov, 

3 žiakov neprospelo, z tých 3 žiaci opakujú ročník. 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1 19 17 2 0 

2 16 15 0 0 

3 18 18 0 0 

4 16 15 0 1 

5 20 18 0 0 

6 18 18 0 0 

7 21 21 0 0 

8 13 13 0 0 

9 17 16 1 0 

1e, Dochádzka žiakov 
 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1 19 1354 71,26 1135 59,74 219 11,53 

2 16 635 39,69 635 39,69 0 0,00 

3 18 1192 66,22 1138 63,22 54 3,00 

4 16 751 46,94 720 45,00 31 1,94 

5 20 1296 64,80 1296 64,80 0 0,00 

6 18 1086 60,33 927 51,50 159 8,83 

7 21 940 44,76 934 44,48 6 0,29 

8 13 1333 102,54 1291 99,31 42 3,23 

9 17 1974 116,12 1924 113,18 50 2,94 

 

 

 

 



1e, Výsledky externých meraní 
 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Monitor SJL 9(1) 65,10(62,00) 

Monitor MAT 9(1) 51,60(54,70) 

 

§ 2. ods. 1 f 

1f, Odbory a učebné plány 

 

Žiaci 1. – 9. ročníka postupovali podľa nového školského vzdelávacieho programu  

( v súlade so štátnym vzdelávacím programom). 

Žiaci 1. stupňa podľa ISCED 1, po úspešnom absolvovaní žiak získa primárne vzdelanie. 

Žiaci 2. Stupňa podľa ISCED 2, po úspešnom absolvovaní žiak získa nižšie stredné vzdelanie. 



Školský učebný plán ISCED 1 
 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

1. ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Štátny 

vzdelávací 

program 

Doplnený 

počet hodín 

školou 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 8 2 6 2 6 2 6 2 

Prvý cudzí jazyk - 1 - 1 3 0 3 0 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 0,5 0,5 1 0 1 0 1 1 

Vlastiveda - - 1 0 1 0 1 0 

Dopravná výchova - - - - - - - - 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 0,5 1,5 1 1 1 1 1 1 

Matematika a práca s  

informáciami 

Matematika 4 0 4 1 3 1 3 1 

Informatická výchova - - 1 0 1 0 1 0 

Umenie a kultúra 
Výtvarna  výchova 1 0 1 0 1 1 1 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2 0 2 0 2 0 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie - - - - - - 1 0 

 
Spolu 17 5 18 5 20 5 21 5 

Spolu za ročník 22 23 25 26 



Školský učebný plán ISCED 2 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 

5. ročník 6. ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Doplnený 
počet hodín 

školou 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Doplnený 
počet hodín 

školou 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Doplnený 
počet hodín 

školou 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Doplnený 
počet hodín 

školou 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Doplnený 
počet hodín 

školou 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 0 4 0 4 1 5 0 5 0 

Prvý cudzí jazyk 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 

Druhý cudzí jazyk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek a 
príroda 

Fyzika 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 

Chémia 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 2 0 

Biológia 1 1 1 0 1,5 0,5 1 0 1 0 

Človek 
a spoločnosť 

Dejepis 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Geografia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Občianska nauka 1 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek  a 
hodnoty 

Katolícke náboženstvo 1 1 1 1 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 

Matematika a 
informatika 

Matematika 3,5 0,5 4 1 3,5 0,5 4 0 4 1 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet 
práce 

Svet práce 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 

Technika 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Umenie a 
kultúra 

Výtvarna  výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výchová umením 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná výchova 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

 
Spolu 21 6 22,5 6,5 23,5 6,5 23 7 24 6 

Spolu za ročník 27 29 30 30 30 



1f, Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 19 1 

Bežných tried 8 135 21 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 154 22 

 

§ 2. ods. 1 g 

1g, Zamestnanci 
 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 19 9 17 9 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 

úväzok 
2 0 1 0 

ZPS 1 0 0,3 0 

Na dohodu 1 0 8 hod/mesačne 0 

 

 celkový prepočítaný počet zamestnancov školy: 26,1 (z toho 2 na MD) 

 prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov : 9,2 
 

1g, Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 17 17 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 18 18 

 



 prepočítaný počet pedagogických pracovníkov: 18 - všetci s požadovanou 

kvalifikáciou (z toho jedna na MD) 

 väčšina predmetov bola vyučovaná odborne, neodborne boli vyučované fyzika, 

chémia a biológia 5. ročník.  

 

§ 2. ods. 1 h 

1h, Vzdelávanie zamestnancov 

 

 Všetci pedagógovia spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady  

 6 pedagógov úspešne absolvovalo I. atestáciu, 1 učiteľka získala titul PaedDr., 1 

pedagóg titul PhD a jedna učiteľka II. atestáciu 

 1 pedagóg  si ďalej dopĺňa kvalifikáciu v predmete anglický jazyk formou DPŠ 

 Každý pedagóg má možnosť sa naďalej vzdelávať prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania. V školskom roku 2013/2014 sa realizoval takýto plán kontinuálneho 

vzdelávania: 



Po

r č 
Meno a priezvisko Kariérny stupeň Kariérna pozícia 

Typ kontinuálneho 

vzdelávania/vzdelávací program 

Predpokladaný termín/ 

počet kreditov/vzdel. 

