
Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2014/2015 

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 Pánska 2420, 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 2014/2015 
 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Mária Exnerová  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

ZRŠ pre ZŠ Ing. Stanislav Rondzik  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

ZRŠ pre MŠ Jana Klesiková  054/472 6311    czssf@centrum.sk 

1a, Rada školy 
 

Funkcia  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda rady školy 
Pedagogickí zástupcovia 

Ing. Ferdinand Exner    

Magdaléna Šoltisová   

 Mgr. Michal Gura   

 Beáta Šutorová   

Zástupcovia rodičov Ing. Ján Židzik    

 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 

PaedDr. Juliána 
Delejová 

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 

Mgr. Michal 
Gura 

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): 208 
Počet tried (ZŠ + MŠ): 11 
Podrobnejšie informácie: 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA:   

 K 15. 09.2014 K 31. 08.2015 

 
tried žiakov 

Z toho 
začlenených 

tried žiakov 
Z toho 

začlenených 

1.roč. 1 20 1 1 20 1 
2.roč. 1 18 2 1 18 2 
3.roč. 1 16 3 1 16 3 
4.roč. 1 18 2 1 18 2 
5.roč. 1 15 3 1 16 3 
6.roč. 1 18 4 1 18 4 
7.roč. 1 18 2 1 18 2 
8.roč. 1 21 2 1 21 2 



 

MATERSKÁ ŠKOLA: 
- K 15.09.2014    2 oddelenia s celkovým počtom 51 detí 

- K 31.08.2015    2 oddelenia s celkovým počtom 51 detí 

 
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 

- k 15.09.2014   1 oddelenie s celkovým počtom 16 žiakov    

- k 31.08.2015   1 oddelenie s celkovým počtom 16 žiakov 

§ 2. ods. 1 c 

1c, Zapísaní žiaci ZŠ 
 

Na školský rok 2014/2015 bolo do 1. ročníka zapísaných 19 detí, do 1. ročníka ZŠ skutočne 
nastúpilo 20 žiakov. 
 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015 
 

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

Počet žiakov 0 0 0 0 1 12 13 

 

§ 2. ods. 1 d 

1d, Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 13 žiakov (z toho 12 z 9. ročníka a 1 z 8. ročníka). Prijatých bolo 
13 žiakov.  

 

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

prihlásení 0 4 7 0 0 2 13 

prijatí  0 4 7 0 0 2 13 

% úspešnosti 0 100 100 0 0 100 100 

 

9.roč. 1 13 2 1 13 2 

spolu 9 157 21 9 158 21 



§ 2. ods. 1 e 

1e, Klasifikácia tried  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF KNB MAT NEJ OBN 
1 1,16     1    1,16 1,37   

2 1,39     1  1,00  1,11 1,33   

3 1,93     1,07  1,00  1,00 1,93   

4 2,06     1  1,56  1,00 1,67   

5 2,13 2,13 2,56  1,88 1   1,38 1,75 2,38  1,94 

6 2,19 2,22 2,22 2,00 2,22 1   1,44 1,76 2,50 1,75 2,00 

7 1,82 1,56 1,61 1,56 1,61 1 1,61  1,44 1,50 1,78 1,53 1,50 

8 1,42 1,67 1,57 1,81 1,19  1,38  1,29 1,10 2,14 1,37 1,33 

9 2,27 2,46 1,62 2,54 2,54  2,38  1,85 1,00 3,23 2,18 1,00 

Trieda VUM PVC PDA SJL SEE THD TŠV VLA VYV 
1   1,32 1,37   1,00  1,00 

2   1,50 1,67   1,00 1,22 1,00 

3   1,93 1,93   1,07 1,93 1,00 

4  1,00 1,72 2,00   1,00 1,56 1,00 

5    2,31   1,00  1,13 

6    2,33   1,00  1,00 

7    1,78 1,00  1,00  1,00 

8    1,81  1,33 1,14   

9 1,00   2,38   1,00   



1e, Prospech žiakov 
 

Z celkového počtu 158 žiakov základnej škole na konci školského roka prospelo 153 žiakov, 
3 žiaci neprospeli a opakujú ročník, 2 žiaci boli neklasifikovaní z dôvodu plnenia povinnej 
školskej dochádzky mimo územia SR. 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1 20 18 1 1 

