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(1) Správa obsahuje 
 
a)  základné identifikačné údaje o škole: 
  

1. Názov školy:   
  Základná škola Lúčna 
2. Adresa školy:  
  Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou 
3. Telefónne čísla školy:  
  057/446 36 26, 057/488 75 60 
4. Internetová a elektronická adresa školy:  
  www.zslucnavt.sk, skola@zslucnavt.edu.sk 
5. Údaje o zriaďovateľovi školy:  
  Mesto Vranov nad Topľou 
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
      PaedDr. Blažena Matisová – riaditeľka školy 
  Mgr. Mária Mačingová – zástupkyňa riaditeľky školy 
  Mgr. Miroslav Lapčák – zástupca riaditeľky školy 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánov školy: 
  
  Rada školy pri ZŠ Lúčna:  
   

PaedDr. Anna Cicková predsedníčka Rady školy 
RNDr. Miron Blaščák člen 
Ing. Dušan Molek  člen 
MVDr. Igor Pribula  člen  
PhDr. Slavomír Kmec člen 
Ing. Daniel Feško  člen 
Mgr. Darina Ižovská  členka 
Oľga Nováková členka 
MUDr. Silvia Želizňaková členka 
Marta Jančíková členka 
Ing. Anton Illéš  člen 

    
   Poradné orgány školy: 
   
 
 

Mgr. Zuzana Krausová vedúca MZ 1. – 4. 
PaedDr. Polorecká  vedúca PK MAT a FYZ 
Mgr. Agáta Naďová  vedúca PK SJL 
Mgr. Tatiana Bizupová  vedúca PK CHE a BIO 
Mgr. Nadežda Novosiadla  vedúca PK CJ 
Mgr. Ľubica Vargová  vedúca PK GEG a DEJ 
PaedDr. Hupcejová vedúca PK TEV, HUV, OBN, 

VYV, ETV, VUM, NBV 
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b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-  
     vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 
 

Trieda počet chlap. diev. Žiaci ŠKD 
  žiakov      so ŠVVP spol. z toho v HN 

I.A 22 9 13 0 20 0 
I.B 18 9 9 3 15 3 
II.A 26 12 14 0 23 1 
II.B 26 16 10 0 20 8 
III.A 21 10 11 0 14 0 
III.B 22 10 12 0 14 0 
III.C 19 14 5 0 5 5 
IV.A 22 14 8 0 12 1 
IV.B 20 12 8 2 7 1 
V.A 24 10 14 0 ––- –– 

V.B 26 8 18 0 ––- –– 

V.C 26 14 12 0 –– –– 

V.D 22 10 12 0 –– –– 
VI.A 23 9 14 0 –– –– 
VI.B 28 8 20 1 –– –– 

VI.C 17 17 0 2 –– –– 

VI.D 24 13 11 0 –– –– 

VII.A 21 11 10 0 –– –– 
VII.B 28 10 18 0 –– –– 

VII.C 24 24 0 0 –– –– 

VII.D 23 10 13 0 –– –– 

VII.E 22 14 8 0 –– –– 
VIII.A 24 11 13 0 –– –– 

VIII.B 32 8 24 1 –– –– 

VIII.C 28 28 0 0 –– –– 
IX.A 19 7 12 0 –– –– 

IX.B 33 13 20 0 –– –– 

IX.C 21 21 0 0 –– –– 

Spolu 661 352 309 9 130 19 
 
c)  Údaje o počtoch zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 
 
Na zápise v januári 2013  sa zapísalo do prvého ročníka 49 žiakov. 
 
d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 
 
Gymnáziá 9 žiakov 
SOŠ 4-ročné 50 žiakov 
SOŠ 3-ročné 12 žiakov 
 bilingválne gymnázium z 8. ročníka 3 žiaci 
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e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 
V 1. – 4. ročníku z počtu 196 žiakov neprospel 3 žiaci, čo je 1,53 % z celkového počtu.  

V 5. – 9. ročníku z počtu 465 žiakov neprospelo 44 žiakov, čo je 9,46 %.  

V 1. – 9. ročníku neprospelo 47 žiakov, čo je 7,11 % z celkového počtu.  