inštitúcia 

1 ICDr. Peter Bučko, PhD 
učiteľ s 1. 

atestáciou 
------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 

2 Mgr. Ľudmila Chlebovská samostatný učiteľ ------------------------ Inovačné štúdium* 
MPC Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

3 Mgr. Martin Demský samostatný učiteľ triedny učiteľ 
Kvalifikačné, Anglický jazyk 

Inovačné štúdium* 

PU Prešov, 

September 2014, MPC 

Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

4 Mgr. Mária Exnerová 
učiteľ s 2. 

atestáciou 
zástupkyňa Funkčné štúdium  

5 Mgr. Michal Gura samostatný učiteľ triedny učiteľ 
1.atestácia 

Inovačné štúdium* 

MPC Prešov,MPC 

Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

6 
Mgr. Marián Jurčišin-

Kukľa 
samostatný učiteľ 

triedny učiteľ, 

koordinátor 

prevencie, vedúci PK 

1.atestácia 

Inovačné štúdium* 

MPC Prešov, MPC 

Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

7 Mgr. Valeria Kobulnická 
učiteľ s 1. 

atestáciou 
triedny učiteľ 1. atestácia MPC Prešov, 2014 

8 Ing. Stanislav Rondzik 
učiteľ s 1. 

atestáciou 

triedny učiteľ, vedúci 

PK, výchovný 

poradca 

2.atestácia 

Inovačné štúdium* 

MPC Prešov, MPC 

Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

9 Mgr. Silvia Demská samostatný učiteľ triedny učiteľ             1.atestácia MPC Prešov, 2013/2014 



*Rozvíjaním komunikačných zručnosti k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

10 Mgr. Marek Šimco samostatný učiteľ triedny učiteľ Inovačné štúdium* 
MPC Prešov 

25 kreditov, 2013/2014 

11 Mgr. Martin Šmilňák 
učiteľ s 1. 

atestáciou 
riaditeľ Funkčné inovačné štúdium  

12 Mgr. Ivana Vagaská 
učiteľ s 1. 

atestáciou 

triedny učiteľ, vedúca 

MZ 

 

2.atestácia 
MPC Prešov, 2014 

13 Mgr. Rastislav Zámborský 
učiteľ s 1. 

atestáciou 
triedny učiteľ 

2.atestácia 

2.atestácia 
MPC Prešov, 2014 



1i, Prehľad súťaží a olympiád školy 

Oblasť  Názov súťaže Kolo  Súťažiaci/  ročník umiestnenie 

Literárne súťaže Napíšem Mikulášovi okresné 
Viktória Nogová   /    3. roč 

Ema krupová      /    3. roč. 
1.miesto 

 Moja pani učiteľka 
okresné Nina Čobejová     /   3. roč. 

Karolína Ciglariková/ 7. roč. 
1.miesto 

 Poľovníci a príroda okresné Benjamín Hoľpit       /3. roč. 1.miesto 

 Kníhtlačiarik okresné Žiaci /  1. roč. 1.miesto 

 Starkí sú studnicou múdrosti okresné Barbora Eliášová  /  7. roč. 1.miesto 

 Mama, ocko ste moje všetko okresné Barbora Vojtušová   / 9. roč 1.miesto 

 Moja prvotina okresné 
Anna Jurčišinová    /  5.roč. 

Patrícia Chmurovičová/6.roč. 
1.miesto 

Náboženské súťaže Biblická olympiáda okresné 

Soňa Čobejová / 7.roč. 

Timea Guteková  / 7.roč. 

Františka moravcová / 7.roč. 

2.miesto 

Výtvarné súťaže Pani Jeseň okresné Grétka Knapíková / 3.roč. 1.miesto 

 Čarovné jablko okresné 
Laura Jurčišinová-Kukľová / 1.roč. 

Alžbeta Pavluvčíková / 1.roč. 

2.miesto 

3.miesto 

 Mlieko pre deti okresné Sabína Kotuľáková / 1.roč. 1.miesto 

 Vyrezávanie tekvíc okresné 

Tomáš Matej / 9.roč. 

Michal Čornanič / 9.roč. 

Stella Kukľová / 9.roč. 

Barbora Vojtušová / 9.roč. 

1.miesto 



Spevácke súťaže Rómsky hlások okresné 
Sára Siváková / 3.roč. 

Lea Čechová / 5.roč. 
1.miesto 

 Pieseň pre sv. otca arcidiecézne Lea Čechová / 5.roč. Strieborné pásmo 

Matematické súťaže Matematický Klokan celoslovenské Alžbeta Jurčišinová / 2.roč. 
Najúspešnejší 

riešiteľ školy 

 Maksík celoslovenské Alžbeta Jurčišinová / 2.roč. 
Najmúdrejší 

Maksáčik 

 Maks celoslovenské 
Anna Jurčišinová / 5.roč. 

Timotej Rimarčík / 7.roč. 

Najúspešnejší 

riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

Informatické súťaže iBobor celoslovenské 

Timotej Homza / 4.roč. 

Martin Exner / 4.roč. 

Viktória Švirková / 6.roč. 

Timotej Rimarčík / 7.roč. 

Tomáš Matej / 9.roč. 

