
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a Metodického usmernenia Ministrestva školstva SR č. 10/2006-R.



§ 2 ods. 1 písm. a) Základné identifikačné údaje školy

Názov

Adresa

Telefón

Fax

Internetová stránka

Elektronická adresa

Údaje o zriaďovateľovi školy

Zriaďovateľ

Adresa

Telefón

E-mail

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie

Vedenie školy do 30. 06. 2019

Meno a priezvisko Funkcia Kontakt

Mgr. Gejza Hallér riaditeľ

Mgr. Slávka Tóthová zástupkyňa pre 2. stupeň

Mgr. Katarína Rabatinová zástupkyňa pre 1.stupeň

Vedenie školy od 01. 07. 2019

Meno a priezvisko Funkcia Kontakt

Mgr. Slavka Tóthová riaditeľ

Mgr. Eva Maszkaľová zástupkyňa pre 1. stupeň

Mgr. Alena Kožuchová zástupkyňa pre 2. stupeň

Rada školy

Zloženie rady školy do 30. 06. 2019

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný 

Mgr. Alena Kožuchová - ped. zamestnanec predsesa

Mgr. Martina Ivanišinová - ped. zamestnanec podpredseda

Ing. Katarína Pipová - ostatný zamestnanec

Eva Maruničová - rodič

Bc. Katarína Krupská - rodič

Martina Stričková - rodič

Lenka Vargová - rodič zvolený

Imrich Gleza - zástupca zriaďovateľa delegovaný

Mgr. Michal Hohoš - zástupca zriaďovateľa delegovaný

Mgr. Jaroslav Konečný - zástupca zriaďovateľa delegovaný

Mgr. Jozef Varga - zástupca zriaďovateľa

Základná škola Sečovce, Ul. Komenského 4

Komenského 4, 078 22 Sečovce

056 6782187

056 6784522

www.zskomsec.edu.sk

zssec@stonline.sk

zvolený

zvolený

zvolený

delegovaný

0905 625 812

zvolený

zvolený

zvolený

Mesto Sečovce

Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

0566782437

primator@secovce.sk

908 820 267

0907 915 169

0907 915 169

0917 798 205

0903 673 814

mailto:primator@secovce.sk


Metodické orgány školy

Názov MZ / PK Vedúci Predmety 

MZ 0. - 4 - Ul. Nová Mgr. Silvia Sojková

MZ 1. - 4. - Ul. Komenského PaedDr. Marta Danková

PK SJL a SV predmetov Mgr. Alena Kožuchová

PK ANJ Mgr. Gabriela Hrušková

PK MAT, INF a PV predmetov Mgr. Helena Hallérová

PK výchovných predmetov Mgr. Igor Haščák

§ 2 ods. 1 písm. b) Údaje o počte žiakov

prípr.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

§ 2 ods. 1 písm. c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí
na štúdium na stredné školy

Typ školy

Gymnázium 2 2 100%

Gymnázium 5-ročné (bilingválne)

Gymnázium 8-ročné

Stredná odborná škola 10 10 100%

Konzervatórium

Odborné učilište

Iný - Pracovný pomer, zahraničie 2 2

Spolu 14 14

V 4. až 8. ročníku ukončilo povinnú školskú dochádzku 32 žiakov.