2 18 18 0 0 

3 16 15 0 1 

4 18 18 0 0 

5 16 16 0 0 

6 18 18 0 0 

7 18 18 0 0 

8 21 20 1 0 

9 13 12 1 0 

1e, Dochádzka žiakov 
 

Trieda Počet Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
na žiaka 

Ospravedlnené Ospravedlnené 
na žiaka 

Neospravedlnené Neospravedlnené 
na žiaka 

1 20 1783 89,15 1783 89,15 0 0,00 

2 18 1559 86,61 1431 79,50 128 7,11 

3 16 1115 69,69 1115 69,69 0 0,00 

4 18 1282 71,22 1271 70,61 11 0,61 

5 16 1298 81,13 1275 79,69 23 1,44 

6 18 1421 78,94 1391 77,28 30 1,67 

7 18 1593 88,50 1566 87,00 27 1,50 

8 21 1367 65,10 1367 65,10 0 0,00 

9 13 1174 90,31 1162 89,38 12 0,92 

 

 

 

 



1e, Výsledky externých meraní 
 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 
Monitor SJL  11 62,9 

Monitor MAT  11 47,7 

 

§ 2. ods. 1 f 

1f, Odbory a učebné plány 
 

Žiaci 1. – 9. ročníka postupovali podľa 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 
Výtvarná  výchova 1 0 1 0 1 1 1 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 1 0 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 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 

Výtvarná  výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Výchova 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 20 1 

Bežných tried 8 138 20 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 158 21 

 

§ 2. ods. 1 g 

1g, Zamestnanci 
 

 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. prac. 
MŠ 

Počet nepedag. prac. 
MŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 
MŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 
MŠ 

TPP 4 3 4 3 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 
úväzok 

0 0 0 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. prac. 
ZŠ 

Počet nepedag. prac. 
ZŠ 

Počet úväzkov pedag. prac. 
ZŠ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 
ZŠ 

TPP 14 2 11 2 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 
úväzok 

2 0 1,56 0 

ZPS 1 0 0,26 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

 



Pracovný 
pomer 

Počet nepedag. prac. 
ŠJ 

Počet úväzkov nepedag. prac. 
ŠJ 

TPP 5 5 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 0 0 

ZPS 1 1 

Na dohodu 0 0 

 

• celkový prepočítaný počet zamestnancov školy: 26,82 
• prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov : 10,0 

 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. prac. 
PRINED 

Počet úväzkov pedag. prac. 
PRINED 

TPP 0 0 

DPP 6 3,0 

Znížený 
úväzok 

3 1,5 

ZPS 0 0 

Na dohodu 0 0 

 

• celkový prepočítaný počet projektových zamestnancov PRINED: 4,5 

1g, Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ( ZŠ+MŠ) 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov 0 14+4 18 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 19 19 
 

• prepočítaný počet pedagogických pracovníkov: 19 - všetci s požadovanou 
kvalifikáciou  

• väčšina predmetov bola vyučovaná odborne, neodborne boli vyučované fyzika, 
technika 

 

§ 2. ods. 1 h 



1h, Vzdelávanie zamestnancov 
 

• Všetci pedagógovia spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady  
• 7 pedagógov úspešne absolvovalo I. atestáciu, 1 učiteľka získala titul PaedDr., 1 

pedagóg titul PhD a tri učiteľky II. atestáciu 
• Každý pedagóg má možnosť sa naďalej vzdelávať prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania. V školskom roku 2014/2015 sa realizoval takýto plán kontinuálneho 
vzdelávania: 



Pč 
Meno a 

priezvisko 
Kariérny stupe ň/ Kariérna 

pozícia 

Druh 
kontinuálneho 

vzdelávania 

Názov vzdelávacieho 
programu 

Predpokladaný 
termín ukon čenia/ 

počet kreditov/vzdel. 
inštitúcia 

1 
ICDr. Peter 
Bučko, PhD 

--------------------- ---------- ----------------------- ----------------- 

2 
Mgr. Antónia 
Bujňáková 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec / triedny učiteľ 

------------ ----------------------- ----------------- 

3 
Mgr. Ľudmila 
Chlebovská 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec 

Inovačné  Učebné zdroje Jún 2015, 37, MPC PO 

4 
Mgr. Martin 

Demský 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec / triedny učiteľ 

Kvalifikačné 
Anglický jazyk a literatúra 

Rozširujúce štúdium 
Jún 2015, 60,  PFPU Prešov 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec / triedny učiteľ 

Inovačné Metodika vyučovania ANJ na ZŠ 2015,MPC PO 

5 
Mgr. Mária 
Exnerová 

Pedagogický  zamestnanec s druhou 
atestáciou / vedúci zamestnanec 

Funkčné štúdium 
Profesionalizácia práce vedúceho 

pedag. zamestnanca 
2016, 0,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

6 
Mgr. Michal 

Gura 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec  / triedny učiteľ 

Prípravne atestačné 
Atestačné  

Prípravne atestačné štúdium Jún 2015, 0, MPC PO 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec  / triedny učiteľ 