Úspešní riešitelia 

Fyzikálne súťaže Fyzikálna olympiáda okresné Tomáš Matej / 9.roč. 3.miesto 

Športové súťaže Streľba zo vzduchovky okresné Rafael Knapík / 5.roč. 2.miesto 

 Cezpoľný beh okresné 

Jana Dudrová / 7.roč. 

Karolína Ciglariková / 7.roč. 

Filip Varjan / 8.roč. 

Tomáš Matej / 9.roč. 

1.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 



1i, Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 

 Škola má zriadenú vlastnú internetovú stránku, kde prezentuje aktivity i výsledky 

školy. 

 Súčasťou internetovej stránky je aj elektronická žiacka knižka  

§ 2. ods. 1 j 

1h, Projekty 
 

A) Dlhodobé 

 Projekt „Moderná škola Faustína“ - financovaný na základe výzvy Agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Trvanie 

projektu: od 09/2009 do 09/2011, Celkový rozpočet projektu: 72 300,- EUR, Vlastné 

spolufinancovanie: 5 %, pomocou projektu sme vytvorili moderný školský vzdelávací 

program a vybavili sme školu modernými didaktickými pomôckami. 

 Projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. Cieľom 

projektu je: dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii 

zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na 

aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám 

vedomostnej spoločnosti. 

 Projekt „Rozvoj informatizácie regionálneho školstva“. Cieľom projektu je zvýšenie 

vybavenosti škôl v oblasti pripojenia internetu (wifi na škole) a vybavenie škôl novou 

technikou 4 ks pc. 

 

 

 

 

 B) Krátkodobé 

 Projekt „Digitálni Štúrovci“ bol financovaný na základe výzvy Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Trvanie projektu: od 05/2006 do 

07/2008,Celkový rozpočet projektu: 3 750,- EUR, Vlastné spolufinancovanie: 11,5 %, 

projekt zameraný na modernizáciu počítačovej učebne 

 Projekt „Vybudovanie detského ihriska “bol financovaný fondom NEFO, ktorý 

spravuje Prešovský samosprávny kraj, Trvanie projektu: od 03/2007 do 10/2007, 

Celkový rozpočet projektu: 15 654,- EUR, Vlastné spolufinancovanie: 50 %, vytvorili 

sme moderné detské ihrisko a racionalizovali sme priestor pre budúcu výstavbu 

nového športového ihriska a telocvične, oplotili sme areál školy Projekt 

„Dobudovanie školy - etapa Kuchyňa“, Renovabis 2009, 4 229 EUR, vybavenie 

kuchyne modernými prístrojmi  



 Projekt Výmena okien a radiátorov na západnej strane budovy školy na ulici Pánska 

24, Renovabis 2007 (2/2006), 4 249 EUR, výmena 26 okien 

 Projekt Energetická reforma - 2. časť - radiátory, Renovabis 2008 (2/2007), 2 600 Eur, 

výmena radiátorov na západnej strane budovy 

 Projekt „Dobudovanie školy – etapa Kuchyňa“, Renovabis 2009, 4 229 EUR, 

vybavenie kuchyne modernými prístrojmi  

 Projekt „ Dobudovanie školy – severná prístavba – hrubá stavba“, Renovabis 1/2011, 

4 777 Eur, Prípravné a Búracie práce, prekládka plynovej prípojky 

 Prostredníctvom zriaďovateľa sa škola zapojila do projektu „Prestavba, prístavba a 

nadstavba CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov Dlhá Lúka, Regionálny operačný 

program, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, august 2011 - august 2012, 560 

000 EUR, celková rekonštrukcia školy a zlúčenie dvoch areálov do jedného. 

 Projekt „Dobudovanie školy – severná prístavba – druhá etapa“, Renovabis 2012, 

3 938 EUR, vybudovanie hrubej stavby novej kuchyne 

 

C) V školskom roku 2013/2014  sa škola zapojila do týchto projektov: 

 NP – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety  

- škola získala – interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom a ozvučenie učebne 

 NP – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – škola získala – 

interaktívnu tabuľu, spätný projektor, notebook, Wifi Router a 20 tabletov 

 NP – Prined – projekt inkluzívnej edukácie, ktorý je zameraný na podporu žiakov zo SZP 

– škola získala pre šk. rok 2014/2015 dvoch pedagogických asistentov a štyroch 

odborných pracovníkov (soc. pedagóga, lieč. pedagóga, špec. pedagóga a šk. psychológa), 

45 hodín záujmovej činnosti týždenne v rámci implementácie inkluzívneho vzdelávania, 

didaktické a socializačné balíčky v hodnote 10 000 €. 

§ 2. ods. 1 k 

1k, Výsledky inšpekčnej činnosti 
 

V školskom roku 2013/2014 nebola v ZŠ vykonaná inšpekcia.  

V MŠ bola vykonaná následná inšpekcia dňa 20.09.2013. MŠ bolo udelených sedem 

odporúčaní a jedno opatrenie. Štyri odporučenia boli akceptované a opatrenie splnené, čo 

malo podľa inšpektorky pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.  

 

 

 



§ 2. ods. 1 l 

1l, Materiálno-technické podmienky 

 

 Škola bola na začiatku školského roka 2013/2014 preskupená do jedného areálu, aby 

sme zefektívnili energetickú situáciu a zracionalizovali celú organizáciu školy. Bola 

dobudovaná kaplnka, ktorá spolu s celou školou bola požehnaná 3. októbra pri 

príležitosti sviatku sv. Faustíny –patrónky školy. 