všetky predmety 0. až 4. ročníka

všetky predmety 1. až 4. ročníka

SJL, DEJ, ETV, NBV, OBN, GEG

ANJ

MAT, INF, FYZ, CHE, BIO

TSV, VYV, HUV, DAC, THD

Ročník Triedy Žiaci
z toho

Chlapci Dievčatá ŠVVP SZP ŠKD

4 69 39 30 18 10

3 54 32 22 33

4 70 39 31 42 8

3 46 18 28 45

7

5 70 38 32 2+19 2

4 66 23 43 13

3

3 55 19 36 16 3

3 65 31 34 3 15

Počet žiakov
z toho

chlapci dievčatá

Spolu 32 546 261 285 5+19

1 14 7 7

2 37 15 22 4

188 31

Úspešnosť

Prijatí 66 37 29

Prihlásení Prijatí

Zapísaní 70 39 31

Odklad 4 2 2



§ 2 ods. 1 písm. e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania

prospel s vyznamenaním

prospel veľmi dobre

prospel

neprospel

neklasifikovaný

velmi dobré

uspokojivé

menej uspokojivé

neuspokojivé

neklasifikované

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

--

  3.47  4.11  3.73  3.75

  1.00  1.94  1.73  2.07

--  1.53  1.00

---  3.00

  3.27  3.89

----

  3.60  4.00  3.85  3.81

  3.57---

-  5.00

55662 74,32 94143 76,62

  3.41  1.00

  3.60  3.94  3.56  3.68

  2.93  3.40  2.93  2.62

----

  1.50  1.49  1.51  1.25

  1.00--  1.00

  3.07  3.74  3.36  3.10

  3.33  4.03  3.39  3.33

  3.27  3.80  3.45  3.52

  3.33  3.83  3.47  3.33

  1.80  1.97  1.83  1.41

  1.50---

  1.67  1.40  1.75  2.19

Celkový prospech
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu

Počet % Počet %

65 11,90

29 11,24 11 4,53 40 7,33

Počet % Počet %

43 16,67 22 9,05

20 3,66

Správanie
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu

Počet

16 6,20 4 1,65

337 61,72

10 3,88 74 30,45 84 15,38

45 100,00 160 62,02 132 54,32

69 12,64

8 17,78 40 15,50 47 19,34 95 17,40

4 8,89 39 15,12 26 10,70

%

31 68,89 146 56,59 105 43,21 282 51,65

% Počet % Počet % Počet

80 14,65

16 6,20 4 1,65 20 3,66

2 4,44 17 6,59 61 25,10

%

ospravedlnené 8870 89,53 29611 77,77

Zameškané hodiny
0.  a prípr. 1. - 4. ročník

Počet % Počet

25,68 28735 23,38

Ročník

0. a prípr.

%Počet%Počet

spolu5. - 9. ročník

SJL -   2.77   2.79   2.65

  3.33   3.31

neospravedlnené 1037 10,47 8462 22,23 19236

  3.33  4.06  3.81  3.77  3.48   3.52

  3.45

NEJ - - - -

ANJ -   1.19   1.43   2.65   3.42

-

MAT -   2.70   2.77   2.54

RUJ - - - - -

- -

  4.00

VLA -   1.00 -   2.46

PDA -   1.00 -   2.58   2.77

  4.00

HUV -   1.46   1.68   1.57

PVC -   1.00 -   1.51   1.63

  2.80   4.50

  1.36

TEV   1.49   2.00 - -

VYV -   1.39   1.68   1.46   1.57

  1.54   1.53

  2.40

FYZ - - - -

INF -   1.00 -   2.06   1.93

- -

-

BIO - - - -

CHE - - - - -

- -

  3.25

GEG - - - -

DEJ - - - - -

-   3.48

-

SEE - - - -

OBN - - - - -

-   3.38

  2.19

VUM - - - -

THD - - - - -

- -

  1.94TSV -   1.23   1.60   1.49   1.50

- -



Výsledky externých meraní: Testovanie 5

Výsledky externých meraní: Testovanie 9

§ 2 ods. 1 písm. f) Učebné plány

Plánovaný ročný počet hodín viď príloha "Príloha č.1" - RUP 2018/2019

+ špeciálna trieda

§ 2 ods. 1 písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

pedagogických zamestnancov školy

----

--  3.00-

-  1.59  1.87  1.88

--  3.50-

----

----

----

1

%školy v %

RozdielPriemer SRÚspešnosť

  4.00  3.29  1.73-

----

-26,7061,7035,00

-29,4061,1031,70

 %%školy v %

RozdielPriemer SRÚspešnosť

1 1 1

1 1 1 + 1

1 + 1

1 1

16

- -

RVK   2.71   4.00 - -

-   2.03

-

ZMR   2.82   4.00 - -

RGM   2.78   4.00 - - -

- -

- -

-

PNV   1.53   2.00 - -

HPD   1.49   1.00 - - -

-

DAC - - - -

VEU - - - - -

- -

6. 7. 8.

-

CGT - - - -

PVO -   2.09   2.06 - -

-19,7039,3019,60

-32,0058,4026,40

 %

9.

Predmet
Počet

Anglický jazyk 1 1 2 1

Matematika (MAT) 55

 žiakov

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 55

Vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL) 14

Matematika (MAT) 14

Predmet
Počet

 žiakov

Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1 1

Ročník
Rozšírené predmety

3. 4. 5.