Inovačné  Učebné zdroje Jún 2015, 37, MPC PO 

7 
Mgr. Marián 

Jur čišin-
Kuk ľa 

Samostatný  pedagogický  
zamestnanec  / triedny učiteľ 

Prípravne atestačné 
Atestačné 

Prípravne atestačné štúdium Jún 2015, 0, MPC PO 

Samostatný pedagogický  
zamestnanec  / triedny učiteľ 

Inovačné  Učebné zdroje Jún 2015, 37, MPC PO 

8 
Mgr. Valeria 
Kobulnická 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 
atestáciou / triedny učiteľ 

Atestačné štúdium 2. atestačná práca 
Január  2015, 0,PFPU 

Prešov 



9 
Ing. Stanislav 

Rondzik 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 
atestáciou / vedúci zamestnanec 

Funkčné štúdium 
Profesionalizácia práce vedúceho 

pedag. zamestnanca 
2017, 0,Regionálne 

pracovisko MPC Prešov 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 
atestáciou / vedúci zamestnanec 

Atestačné štúdium 2. atestačná práca 2016, 0, MPC PO 

10 
Mgr. Silvia 

Demská 
Samostatný pedagogický  

zamestnanec  / triedny učiteľ 
Atestačné štúdium 1. atestačná práca 

Január 2015, 0, PFPU 
Prešov 

11 
Mgr. Marek 

Šimco 
Samostatný pedagogický  

zamestnanec 
Inovačné  Učebné zdroje Jún 2015, 37, MPC PO 

12 
PaedDr. 
Juliána 

Delejová 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 
atestáciou / triedny učiteľ 

------------- ---------------------------- ----------------------- 

13 
Mgr. Ivana 
Vagaská 

Pedagogický zamestnanec  s prvou 
atestáciou / triedny učiteľ 

Atestačné štúdium 2. atestačná práca 
Január 2015, 0, PFPU 

Prešov 

14 
Mgr. 

Rastislav 
Zámborský 

Pedagogický  zamestnanec s prvou 
atestáciou / triedny učiteľ 

Atestačné štúdium 2. atestačná práca 
Január  2015, 0, PFPU 

Prešov 



1i, Prehľad súťaží a olympiád školy 
Oblasť  Názov súťaže Kolo  Súťažiaci/  ročník umiestnenie 

Literárne súťaže Napíšem Mikulášovi okresné 
Nikola Jančušová / 9.roč. 

Františka Moravcová / 8.roč. 
Kristián Hanuščák a Benjamín Hoľpit / 4.roč. 

1.miesto 
1.miesto 
1.miesto 

 Moja pani učiteľka okresné Ema Krupová / 4.roč. 1.miesto 

 Poľovníci a príroda okresné Viktória Vavreková 7. Roč. 1.miesto 

 Starkí sú studnicou múdrosti okresné Terézia Banasová /5.roč. 1.miesto 

 Recitál okresné 
Nikola Jančušová / 9.roč. 

Patrícia Chmurovičová / 7.roč. 
Richard Exner / 4.roč. 

2. miesto 
3. miesto 
2.miesto 

 Hviezdoslavov Kubín okresné 
Nikola Jančušová / 9. roč. 

Richard Exner / 4.roč. 
3.miesto 
3.miesto 

Náboženské súťaže Biblická olympiáda okresné 
Soňa Čobejová / 8.roč. 

Timea Guteková  / 8.roč. 
FrantiškaMoravcová / 8.roč. 

3.miesto 

Výtvarné súťaže Poľovníci a príroda okresné 
Kolektív žiačok 6. roč. 

Sabína Kotuľáková / 2.roč. 
1.miesto 
1.miesto 

 Čarovné jablko okresné Eva Šmilňáková / 7.roč. Ocenená práca 

 Mlieko pre deti okresné 
Sára Jurčišinová a Sabína Kotuľáková / 2.roč. 

Alžbeta Jurčišinová / 3.roč. 
Klára Gurová / 5.roč. 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 



 Prined – Moje Vianoce celoslovenské Sabína Kotuľáková / 2.roč. 2.miesto 

 Prined – Keď som šťastný celoslovenské Sára Jurčišinová / 2.roč. 2.miesto 

 A slovo bolo u Boha celoslovenské Sára Jurčišinová / 2.roč. 2.miesto 

 Pani zima príde k nám okresné Sárka Jurčišinová / 2.roč. 1.miesto 

 Vianočná ikebana okresné 

Laura Lenková a Laura Jurčišinová – Kukľová/ 
2.roč. 

Eva Šmilňáková a Viktória Švirková / 7.roč. 
Anna Jurčišinová / 6.roč. 