 Škola zatiaľ nemá telocvičňu, odbornú učebňu pre prírodovedné predmety Výstavbu 

telocvične pripravujeme. 

 Škola má dostatočnú plochu pre školské ihrisko, 9 primeraných kmeňových tried, 

počítačovú učebňu. 

 Pre splnenie úloh v tejto oblasti bolo nevyhnutné okrem zdrojov z riadneho 

financovania škôl zabezpečiť ďalšie zdroje z rôznych fondov, grantových schém, 

nadácií, od sponzorov, darcov, z rezerv ministerstva školstva, predsedu vlády, zo 

zdrojov miestnej samosprávy, z rodičovských príspevkov, zo zbierok, benefičných 

vystúpení a pod. Na tento účel bol vytvorený samostatný bankový účet, kde sa 

združujú mimorozpočtové prostriedky. 
 

§ 2. ods. 1 m 

1m, Finančné a hmotné zabezpečenie 
 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít, 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít, 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 

 

 

 

 



S p r á v a  o  hospodárení za rok 2013 

V roku 2013 našu ZŠ navštevovalo 156  žiakov. 

 

ZDROJ FINANCOVANIA: 

Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2013 v eurách 

Normatívne 221 841 

Nenormatívne 5 887 

Dary 7 629 

 

ČERPANIE: 

Mzdové nákl. a poistné  normatívne: 196 165 eur 

Mzdové nákl. a poistné nenormatívne: 3 518 eur 

 

Prevádzka 

Spotrebný materiál :  

učebné pomôcky 295 eur 

kancelársky tovar 1 218 eur 

náhradné diely 63 eur 

čistiace prostriedky 603 eur 

Rôzne 2 839 eur 

 

 

 

Spotreba energie:     

Plynu 3 177 eur 

el .energie 677 eur 



Vody 490 eur 

 

Opravy a udržiavanie: 633 eur 

Cestovné: 318 eur 

 

Ostatné služby:   

poštovné 189  eur 

telefónne poplatky 742  eur 

nájomné 400 eur 

ostatné služby rôzne 4 477 eur 

poplatky za semináre 363 eur 

 

Drobný hmotný majetok pre ZŠ sa nakúpil v sume  8 534 eur. 

Normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky fin. prostriedkov sme v roku 2013 

vyčerpali bez zostatku. Prenos fin. prostriedkov získaných z darov FO do roku 2014 je 253 

eur. 

§ 2. ods. 1 n 

1n, cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Hlavným cieľom školy je kvalitná výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a 

požiadavkami žiakov, rodičov, spoločnosti, cirkvi, zriaďovateľa, i ostatnej komunity, 

zúčastňujúcej sa na živote školy. Od hlavného cieľa sa potom odvíjajú čiastkové ciele 

a priority na nasledujúce dvojročné obdobie: 

A. získanie prostriedkov na preskupenie školy do jedného areálu a celkové dobudovanie 

školy 

B. zlepšenie materiálno-technického vybavenia 



C. vytvorenie zaujímavého a kvalitného školského vzdelávacieho programu 

D. dostatočný počet detí a žiakov 

E. zabezpečenie kvalifikovaných pedagógov v náväznosti na školský vzdelávací program 

F. efektívnejší spôsob výchovy a vzdelávania detí z menej podnetného prostredia 

 

k bodu A: 

 prostredníctvom zriaďovateľa sa škola zapojila do projektu „Prestavba, prístavba a 

nadstavba CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov Dlhá Lúka, Regionálny operačný 

program, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, august 2011 - august 2012, 560 

000 EUR, celková rekonštrukcia školy a zlúčenie dvoch areálov do jedného – 

preskupenie sa podarilo a školský rok 2013/2014 sme mohli začať v nových 

priestoroch 

k bodu B: 

 vyhľadávanie možností a zapájanie sa do „mäkkých“ projektov na zlepšenie 

materiálno-technického vybavenia školy (zodpovední: pedagógovia vrátane riaditeľa, 

ekonómka, termín: priebežne) 

 efektívne hospodárenie s prostriedkami školy i školských zariadení tak, aby na konci 

kalendárneho roka vznikla finančná rezerva na materiálno-technické vybavenie 

(zodpovedný: riaditeľ, ekonómka ) 

 

k bodu C: 

 

 vytvorenie zaujímavého výchovného programu v materskej škole (zodpovedná 

zástupkyňa pre MŠ ) 

 zabezpečenie zahraničného lektora pre výučbu anglického jazyka (zodpovedný: Mgr. 