Matematika 1 1

1Biológia

Dejepis

1Geografia

1/2Etická výchova / Náboženská výchova

1 +1

1B 1B 1B + 1

Telesná a športová výchova

Výtvarná výchova

1513

1 1Čitateľská gramotnosť

1B 1B 1B 1BDomov a práca

Kategória Pocet
z toho

začínajúci samostatní 1. atestácia 2. atestácia

Pedagogickí zamestnanci 48 4

2.1.0.



Predmety odučené nekvalifikovane

Predmet Počet hodín Trieda

Anglický jazyk 3

Slovenský jazyk 5

Matematika 5

Informatika 1

Fyzika 2/1/2/1

Chémia 2 7.D

Biológia 2/1/2 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

Dejepis 1 5.C, 7.D

Geografia 2/1/1 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

Občianska náuka 1/1 6.C, 6.D, 7.D

Technika 1 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

Domov a práca 1 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

Hudobná výchova 1 6.C, 6.D, 7.D, 8.B

Výtvarná výchova 1 5.B, 6.B, 7.B, 8.B

Telesná a športová výchova 2 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

§ 2 ods. 1 h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

§ 2 ods. 1 i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Biela pastelka - zbierka Satelit - športová súťaž

Deň narcisov - zbierka Malý futbal

Učenie v mestskej knižnici Hádzaná - dievčatá

Deň jablka Úcta k starším

Deň mlieka Zber gaštanov

5.C, 7.D

5.C, 6.C, 6.D, 7.D

všetky triedy (ul. Nová)

všetky triedy 2. stupňa (ul. Nová)

10

Počet zamestnancov

111

1038

Názov aktivity

Rigorózna skúška

Rozširujúce štúdium

3.C, 3.D, 4.B, 4.C, 5.C, 6.C, 6.D, 7.D

PPDU

Spolu 60 45 3 49 11

1615Spolu 60 4 13

Pedagogickí zamestnanci 48 45 3

Ostatní zamestnanci 12

Ostatní zamestnanci 12

Odborní zamestnanci

Kontinuálne vzdelávanie - špecializačné

Druh vzdelávania

Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné

Kontinuálne vzdelávanie - inovačné

Kategória Pocet
z toho

nekvalifikovaní TPP

Adaptačné 4

Prvá atestácia

Druhá atestácia 4

Názov aktivity

kvalifikovaní



Ples v ŠKD Strašidelné popoludnie v ŠKD

Deň Zeme Mikulášske dopoludnie

Detská olympiáda Filmové predstavenie

Podargovské hry žiakov Návšteva klziska

Tanečná prehliadky Vianočná akadémia

Deň rodiny Návšteva bábkového divadelného predstavenia

Zemplin špiva i hutori Marec - mesiac kníh

Slávik Slovenska Deň otvorených dverí

CVČ hľadá Superstar Škola v prírode

Vesmír očami detí Svet okolo nás - Kuba

Jesenné tvorenie Rómsky deň

Záložka do knihy Čítací maratón

Plody jesene - výstava Hviezdoslavov Kubín

Projekt ku Dňu detskej knihy - Hľadá sa kniha Letná škola

Komenského latka Deň detí

Divadelný súbor Lentilky Slávnostný zápis prvákom

Školské výlety Exkurzie

Úspechy na olympiádach a iných súťažiach

§ 2 ods. 1 j) Projekty do ktorých je škola zapojená

účasť

Umiestnenie

3. miesto

1. a 2. miesto

1., 2. a 3. miesto

 3-krát 1. miesto

1., 2., 1. miesto

3. miesto

8. miesto

4. miesto

účasť

úspešný riešiteľ

účasť

1. miesto

Šimon Grac

Pytagoriáda okres Kucik Jaroslav

Vesmír očami detí (výtvarná súťaž, 

celoslovenská súťaž)
SR Škovranová Lenka

Názov súťaže Úroveň Účastník

Festival štyroch živlov - celoslovenská 

prezentácia prác žiakov ZŠ na tému "Zem-oheň-

voda-vzduch"

SR Kozák Daniel, Rosol Juraj

Kristián Koško

Podargovské hry žiakov Žiaci 2. stupňa 

Detská olympiáda obvod Martin Mucha, René Balog, Kritián Balog

Vesmír očami detí (vedomostná súťaž)
Štibrík Benjamín, Škovránová Lenka, 

Streňová Natália

Dejepisná olympiáda okres Sojka Branislav, Kucik Jaroslav

Matematický klokan SR Ján Hricák

Strelecká liga okres
Varga Samuel, Strenk Slavomír, Kozák 

Daniel

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - cieľom 

tohto projektu je je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva 

Poddargovské hry žiakov - súťaž v ľahkej atletike, hádzanej dievčat a malom futbale chlapcov sa koná už od vzniku tejto 

školy. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňuje v priebehu dvoch dní približne 400 žiakov zo širšieho okolia okresu.