1.miesto 
2. miesto 
 
3. miesto 

 Vianočná sviečka okresné Tamara Choborová / 3.roč. 1.miesto 

 Veľkonočná dekorácia okresné 
Klára Gurová/ 5. roč. 

Sabína Kotuľáková / 2.roč. 
3.miesto 
2.miesto 

 Jeseň, pani bohatá okresné 
Anna Jurčišinová / 6.roč. 
Gréta knapíková / 4.roč. 
Sára Jurčišinová / 2.roč. 

Cena poroty 
1.miesto 
1.miesto 

Spevácke súťaže Pieseň pre sv. otca arcidiecézne 

Lea Čechová / 6.roč. 
Kristína Homzová / 7.roč. 
Nikola Jančušová / 9.roč. 

Richard Exner /4.roč. 

Bronzové pásmo 

Matematické súťaže Maksík celoslovenské Ema Krupová Najlepší riešiteľ 

 Matematická pytagoriáda okresné Nina Čobejová / 4.roč. Úspešná riešiteľka 

 Všetkovedko celoslovenské Alžbeta Jurčišinová /3.roč. 
Zaradila sa medzi 
30% najmúdrejších 
v SR 

 Matematická olympiáda okresné 
Anna Jurčišinová / 6.roč. 
Timotej rimarčík / 8.roč. 

3.miesto 
4.miesto 



Informatické súťaže iBobor celoslovenské 

Richard Exner / 4.roč. 
Alžbeta Jurčišinová / 3.roč. 
Tamara Choborová / 3.roč 

Marián Zubaj / 3.roč. 

Úspešní riešitelia 

Fotografická súťaž Musíme si pomáhať  Anna Jurčišinová / 6.roč. 1.a1. miesto 

Športové súťaže Strelecká liga okresné Rafael Knapík / 6.roč. 3.miesto 

 Stolnotenisový turnaj okresné 
Tamara Zbrehová / 8.roč. 

Karolína Ciglariková / 8.roč. 
. 

2.miesto 
3.miesto 
 

 Malý futbal – mladší žiaci okresné 

Sven Jurčišin / 7.roč. 
Sebastián Jurčišin / 7.roč. 

Adam Kukľa / 7..roč. 
Dávid Šutor / 7.roč. 

Lucián Ciglarik / 6.roč. 
Samuel Pecha / 5.roč. 
Richard Exner / 4.roč. 

1.miesto 

 
Atletika 

Cezpoľný beh 
okresné Jana Dudrová / 8.roč. 1.miesto 

2.miesto 

 Cezpoľný beh okresné 
Jana Dudrová / 8.roč. 

Karolína Ciglariková / 8.roč. 
Nikola Jančušová / 9.roč. 

3.miesto 

 Futbalová liga okresné Žiaci 1.a2.roč. 3.miesto 

Zdravotnícka súťaž Mladý záchranár okresné 

Mária Voroňáková / 9.roč. 
Nikola Jančušová /9.roč. 

Barbora Židziková / 9.roč. 
Šimon Jurčišin / 9.roč. 

Henrich Jurčišin / 8.roč. 

3.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  
• Žiaci sa aktívne zúčastňovali života farnosti a jej aktivít – modlitba sv. ruženca, 

jasličková pobožnosť, krížová cesta, svojim programom spríjemňovali popoludnia 
našim seniorom. 

• Školská jedáleň zabezpečuje obedy okrem žiakov a zamestnancov školy aj pre 
seniorov z našej obce. 

§ 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 

• 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 2014/2015 nebola v ZŠ ani v MŠ vykonaná inšpekcia.  

 

§ 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 2014 

V roku 2014 našu ZŠ navštevovalo 157  žiakov. 

 

ZDROJ FINANCOVANIA: 

Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2014 v eurách 

Normatívne 242 287 

Nenormatívne 6466 

Dary 454 

 

ČERPANIE: 

Mzdové nákl. a poistné  normatívne: 210 319 eur 

Mzdové nákl. a poistné nenormatívne: 3988 eur 

 

Prevádzka 

Spotrebný materiál :  

učebné pomôcky 182 eur 

kancelársky tovar 1 309 eur 

náhradné diely 0 eur 

čistiace prostriedky 731 eur 

Rôzne 2 154 eur 

 

 



 

Spotreba energie:     

Plynu 5 029 eur 

el .energie 6 053 eur 

Vody 1 077 eur 

 

Opravy a udržiavanie: 309 eur 

Cestovné: 270 eur 

 

Ostatné služby:   

poštovné 208  eur 

telefónne poplatky 548  eur 

nájomné 400 eur 

ostatné služby rôzne 5 922 eur 

poplatky za semináre 439 eur 

 

Drobný hmotný majetok pre ZŠ sa nakúpil v sume  2 153 eur. 