Demský) 

 

k bodu D: 

 

 vytvoriť podmienky školy v Dlhej Lúke tak, aby bola zaujímavou aj pre žiakov 

z okolitých obcí. V prípade záujmu poskytnúť žiakom dopravu prostredníctvom 

projektu „ školský autobus“ (zodpovedný: riaditeľ) 

 

 

k bodu E: 

 vytvorenie podmienok na dokončenie rozširujúceho štúdia  - anglický jazyk pre 2. 

stupeň ZŠ pedagógovi anglického jazyka (zodpovedný: pedagogický zástupca ) 

 

k bodu F: 

 zapojením sa do projektu PRINED škola získala pre školský rok 2014/2015 dvoch 

pedagogických asistentov a štyroch odborných zamestnancov – školského psychológa, 

sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga a liečebného pedagóga, ktorí budú 

pomocou rôznych terapii, screeningov a individuálnej práce veľmi nápomocní práve 

žiakom zo SZP 



 

§ 2. ods. 1 o 

1o, oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení: 

Silné stránky: 

 veľmi dobrá spolupráca s rodičmi a cirkevnou  

 mladý, oduševnený, pružný a kvalifikovaný kolektív pedagógov, ochotných hľadať 

nové, efektívnejšie formy výchovy a vzdelávania nám zverených detí a žiakov 

 vyváženosť žien a mužov v kolektíve, čo je veľkou výhodou pri výchove detí 

 sme pomerne úspešní v získavaní ďalších zdrojov financovania (zbierky, 2 percentá 

z dane, projekty, sponzori.. 

 

Slabé stránky: 

 chýbajúca telocvičňa, knižnica 

 nedostatočné materiálno-technické vybavenie triedy pre prírodovedné predmety 

 neúplne vybavenie tried školským nábytkom 

 

Príležitosti: 

 ambíciou školy je stať sa kvalitnou a vyhľadávanou školou pre žiakov zo širšieho 

okolia 

 usporené finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole 

 rozšírenie pôsobenia školy na okolie – zmena školy na centrum vzdelávania, športu 

a kultúry  

 

Ohrozenia: 

 nedostatok finančných prostriedkov. Toto ohrozenie sa čiastočne snažíme eliminovať 

zabezpečením viaczdrojového financovania. 

 nepriaznivá legislatíva – ak nedôjde k zmene legislatívy, samospráva môže 

v budúcnosti obmedziť finančné prostriedky pre školské zariadenia (materská škola, 

jedáleň, školský klub detí) 

 nepriaznivý demografický vývoj a nezáujem žiakov (rodičov) z okolitých obcí môže  

priniesť ohrozenie v nízkom počte detí (žiakov), na ktorý je viazané normatívne 

financovanie 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 p 

1p, Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 
 

Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka na jednotlivé SŠ a SOU po prijímacom konaní 

v školskom roku 2013/2014: 

 

§ 2. ods. 2a 

2a, Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Plán duchovných aktivít (2013-2014) 

 

- Spoločná modlitba na začiatku/konci vyučovania; pri stolovaní v školskej jedálni 

- Používanie katolíckeho pozdravu 

T: stály       

Z: všetci učitelia 

- Pravidelné dvojtýždenné duchovne slovko a stretnutie  

T: každú druhú stredu o 13:45   

Z: duchovný správca školy 

- Školské sv. omše  

T: každý štvrtok o 7:20 v kaplnke školy  

Z: všetci učitelia 

o priebeh liturgie Mgr. Jurčišin-Kukľa  

- Sviatosť zmierenia 

T: Po dohode s kňazmi- vyučujúcimi na tejto škole   

Stredná škola Počet žiakov: 

Gymnázium Leonarda  Stöckela, Bardejov 6 

Špecialna škola, Bardejov 1 

SPŠ, Bardejov 2 

Spojená škola polytechnická, Bardejov 3 

SSOŠ, Bardejov  1 

Pedagogická škola, Prešov 1 

Hotelová akadémia, Bardejov 2 

Obchodná akadémia, Bardejov 1 

Spolu: 17 



Z: duchovný správca školy 

- Počas exkurzií vyhradiť priestor na návštevu chrámov a sakrálnych pamätihodností. 

T: podľa plánu exkurzií  

Z: jednotliví učitelia 

- Spoločná modlitba sv. ruženca v škole 

T: október 2013 - denne desiatok v triede pred vyučovaním  

Z: všetci učitelia 

- Slávnosť patrónky školy - sv. Faustíny, moderovaná adorácia po sv. omši 

T: 3. október       

Z: duch. správca a riaditeľ 

- Modlitba za misie a zbierka použitých poštových známok 

T: november 2013      

Z: triedni učitelia s rodičmi 

- Oktáva za zosnulých 

T: 1.-8. november (návšteva cintorína po jedn. ročníkoch)  

Z: všetci učitelia 

- Adventná duchovná obnova žiaci - II. stupeň   

T: december 2013      

Z: duch. správca, všetci učitelia 

- Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

T: január 2013       

Z: Mgr. Jurčišin-Kukľa 

- Pôstna duchovná obnova žiaci II. stupeň  

T: marec 2014       

Z: duchovný správca školy 

- Krížová cesta - podľa ročníkov  

T: piatky v pôstnom období      

Z: triedni učitelia 

- Poveľkonočné stretnutia - práca s biblickým textom 

T: vo veľkonočnom období      

Z: triedni učitelia 

- Loretánske litánie - podľa tried  

T: celý mesiac máj        

Z: triedni učitelia 

- Deň učiteľov katolíckych škôl: - bližšie určiť formu oslavy sviatku (deň otvorených 

dverí?) 