Mária Dobošová

Nela Bérešová

Národný projekt "Škola otvorená všetkým" - Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Škôlka v škole - cieľom projektu je priblížiť prostredie, prácu a život v našej škole budúcim prváčikom a ich rodičom z 

jednotlivých MŠ v Sečovciach aj v okolí (karneval, otvorená hodina v 1. ročníku, detská olympiáda)



§ 2 ods. 1 k) Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 nebola v škole realizovaná inšpekčná činnosť.

§ 2 ods. 1 l) Priestorové a materiálno-technické podmienky

§ 2 ods. 1 m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

viď príloha "Príloha č.2" - Vyúčtovanie finančných prostriedkov

§ 2 ods. 1 n) Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Výučba základnej školy prebieha v 2 areáloch. Areál na Ulici Komenského pozostáva z 2 pavilónov, telocviční, školskej jedálne 

a školských ihrísk. V pavilóne A sa nachádzajú triedy 1. stupňa, učebňa IKT, učebňa ETV a NBV, učebňa anglického jazyka, 

učebňa chémie, školský klub detí, riaditeľňa, účtareň, zborovňa, kotolňa a miestnosť pre upratovačky. V pavilóne B sa 

nachádzajú triedy 2. stupňa, učebňa IKT, učebňa geografie, učebňa biológie, učebňa techniky, zborovňa, kabinety a zubná 

ambulancia. V oboch pavilónoch sú šatne pre žiakov školy. Pavilóny spája spojovacia chodba, kde sa nachádza recepcia. Škola 

má k dispozícii 3 telocvične rôznych plôch a náraďovňu. Pri telocvičniach sa nachádzajú chlapčenské a dievčenské šatne a 

kabinet telesnej výchovy. V areáli školy je oddychová zóna (altánok a detské preliezky), antuková bežecká dráha, doskočisko, 

multifunkčné ihrisko, stanovisko pre vrh guľou a asfaltové futbalové ihrisko. Súčasťou areálu je plocha, ktorú sme dali do 

prenájmu a je na ňom workout-ové ihrisko Sparťan Race. Škola je napojená na verejný vodovod, elekrickú sieť a je plne 

plynofikovaná. Celá škola je pokrytá prístupom k internetu aj s wi-fi pripojením. Škola v súčasnosti disponuje notebookmi, 

tabletmi, počítačmi, tlačiarňami, multifunkčnými zariadeniami a v mnohých triedach aj interaktívnymi tabuľami a 

dataprojektormi. Kmeňové a odborné učebne sú zariadené nábytkom, ktorý zodpovedá psychohygienickým zásadám. V 

niektorých triedach je nevyhnutná výmena podlahovej krytiny a v učebniach chémie a fyziky je nevyhnutná rekonštrukcia a 

komplexné vybavenie učební. Na chodbách pavilónu A boli vymenené svietidlá a v učebni techniky bola opravená podlaha. V 

sociálnych zariadeniach boli namontované prietokové ohrievače. Škola je čiastočne pokrytá kamerovým systémom, ktorý 

chráni vonkajšie aj vnútorné priestory školy. Počas letných prázdnin bola opravená strecha na telocvičniach a vymaľované 

priestory chodieb na A pavilóne. V školskej kuchyni boli vymenené odpady a okná. V skladových priestoroch sme vymenili 

dlažbu a vymaľovali steny. 
Výučba na Ulici Novej prebieha v čiastočne nami prenajatej budove, v ktorej máme k dispozícii 10 tried, zborovňu a šatňu. 

Nedostatkom je chýbajúca telocvičňa, odborné učebne a priestor pre odborného zamestnanca. Chýbajúce priestory nás 

prinútili k výučbe v dvoch zmenách. Triedy sú vybavené nábytkom a niektoré aj interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi.

Vedenie školy kladie patričný dôraz na estetickú úpravu tried a areálu školy. Estetizáciu tried a chodieb majú na starosti 

učitelia v spolupráci so žiakmi. O areál školy sa stará školník a upratovačky.