Normatívne aj nenormatívne finančné prostriedky fin. prostriedkov sme v roku 2014 
vyčerpali bez zostatku. Prenos fin. prostriedkov získaných z darov FO do roku 2015 je 271 
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. vytvorenie zaujímavého a kvalitného školského vzdelávacieho programu 
B. zlepšenie materiálno-technického vybavenia 
C. dostatočný počet detí a žiakov 
D. zabezpečenie kvalifikovaných pedagógov v nadväznosti na školský vzdelávací 

program 
E. zefektívnenie výchovy a vzdelávania detí z málo podnetného prostredia 

 
k bodu A: 

• využitie  pri výučbe všetky možné dostupné prostriedky, ktoré budú viesť žiakov 
k prirodzenému učeniu, nie len memorovaniu ( IKT, interaktívne tabule, moderné 
didaktické pomôcky) 

• ponúknutie žiakom rôzne mimoškolské aktivity ( športové činnosti, príprava na 
vyučovanie, záujmové krúžky), umožnenie žiakom tráviť v škole dostatok  času aj 
v popoludňajších hodinách 

k bodu B: 

• zapájaním sa do projektov (učitelia, vedenie školy) 
• využitím ušetrených prostriedkov na kúpu materiálno – technického vybavenia školy 

efektívnym hospodárením počas školského roka 
 

k bodu C: 
 

• v prípade potreby zabezpečiť školský autobus pre žiakov našej farnosti Zborov 
a okolitých obcí 

• vytvorenie pre žiakov rodinné prostredie školy, v ktorej budú radi tráviť čas 
 

k bodu D: 
 

• zabezpečenie možnosti ďalšieho vzdelávania pre pedagógov v nadväznosti na ŠVP 
a jeho pripravované zmeny 

 
 

k bodu E: 

• 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 sú pomocou 
rôznych terapii, screeningov a individuálnej práce veľmi nápomocní práve žiakom zo 
SZP 

• zabezpečením mimoškolských aktivít na dopĺňanie a precvičovanie učiva, ktoré lepšie 
napomáha rozvoju kľúčových kompetencií 

 



§ 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: 

• dobrá spolupráca ZŠ s MŠ 
• rodinné prostredie školy 

• prijatie žiakov na stredné školy 
• kvalitná integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami 
• gramotnosť v oblasti IKT 

• kresťanská formácia žiakov na dobrej úrovni 
• činnosť ŠKD 

• pružný kolektív zamestnancov 
• ďalšie vzdelávania učiteľov 

• široká ponuka mimoškolských aktivít 
• seriózna spolupráca s rodičmi a blízkou verejnosťou 
• ochota prevádzkových zamestnancov spolupracovať pri aktivitách školy 

• dobrá pracovná atmosféra 
 
 

Slabé stránky: 

• chýbajúca telocvičňa 
• nedostatočne vybavené triedy pre prírodovedné predmety 
• neúplne vybavenie tried školským nábytkom 

Príležitosti: 

• získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školy a školské zariadenia  
• rozšírenie pôsobenia školy na okolie - zmena školy na centrum vzdelávania, športu 

a kultúry, a tak sa stať kvalitnou a vyhľadávanou školu pre žiakov zo širšieho okolia 
• rozpracovanie školských vzdelávacích a výchovných programov s atraktívnou 

edukačnou ponukou  

• prezentovanie činnosti školy na verejnosti  
• usporené finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie edukačného procesu v škole 

Ohrozenia: 

• nedostatok finančných prostriedkov.  



• 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 a financovanie celej triedy 
 

 

§ 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 2014/2015: 

 

§ 2. ods. 2a 

2a, Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Plán duchovných aktivít (2014-2015) 

Stredná škola Počet žiakov: 

Gymnázium Leonarda  Stöckela, Bardejov 1 

CSŠ Bilingválne gymnázium, Bardejov 1(8. Ročník) 

Súkromné gymnázium, Bardejov 2 

Špeciálna škola, Bardejov 1 

SPŠ, Bardejov 1 

Spojená škola polytechnická, Bardejov 1 

Zdravotná škola, Prešov 1 

Hotelová akadémia, Bardejov 4 

Konzervatórium, Košice 1 

Spolu: 13 

Plán duchovných aktivít Zodpovednosť Termín 

Spoločná modlitba učiteľov pred vyučovaním Mgr. Jurčišin-Kukľa stály 



 

 

 

v kaplnke. 