T: 19.4.2014 – sviatok úcty k učiteľom     

Z: všetci učitelia 

- Nanebovstúpenie Pána 

T: 29.5.2014– slávnostná sv. omša     

Z: všetci učitelia 

- Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi – oltáriky 

T: 19.6.2014        

Z: všetci učitelia 



- Litánie k Najsv. Srdcu Ježišovmu podľa tried - duch. kytica novokňazom  

T: mesiac jún         

Z: triedni učitelia 

- Te Deum  

T: 27.6.2013        

Z: všetci učitelia 

- Duchovné cvičenia pre pedagógov  

T: v čase jarných prázdnin (3x24 hodín)  

Z: riaditeľ školy, duch. Správca 

 

§ 2. ods. 2 b 

2b, Voľnočasové aktivity školy 

 

V školskom roku 2013/2014 poskytovala škola tieto voľnočasové aktivity: 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Príprava na monitorovanie zo 

SJL 
16 1 Mgr. Ľudmila CHLEBOVSKÁ 

Literárno-dramatický krúžok 28 1 Mgr. Ľudmila CHLEBOVSKÁ 

Škola hrou 13 1 Mgr. Ivana VAGASKÁ 

Modelársky krúžok 22 1 Mgr. Michal GURA 

Cvičenia z matematiky pre 9. 

ročník 
15 1 Mgr. Michal GURA 

Šikovné ruky  9 1 Ing. Renáta KURUCOVÁ 

Gitarový krúžok 16 1 Mgr. Martin DEMSKÝ 

Futbalový krúžok 18 1 Ing. Stanislav RONDZIK 

Programovanie robotov 13 1 Ing. Stanislav RONDZIK 

Hudobný krúžok 18 1 Mgr. Silvia DEMSKÁ 

Turistický krúžok 21 1 
Mgr. Marián JURČIŠIN-

KUKĽA 

Zábavné popoludnie 13 1 Mgr. Valéria KOBULNICKÁ 

Druhácke popoludnie 14 1 Mgr. Valéria KOBULNICKÁ 

Futbal pre 1.stupeň 14 1 Mgr. Rastislav ZÁMBORSKÝ 

 

ČINNOSŤ CZUŠ SV. JÁNA BOSCA 

V spolupráci s CZUŠ sv. Jána Bosca boli u nás v škole tieto odbory: 



Výtvarný odbor: 

- Piatok 15:15 – 17:30 

Tanečný odbor: 

- Pondelok 13:00 – 16:00,   MŠ: 16:00 – 16:45 

- Streda 13:00 – 15:45,  MŠ: 15:45 – 16:30 

§ 2. ods. 2 c 

2c, Spolupráce školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 

rodičom 
 

Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice. Arcibiskupstvo má 

zriadený arcibiskupský školský úrad, ktorý sa podieľa na riadení našej školy metodicky, 

legislatívne i odborne. Riaditeľ školy sa zúčastňuje porád riaditeľov cirkevných škôl a škola si 

plní všetky úlohy i záväzky voči zriaďovateľovi. 

 

Dlhá Lúka je prevažne katolícka a rodičia i širšia verejnosť sú ochotní pomôcť novej škole 

finančne, materiálne, prácou i inak. Pri škole riadne pracuje Rodičovské združenie. Pravidelne 

organizujeme spoločné podujatia i akcie, kde pozývame deti, rodičov i širokú verejnosť 

(športové súťaže, deň matiek, akadémie, pobožnosti, výstup na hrad, deň detí, karneval). 

Rodičom sme sprostredkovali internetovú žiacku knižku i mnoho ďalších informácií v 

elektronickej podobe. Sprístupnili sme internet pre širokú verejnosť. Pri škole existuje aj 

modlitbové spoločenstvo otcov a neformálna skupina rodičov vždy ochotne pomáhať na 

rôznych úrovniach (finančne, právnym a ekonomickým poradenstvom, brigádnicky, 

mediálne, kontaktom so samosprávou a podobne). 

 

Za duchovnú správu školy zodpovedajú kňazi farnosti Zborov, predovšetkým pán farár. 

Pravidelne sa stretávame na školských svätých omšiach, pobožnostiach, na duchovnom 

slovku i spovediach, na poradách i rôznych iných príležitostiach. Farský úrad každoročne 

vypracúva v spolupráci s riaditeľom školy „plán duchovných aktivít“, ktorý je súčasťou 

ročného plánu práce školy. 

 

Vzťah so samosprávou je oficiálny. Voči samospráve si škola doteraz plnila všetky záväzky. 

V minulosti sa nám však niekoľko krát podarilo získať od mesta podporu nad rámec ich 

povinností (dostali sme do vlastníctva, pozemok i budovy, rokovaniami s primátorom a 

poslancami sme získali ďalšie finančné prostriedky).  