Na školský rok 2018/2019 sme si stanovili niekoľko základnýc cieľov:

1. Zapísať do 1. ročníka na Ulici Komenského minimálne 20 žiakov, aby sme mohli v školskom roku 2019/2020 otvoriť jednu 

triedu. Otvoriť v školskom roku 2019/2020 na Ulici Novej dve prvé triedy. - Tieto dva súvisiace ciele považujeme za splnené.

2. Udržať výsledky v celonárodnom testovaní T5 a T9 na úrovni školského roka 2017/2018. - V školskom roku 2018/2019 boli 

už tradične realizované celonárodné testovania žiakov T5/2018 a T9/2019. Aj napriek zvýšenej pozornosti zo strany školy 

(krúžky, navýšenie hodín SJL a MAT) sa nám stanovený cieľ nepodarilo splniť. Hlavným dôvodom je aj zvýšený počet žiakov z 

málopodnetného prostredia.

3. Zlepšiť kvalitu vyučovania vo všetkých predmetoch a vo väčšej miere implementovať súčasné metódy vyučovania a výchovy. - 

Snažili sme sa vytvárať podmienky pre realizáciu nových prístupov, metód a foriem práce na vyučovacom procese a vo výchovnej 

činnosti v ŠKD.  IKT technika v trieda poskytuje učiteľom široké možnosti na vyučovaní, čo vo veľkej miere využívajú a prípadné 

chýbajúce pomôcky vedia nahradiť virtuálne, vo veľkej miere využívajú interaktívne vyučovanie a na internete voľne dostupný 

metodický materiál. veľkú pozornosť venujeme aj žiakom so ŠVVP. Na škole pracovali asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú aj týmto 

žiakom. Na škole pracovali aj dve špeciálne pedagogičky, ktoré zastrešovali dve špeciálne triedy a tvorili kompletnú IVP 

dokumentáciu. Stanovený cieľ považujeme za splnený.
4. Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie školy a technický stav budovy školy. - Materiálno-technické zabezpečenie školy 

je zabezpečované na dvoch úrovniach MTZ vyučovacieho a výchovného procesu a MTZ budov a areálu školy. MTZ 

vyučovacieho a výchovného procesu sme vylepšili o interaktívne tabule, o notebooky a dataprojektory, o stoličky a lavice. 

MTZ budov a areálu školy sme vylepšili o oddychovú zónu, vymaľovnaie stien, zateplenie sklobetónu, oprava strechy na 

telocvičniach, čiastočnú obnovu školskej jedálne. Ale aj napriek týmto zlepšeniam ostávajú niektoré nedostatky. Považujeme 

tento cieľ za čiastočne splnený.



§ 2 ods. 1 o) Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami

§ 2 ods. 1 p) Príprava na výkon povolania, uplatnenie žiakov na prac. trhu

§ 2 ods. 2 a) Psychohygienické podmienky

§ 2 ods. 2 b) Volnočasové aktivity

16

20

16

Počet žiakov

10

14

18

30

14

15

15

15

18

13

Oblasť umenia a kultúry - výtvarná výchova (Vesmír očami detí), hudobná výchova (Zemplin špiva i hutori)

Oblasti s nedostatkami:

Oblasť prírodovedných predmetov - matematika (výsledky T5 a T9), chémia a fyzika (len teoretické učenie žiakov nebaví)

Oblasť spoločenskovedných predmetov - slovenský jazyk (výsledky T5 a T9)

Krúžky

Tvorivá dramatika

Zdravotníček

Kreatívny svet

Tanečný krúžok

Vševedko

Z každého rožka troška

Návrh opatrení:

Šikovníci

Zábavné učenie

Tvorivé nápady (ul. Nová)

Recitománia

Poznajko (ul. Nová)

Počítačový krúžok (ul. Nová)

Počítačový krúžok

Ešte viac skvalitniť vyučovací proces v predmetoch Matematika a Slovenský jazyk. Zlepšiť domácu prípravu žiakov a zvýšenú 

komunikáciu s rodičmi. Zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu. Lepšia spolupráca triednych učiteľov s rodičmi, intenzívnejšia práca 

na triednickych hodinách a spolupráca so školským psychológom. Zlepšiť disciplínu na hodinách. Zvýšiť hospitačnú činnosť 

vedenia školy. 

Žiaci sa najmä počas prvého polroka zúčastňovali dní otvorených dverí na rôznych stredných školách. Zúčastnili sa burzy 

informácii v Trebišove a takisto medzi žiakov 9. ročníka zavítali výchovní poradcovia z rôznych stredných škôl z nášho kraja.  