Modlitba pri stolovaní v školskej jedálni. 
pedagogický dozor pri 

obede 
stály 

Používanie katolíckeho pozdravu. všetci učitelia stály 
Pravidelné dvojtýždenné duchovne slovko. 

 
duchovný správca školy 

každú druhú stredu 
o 13:45 

Školské sv. omše. 
duchovný správca školy 

 

každý štvrtok 
o 7:20 v kaplnke 

školy 

Praktická príprava svätých omší. Mgr. Jurčišin-Kukľa každý štvrtok 

Sviatosť zmierenia. duchovný správca školy 

Počas prvých 
piatkov, 

duchovných obnov 
a po dohode 

s kňazmi farnosti 

Modlitba sv. ruženca v kostole. 
Mgr. Jurčišin-Kukľa 

a triedni učitelia žiakov na 
druhom stupni 

 

Spoločná modlitba sv. ruženca v škole. triedni učitelia 

október 2014 - 
denne desiatok v 

triede pred 
vyučovaním 

Slávnosť patrónky školy - sv. Faustíny. 
duchovný správca a 

riaditeľ 
október 2014 

Modlitba za misie a zbierka použitých poštových 
známok. 

triedni učitelia s rodičmi a 
žiakmi 

november 2014 

Oktáva za zosnulých. Mgr. Jurčišin-Kukľa 

1.-8. november 
(návšteva cintorína 

po jedn. 
ročníkoch) 

Adventná duchovná obnova žiaci - II. stupeň. 
Adventná súťaž. 

duchovný správca školy 
Mgr. Jurčišin-Kukľa 

december 2014 
december 2014 – 
po školských sv. 

omšiach 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. triedni učitelia 

január 2014 – 
modlitba pred 

vyučovaním na 
dané úmysly 



V školskom roku 2014/2015 poskytovala škola tieto voľnočasové aktivity ( projekt 
PRINED): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci krúžku  Názov krúžku 
Pondelok 
Čas: od do 

Utorok 
Čas: od do 

Streda 
Čas: od do 

Štvrtok 
Čas: od do 

Piatok 
Čas: od do 

Mgr. Rastislav 
Zámborský 

Futbalový krúžok 12:45-15:45     

Mgr. Valeria 
Kobulnická 

Zábavné popoludnie  13:00-16:00    

Mgr. Ivana  
Vagaská 

Tvorivé dielne  13:30-16:30    

Škola v kocke    13:00-16:00  

Mgr. Silvia  
Demská 

Malý čitateľ  13:00-16:00    

Mgr. Michal  
Gura 

Modelársky krúžok 13:30-16:30     

Šikovné ruky     13:30-16:30 

Mgr. Marek  
Šimco 

Športový krúžok 13:30-16:30     

Z každého rožku 
trošku  

  14:30-17:30   

Mgr. Marián  
Jurčišin - Kukľa 

Strojopis   13:45-16:45    

Mgr. Antónia 
Bujňáková 

Domáce práce  13:30-16:30    

Mgr. Martin 
Demský 

Hra v kapele 13:30-16:30     

Jazyk a film    14:30-17:30   

Ing. Stanislav Rondzik Počítačový krúžok     13:30-16:30  

Ing. Renáta Kurucová Nápadníček     13:30-16:30 



Vzdelávacie poukazy: 

 

ČINNOSŤ CZUŠ SV. JÁNA BOSCA 

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

Výtvarný odbor: 
- Utorok           14:40 – 16:55 
- Piatok 14:40 – 16:55 

 
Tanečný odbor: 

- Pondelok 13:00 – 18:00,  z toho  MŠ: 15:30 – 16:15 
- Streda 12:45 – 18:00,  z toho  MŠ: 15:30 – 16:15 

§ 2. ods. 2  

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

Vedúci krúžku  Názov krúžku 
Pondelok 
Čas: od do 

Utorok 
Čas: od do 

Streda 
Čas: od do 

Štvrtok 
Čas: od do 

Piatok 
Čas: od do 

Mgr. Rastislav 
Zámborský 

Pohybové hry  13:00-15:00    

Mgr. Valeria 
Kobulnická 

Tretiacke 
popoludnie 

   12:45-14:45  

Škola hrou   12:45-14:45   

Mgr. Ivana  
Vagaská  

Čitateľský krúžok  11:30-12:30  11:30-12:30  

Mgr. Silvia  
Demská  

Zbor      13:00-15:00 

Mgr. Michal  
Gura 

Cvičenia z 
matematiky 

 13:30-14:30 14:00-15:00   

PaedDr. Juliána 
Delejová 

Doučovanie zo SJL 13:30-15:30     

Mgr. Ľudmila 
Chlebovská 

Dramatický krúžok    13:30-15:30  

Mgr. Marián  
Jurčišin - Kukľa 

Turistický krúžok     14:00-16:00 

Mgr. Marek  
Šimco 

Športový krúžok  13:30-15:30    

Mgr. Martin 
 Demský 

Gitarový krúžok     13:30-15:30 

Ing. Stanislav Rondzik Krúžok IKT 13:30-15:30     



 

Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice. Arcibiskupstvo má 
zriadený arcibiskupský školský úrad, ktorý sa podieľa na riadení našej školy metodicky, 
legislatívne i odborne. Riaditeľka  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 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.  
 