§ 2. ods. 2 d 

2d, Vzájomne vzťahy medzi školou a deťmi, alebo žiakmi, rodičmi 

a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 

a vzdelávaní v školách podieľajú  
 



 zamestnanci školy: majú možnosť  ďalej sa vzdelávať, k svojej práci potrebujú 

primerané pracovné prostredie, to je postupne vytvárané, potrebujú primerané 

finančné ohodnotenie a dobré pracovné vzťahy 

 žiaci: v škole sú dobré medziľudské vzťahy, kvalitní učitelia a dobrá atmosféra, chýba 

však primerané materiálno-technické vybavenie a žiaci sú tak čiastočne ochudobnení 

oproti rovesníkom z iných škôl (veľmi chýbajú primerané športoviská) 

 rodičia a obyvatelia Dlhej Lúky: rodičia sú dostatočne informovaní (triedne, 

celoškolské rodičovské združenia, konzultácie, aktualizovaná web stránka školy, 

internetová žiacka knižka, chýba im ako aj nám telocvičňa a primerané športoviská 

 farský úrad Zborov: zlepšiť treba koordináciu a informovanosť s pracovníkmi školy 

a rodičmi 

 zriaďovateľ: vo vzťahu k zriaďovateľovi sa neobjavujú vážne nedostatky  

 štátna správa a samospráva: požiadavky štátu a samosprávy upravuje platná 

legislatíva, zatiaľ neregistrujeme nespokojnosť či výhrady v tomto smere 

 ďalšie inštitúcie: po preskupení dvoch areálov do jedného sme vyriešili aj požiadavky 

hygieny 

 nadácie: s nadáciami a rôznymi subjektmi podporujúcimi školu máme dobré vzťahy 

a plníme si svoje záväzky  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2013/2014 

 

Časť materská škola 

 

Základné identifikačné údaje: 

 

Názov školy:    Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustiny 

Adresa školy:   Bardejov – Dlhá Lúka, Majer 5, 085 01 

Telefónne čísla:  054/4726311, 054/4723724 

 

Údaje o pedagogických zamestnancov: 

Jana Klesiková                                       zástupkyňa pre MŠ 

Zuzana Ondrusová                                 učiteľka MŠ 

Magdaléna Šoltisová                              učiteľka MŠ 

Emília Šimcová                                      učiteľka MŠ 

 

Údaje o počte deti v MŠ: 

V školskom roku 2013/2014 bolo v MŠ 50 deti. Z toho 4 deti s odkladom PŠD. Deti boli zaradené do 

2 tried. 

1. trieda /3-6 ročné/-25detí                   Jana Klesiková 

                                                           Zuzana Ondrusová 

 

2. trieda /3-6 ročné/ -25detí                   Magdaléna Šoltisová 

                                                           Emília Šimcová 

 

Analýza edukačného procesu 

   V školskom roku 2013/2014 sme pracovali podľa ŠkVP, ktorý sme vylepšili a doplnili. 

Vypracovali sme plán výchovy a vzdelávania, ktorý sme obohatili o aktivity. ŠkVP sme rozdelili do 

4 tématických celkov a do 3 oblasti .Hlavným cieľom našej práce bolo zohľadniť potrebu celostného 

rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjať psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu 

i morálnu stránku deti. Musím konštatovať, že všetky okruhy  a štandardy zo ŠVP sme splnili. 

 

 

Kognitívna oblasť: 



V oblasti kognitívneho rozvoja  bolo pre nás prvoradou úlohou a cieľom rozvoj komunikačných 

schopností a zdokonaľovanie jazykového prejavu dieťaťa, osvojenie základov spisovnej slovenčiny. 

Naše deti mali veľmi dobre komunikačné schopností ich vyjadrovanie bolo správne, vecné 

a konkrétne. Naučili sa pomenovať veci, súvislosti a vzťahy. Kognitivizáciu sme realizovali 

prostredníctvom didaktických aktivít, hrových činnosti a zážitkovým učením, ktoré uľahčovali 

deťom proces  poznávania. Dominantnou metódou bola hra. Deti sa naučili využívať získané 

poznatky, dokážu sa sústrediť na dané činnosti. Počas celého roka získali veľa poznatkov o sebe 

a svojom okolí, spoznali rôzne predmety, javy a ich vlastnosti. 

Pre zlepšenie výslovnosti detí, sme rodičom odporúčali návštevu logopéda. 

Rezervy: 

Individuálnym prístupom vtiahnuť do činnosti deti introvertné, aby vedeli čo cítia bez zábran 

a naopak deti hyperaktívne krotiť rôznou motiváciou a usmerňovaním. Pozornosť venovať 

poznávaniu farieb, pravo-ľavej orientácií a časovým vzťahom. 

Opatrenia: 

Na zlepšenie komunikácie a vyjadrovania budeme využívať dramatizáciu a hranie rôznych 

divadelných príbehov. 

 

Sociálno – emocionálna oblasť: 

Vytváraním vhodnej, príjemnej atmosféry, vonkajším a vnútorným prostredím MŠ sme u deti 

pestovali poznávanie krásna a získavali primerané estetické cítenie. Na vychádzkach, 

výletoch v prírode sme formovali začiatky ekologickej kultúry, vzťah k prírode a celkový 

pohľad na životné prostredie. Postupne sa dokázali prispôsobiť podmienkam v MŠ, na 

kolektív deti, na akceptáciu druhej osoby a vzájomnej úcte. Učili sme ich rozlišovať pozitívne 

a negatívne emócie, neubližovať iným, rešpektovať potreby kamarátov. 

Rozvíjali sme predčitateľskú gramotnosť, kde deti čítali z obrázkov. Ranný kruh sme 

využívali aj na realizáciu prosociálnych hier, prostredníctvom ktorých sme vytvárali priestor 

na podporu zdravej sebadôvery, kooperatívnych činnosti medzi deťmi, elimináciu nežiaducich  

prvkov v správaní. 