12 žiakov 9. ročníka boli prijatí na vybrané stredné školy a dvaja žiaci šli do pracovného pomeru. Pri interakcii s kolegami zo 

stredných škôl máme spätnú väzbu o úspechoch našich žiakov. 

Priestory tried, rozvrh hodín, svetelné podmienky, školský nábytok, sociálne zariadenia spĺňajú požadované normy.

Za veľké nedostatky považujeme chýbajúcu telocvičňu a málo tried na Ulici Novej, chýbajúce zateplenie budovy na Ulici 

Komenského, nevymenený sklobetón, stará elektroinštalácia.

5. Zmysluplne využívať voľný čas žiakov. - V uplynulom školskom roku mali žiaci možnosť sa zapojiť do 27 záujmových 

útvarov. Okrem týchto útvarov fungovalo na našej škole aj niekoľko krúžkov z projektu ŠOV - celodenný výchovný systém. 

Žiaci boli motivovaní na zlepšenie domácej prípravy, čo by sa malo odraziť na lepších výsledkoch vo výchovno-vzdelávacom 

procese až v školskom roku 2019/2020. Stanovený cieľ z našej strany považujeme za splnený.

Oblasti s dobrými výsledkami:

Oblasť prírodnovedných predmetov - matematika (Pytagoriáda - 1. miesto OK, Matematický klokan - úspešný riešiteľ), chémia 

- Festival 4 živlov 

Oblasť spoločenskovedných predmetov - dejepis (dejepisná olympiáda - 8. miesto)

Oblasť telesnej výchovy a športu - úspechy najmä v kolektívnych športoch, ale aj ľahkej atletike (futbal, PHŽ)



§ 2 ods. 2 c) Spolupráca školy s rodičmi

§ 2 ods. 2 d) Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi

Partneri školy Sídlo Zameranie

CVČ Sečovce Námestie sv. C a M 143/46 voľný čas žiakov, súťaže a prezentácie 

CPPPaP Trebišov Kpt. Nálepku 1057/18 poradenstvo, prevencia

CŠPP Trebišov Poľná 1 poradenstvo, prevencia

Mestská knižnica Sečovce Obchodná 164/58 besedy, spoločné akcie

Polícia Sečovce Štúrova 533/6 súčinnosť

Vypracoval: Mgr. Slavka Tóthová

Miesto: Sečovce

Dátum: 17. 09. 2019

Prerokovanie v pedagogickej rade:

podpis riaditeľa školy

Vyjadrenie rady školy:

podpis predsedu rady školy

18

15

Šikovníci (ul. Nová)

Šikovné rúčky (ul. Nová)

Šikovné rúčky (ul. Nová)

Výtvarníček (ul. Nová)

Kreatívny svet (ul. Nová)

Spievankovo (ul. Nová)

Malí modelári (ul. Nová)

15

19

15

19

19

19

15

Z rozprávky do rozprávky (ul. Nová)

Zdravé telíčko (ul. Nová)

Hravé včeličky (ul. Nová)

Umelecký krúžok (ul. Nová)

Hravá angličtina (ul. Nová)

16

16

16

16

18

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná v 

pedagogickej rade.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná a 

schválená na zasadnutí rady školy.

Cvičenia zo slovenského jazyka (ul. Nová)

Cesta do rozprávky (ul. Nová)

Škola ako každá spoločenská inštitúcia nemôže žiť v izolácii, ale musí sa orientovať aj na svojich partnerov, najmä rodičov. 

Najtesnejšia je spolupráca s rodičmi prostredníctvom Rodičovského združenia, ktoré je nápomocné pri riešení problémov. 

Rodičovské združenia sú pravidelne vedením školy organizované 3-krát v roku formou triedneho združenia. Na týchto 

stretnutiach sú rodičia informovaní o činnosti školy, o problémoch školy všeobecne a samozrejme aj o individuálnych 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí. 
Rada školy je zostavená v súlade s platnými právnymi normami. Radu školy tvorí 11 členov (7 volených, 4 delegovaní). Táto 

rada zasadá v pravidelných intervaloch 3-krát až 4-krát v roku. RŠ plní svoje poslanie v plnej miere vo svojich rozhodovacích a 

poradných kompetenciách. Členovia RŠ sú v rámci svojich možností nápomocní škole.



Schválenie zriaďovateľom školy:

Mesto Sečovce

schvaľuje/neschvaľuje

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2018/2019.

MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta