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 so školou„plán duchovných aktivít“. 
 
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 
materiálno-technické vybavenie učební prírodovedného charakteru, žiakom chýba aj 
telocvičňa 

• 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 : spolupráca medzi školou, rodičmi a farským úradom sú na 
primeranej úrovni 

• 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:  vo vzťahy k iným inštitúciám sa neobjavili vážne nedostatky 
• 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 

2014/2015 
 

Časť materská škola 
 

Základné identifikačné údaje: 

Názov školy:               Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Faustíny  
Adresa školy:              Bardejov – Dlhá Lúka, Pánska 2420, 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 detí v MŠ: 

V školskom roku 2014/2015 bolo v MŠ 52 detí, z toho 13 predškolákov.   
Deti boli zaradené do 2 tried. 
1. trieda / 3-6 ročné/- 26 detí                Jana Klesiková 
                                                                    Zuzana Ondrusová 
 
2 .trieda / 3-6 ročné/ - 26 detí               Magdaléna Šoltisová 
                                                                    Emília Šimcová 

 
Analýza edukačného procesu 

V školskom roku 2014/2015 sme pracovali podľa ŠkVP, ktorý sme vylepšili a doplnili. 
Vypracovali sme plán výchovy a vzdelávania, ktorý sme obohatili o aktivity. Školský 
vzdelávací program sme rozdelili do štyroch tematických celkov a do troch oblastí. Hlavným 
cieľom  predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnúť optimálnu perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na 
život v spoločnosti. Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa  a začleňovanie 
dieťaťa do skupiny a kolektívu. 

V rámci pedagogického procesu sme deti motivovali, ponúkali im nové poznatky, skúsenosti, 
opakovali a precvičovali zapamätávanie si poznatkov, kontrolovali sme a hodnotili úroveň 
zvládnutia činnosti hier a učiva. 



Na dosiahnutie tohto cieľa sme uplatnili aktivizujúce, inovatívne metódy, formy a prostriedky 
s dôrazom na skupinové aktivity, na uplatnenie zážitkového učenia a na základe vlastnej 
skúsenosti. Prostredníctvom nich sme rovnocenne rozvíjali všetky stránky osobnosti dieťaťa, 
pričom hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa a hlavnou výchovno-vzdelávacou 
metódou bola hra. 

V hrách a hrových činnostiach 

sme formovali morálne vzťahy a vlastností detí, podporovali kamarátstvo, prehlbovali 
pravidlá správania sa detí v skupine, učili vzájomne si pomáhať, poprosiť a poďakovať. Pri 
konflikte sa vedeli ospravedlniť. 

Pohybové a relaxačné cvičenia 

Boli vopred plánované a realizované denne s dodržiavaním základných psycho-hygienických 
zásad. Využívali sme rôzne telocvičné náčinie. Cvičenie sme realizovali podľa riekaniek, 
hudobného doprovodu  aj s využitím rytmických nástrojov. Do každého cvičenie sme zaradili 
zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Zapájali sa aj nesmelé deti. 

Edukačné aktivity 

- boli cieľavedomé, systematické ,zmysluplné, konkrétne, v ktorých sme uplatňovali 
spontánne i zámerné učenie, využívali sme situačné rozhodovanie. Výchovno-vzdelávacie 
požiadavky sme stanovili tak, aby ich deti splnili. 

Pobyt vonku 

Pohybové a edukačné aktivity, vychádzky boli uskutočnené vzhľadom na poveternostné 
podmienky. 

Kognitívna oblasť: 

Aktivizovali sme a rozvíjali pasívnu a aktívnu slovnú zásobu pri verbálnom a neverbálnom 
kontakte s deťmi a dospelými. Deti používajú spisovnú podobu materinského jazyka, ktorú 
sme rozvíjali počas celého dňa formou rozhovoru, reprodukciou básni, rozprávok, príbehov, 
analyticko-syntetickými hrami so slovami, maľovaným čítaním. Rozvíjali sme predčitateľskú 
gramotnosť. Pre zlepšenie výslovnosti detí, sme rodičom odporúčali návštevu logopéda. 

Deti riešili jednoduché problémové úlohy. Hľadali rozdiely predmetov a javov, hodnotili čo je 
správne a nesprávne, uplatňovali vlastné predstavy pri riešení problémových úloh podľa 
daných inštrukcií pokusom alebo mylnou informáciou. Hravou formou sme rozvíjali 
matematické myslenie s využitím hlavolamov, bludísk, logických hier ,práce s  tangramom, 
prácou na PC a interaktívnej tabuli. 

Deti sa zaujímali o knihy, encyklopédie, z ktorých čerpali nové poznatky, ale aj overovali si 
získané vedomosti, rozhľad a to aj pomocou edukačných programov PC CD nosičov, 
robotickej hračky. 



Rezervy: 
Individuálnym prístupom vtiahnuť do činnosti deti introvertné, aby vedeli vyjadriť 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: 
Deti si vedeli uvedomiť vlastnú identitu, vedeli vyjadriť svoje pocity. Formovali sme morálne 
vzťahy a vlastností deti, podporovali kamarátstvo, prehlbovali pravidlá správania sa deti 
v skupine, učili vzájomne si pomáhať a pri konflikte sa ospravedlniť. V skupinových 
a kolektívnych činnostiach deti vyjadrovali svoje emócie, uplatňovali návyky kultúrneho 
správania, vedeli sa rozhodnúť pre určitú činnosť, primerane dlho v nej zotrvať a dokončiť ju. 

Rezervy: 
Problémom u detí sa javí agresívne 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: 

Rozvíjali sme hrubú a jemnú motoriku. Pri hrubej motorike prostredníctvom ranných cvičení 
a telovýchovných aktivít  si zlepšili rovnováhu, správne držanie tela a koordináciu pohybov. 
Poznajú základné postoje a polohy, spolupracovali v pohybových hrách.  

Jemná motorika- prejavovali záujem o kreslenie, obkresľovali makety, vyfarbovali a 
dotvárali,  obrázky, staršie deti zvládli písanie svojho mena tlačeným písmom. Zaraďovali 
sme grafomotorické cvičenia. Strihali, lepili, skladali, manipulovali s prírodninami, 
technickým materiálom, konštruovali rôzne modely zo skladačiek a stavebníc. Deti primerane 
svojmu veku zvládli plánované ciele. 

Rezervy: 
Niektoré deti nemajú dostatočne uvoľnenú ruku, kreslia krčovito a nevyvíjajú primeraný tlak 
na podložku. Tvorivosť detí 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 
Štedrý deň v MŠ 
Fašiangový karneval 
Veľkonočné dielne – zdobenie kraslíc 
Deň matiek  
MDD – športové popoludnie 
             Jazda na koni  
 Deň škôlkara na námestí v Bardejove           
Rozlúčka predškolákov  
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 súťaží, na ktorých obsadili popredné miesta. 
1. miesto na 1. ročníku tanečnej prehliadky detí z MŠ 
 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti 
Deti sú dobré 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 schopností, 
výtvarný prejav, porozumenie použitých pojmov.  Zadané úlohy deti zvládli  veľmi dobre až 
dobre. Do prvého ročníka nastúpilo 13 deti .   
 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej práce učiteliek 
Učiteľky sa pravidelne zúčastňovali interných pedagogických a prevádzkových porád a MZ 
podľa aktuálneho plánu vedúcej MZ. Pani učiteľka Zuzana Ondrusová absolvovala 
aktualizačné vzdelávanie, ktoré ukončila certifikátom. Pani zástupkyňa pre MŠ Jana 
Klesiková absolvovala aktualizačné vzdelávanie, ktoré ukončila certifikátom, zároveň vo 
februári začala absolvovať funkčné inovačné vzdelávanie v Prešove, v ktorom pokračuje aj 
tento školský rok. 
 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni, priestory sú dostatočne veľké, 
priestranné, dobré 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. Prvá trieda MŠ je vybavená 
interaktívnou tabuľou z projektu „digi škola“, ktorý napísala p. uč. Ondrusová. 



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 

 

Cieľ materskej školy v školskom roku 2015/2016 

Cieľom našej materskej školy v budúcom školskom roku bude zefektívniť školský dvor, 
dokupením a dovybavením telocvičného náradia a náčinia. Prvoradou úlohou a zároveň naším 
cieľom je za spolupráce rodičov a sponzorov vybudovať detské pieskovisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

Vypracovala: Mgr. Mária Exnerová 

Za materskú školu vypracovala: Jana Klesiková 

V Bardejove - Dlhej Lúke, 2. októbra 2015 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2015 

Prerokované radou školy dňa:  27.októbra 2015 

Schválenie zriaďovateľom školy 