Rezervy: 

Problémom u detí sa javí negatívne správanie, ktoré nedokážu patrične ovládať. Naďalej treba 

upevňovať a rozvíjať návyky spoločenského správania. 

 

Opatrenia: 

Vyhľadávať silné stránky dieťaťa a na nich stavať. Zapojiť a riešiť vzniknutý problém 

s rodičmi. 

 

 

Perceptuálno – motorická oblasť: 

Pohybovo-motorická úroveň je primeraná veku, deti majú dostatok pohybových 

a psychomotorických kompetencií, čo sa prejavilo na športových podujatiach. Na pohybovú 



činnosť sme využívali všetky organizačné formy so zameraní na ich psychomotorický vývin, 

automatizáciu pohybov, rozvíjanie vôľových vlastností a rešpektovanie individuálnych 

pohybových kompetencií. 

Rozvoj grafomotorických zručnosti bol zameraný na prípravu 5 6 ročných detí na elementárne 

písanie. Naučili sa správne držať ceruzu a pastelky, používať nožnice. 

Rezervy: 

Niektoré deti nemajú dostatočne uvoľnenú ruku, kreslia krčovito a nevyvíjajú primeraný tlak 

na podložku. Tvorivosť deti je na veľmi dobrej úrovni. 

Opatrenia: 

Naďalej rozvíjať jemnú motoriku a grafomotorické zručnosti. Pestovať prvky zdravého 

životného štýlu. 

 

Aktivity školy: 

Sviatok patrónky školy sv. Faustíny 

Oslavy sv. Mikuláša 

Vianočná besiedka 

Fašiangový karneval 

Veľkonočné dielne – zdobenie kraslíc 

Deň matiek 

MDD – športové popoludnie 

          - prehliadka policajných psov 

          - prehliadka hasičskej techniky 

Školský výlet – ZOO Dinopark Košice 

                        - Jasovská jaskyňa 

Rozlúčka predškolákov s rodičmi – noc v MŠ 

Oslavy menín a narodenín 

Divadielka – podľa ponuky 

 

V MŠ sme rozvíjali talent, nadanie i záujem deti v dvoch krúžkoch: 

1. Tanečný krúžok 

2. Výtvarný krúžok 

Deti sa zúčastňovali tanečných súťaži, na ktorých obsadili popredné miesta. 

 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti 

Deti sú dobre pripravené na vstup do prvého ročníka ZŠ. U deti sme sa zamerali na zvládnutie 

kľúčových kompetencií, vzdelávacích oblasti i vzdelávacích štandardov. Úroveň školskej 

pripravenosti sme zisťovali u 5-6 ročných deti formou testov .Sledovala sa aktivita a pracovné 

tempo, pracovný štýl, úroveň pamäti, logické myslenie, jemná motorika, vizuálne schopnosti, 

výtvarný prejav, porozumenie použitých pojmov. Zadané úlohy deti zvládli veľmi dobre až 

dobre. Do prvého ročníka nastúpi 17 deti a dve deti budú mať OPŠD. 

 



Zhodnotenie úrovne pedagogickej práce učiteliek 

Učiteľky sa pravidelne zúčastňovali pedagogických porád a MZ 

Jedna učiteľka absolvovala aktualizačné vzdelávanie, ktoré ukončila certifikátom. 

Zástupkyňa pre MŠ je prihlásená na funkčné inovačné vzdelávanie. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, priestory sú  dostatočne veľké, 

priestranné, dobre osvetlené, esteticky a hygienicky vymaľované. Triedy sú vybavené novým 

nábytkom. 

MŠ je vybavená počítačovou  technikou, v triedach sú farebné televízory, CD prehrávače,  

DVD prehrávače, multifunkčné tlačiarne a elektronická včielka. 

Zakúpili sme veľké množstvo výtvarného materiálu. 

Zakúpili sme nové učebné a didaktické pomôcky. 

Doplnili sme náradie a náčinie na telesnú výchovu. 

Školský dvor je dobre vybavený, dokončené je oplotenie. 

 

 

SWOT ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY 

Silné stránky: - pozitívna socio-emocionálna klíma v škole 

                         - vysoký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa do MŠ 

                         - 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

                         - záujem pedagogických zamestnancov na aktivitách školy 

                         - rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti 

                         - dostatok pomôcok a hračiek 

                         - dobrá spolupráca so ZŠ 

                         - vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ 

                         - využívanie alternatívnych prvkov vo VVP 

 

Slabé stránky: - absencia telocvične 

                       - finančné nedocenenie pedagogických zamestnancov 

 

 

Cieľ materskej školy v školskom roku 2014/2015 

Cieľom našej materskej školy v budúcom školskom roku bude zefektívniť školský dvor, 

dokúpením a dovybavením telocvičného náradia a náčinia. Prvoradou úlohou a zároveň 

cieľom je za spolupráce rodičov a sponzorov vybudovať detské pieskovisko. 

  

 



 

 

 

 

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Mária Exnerová 

Za materskú školu vypracovala Jana Klesiková 

V Bardejove - Dlhej Lúke, 10. októbra 2014 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 27.8.2014 

Vyjadrenie rady školy 

 

Prerokované radou školy dňa  ............................... 

Schválenie zriaďovateľom školy 