  
Za celý školský rok žiaci vymeškali 88 949 hodín.  
 
f)  zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 
- pre prvý až štvrtý ročník ISCED 1 
- pre piaty až deviaty ročník ISCED 2  
- v V.A, VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A triede sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky z 23.júla 2008 o výchove a vzdelávaní žiakov 
s intelektovým nadaním. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 106 ods.6 
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
307/2008 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o 
výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. 

  
g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 
  
Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2012/2013 zabezpečovalo 36 učiteľov, 5 
vychovávateliek školského klubu detí a 1 asistent učiteľa 2 asistenti z projektu MRK. 
Kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci. I. stupeň 100 % 
kvalifikovanosť, II. stupeň 100 %, vychovávateľky 100 % kvalifikovanosť. 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
V školskom roku 2012/2013 
- 1 pedagogický zamestnanec si rozširuje vzdelanie o aprobáciu 
- všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali kontinuálne vzdelávanie 

 
i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
ZŠ v školskom roku 2012/2013 uskutočnila tieto aktivity a prezentovala tak školu na verejnosti: 
V mesiaci október 2012 sme usporiadali pre 150 seniorov akadémiu, kde sme prezentovali prácu 
našich žiakov a učiteľov. Akadémia bola vyvrcholením záujmovej činnosti na našej škole. 
III. ro čník Medzinárodného dňa knižníc - Žiaci spolu s učiteľmi pripravili podujatie 
k Medzinárodnému dňu knižníc, ktoré bolo zamerané na čítanie kníh, dramatizáciu rozprávok formou 
nacvičenia divadelného predstavenia. Bohatý program bol naplnený spoločným spaním v škole. 
Počas  noci, kedy v škole spalo 200 detí, sa súťažilo v čítaní, vyučovalo sa netradične zážitkovo. Na 
podujatí nechýbali členovia Rady školy a predstavitelia mesta, Maroš Kramár, Bibiána Ondrejková, 
Zuzana Tlučková.  
Vianočná akadémia – Program pre rodičov, pre materské štvrtáci školy (Okulka, Máj, Juh, Dlhé), 
pre žiakov Žiaci I. stupňa  spolu s učiteľmi pripravili vianočný program v ktorom vystúpili všetky 
triedy. Folklórny súbor Ďatelinka, ktorý pracuje pod vedením  pani učiteliek  Mikitovej  a Budaiovej  
pripravili pre rodičov a deti z materských škôl program zameraný na zvykoslovie oblasti Vranova. 
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Na programe spolupracovala p. učiteľka Hupcejová 
Vianočná akadémia pre seniorov, ktorú pripravili naši žiaci spolu s učiteľmi v decembri 2012.  
Návšteva Užhorodu – Slávnostný program žiakov ZŠ Lúčna na 4 ZŠ v Užhorode. Žiaci navštívili 
konzulát, oblastnú administratívu, colnicu.  
Karneval 2013- dňa 8.2.2012 sa o 14.00 h konal na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou karneval 
žiakov prvého stupňa. Žiaci, učitelia, vychovávateľky i rodičia si užili popoludnie plné zábavy, 
súťaží a tanca. 
Družobná návšteva Poľsko  - V júni 2013  sa 25 žiakov z našej školy zúčastnilo 4-dňového 
družobného pobytu v Poľsku. Ubytovaní boli v hoteli Maraton (Lubenia/Rzeszow). Žiaci absolvovali 
vyučovaciu hodinu poľského a anglického jazyka v škole Zespół Szkół Racławówka, ktorá je našou 
družobnou školou. Počas pobytu navštívili mesto Rzeszow. 
15-ste výročie školy – Slávnostná akadémia za účasti prezidenta Rudolfa Schustera, ministra školstva 
vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, členov 
Rady školy pri ZŠ Lúčna, Vranov n. T.  
Medzinárodný turnaj žiakov – Turnaj žiakov z Užhorodu, Rzesowa a Vranova n. T., ktorý 
usporiadala ZŠ Lúčna vo Vranove n. T. 

 
j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Cezhraničná spolupráca 
Poľsko-Slovensko 

Tento projekt je zameraný na výmenné  pobyty žiakov Žiaci ZŠ Lúčna 
odchádzajú do Boguchwaly a žiaci z Bobuchwaly prichádzajú do 
Vranova. Počas pobytov sa zúčastňujú vyučovacích hodín a poznávajú 
regióny 

Projekt Učme sa po novom 
 
 
 
 
Projekt cezhraničnej 
spolupráce Ukrajina-
Slovensko 
 
Projekt marginalizovaných 
skupín 

Projekt je zameraný na premenu tradičnej školy na modernú.Žiaci 
spolu s učiteľmi budú vyučovanie robiť inovatívne zaujímavo nie 
memorovaním, ale za pomoci metakognitívnych didaktických 
pomôcok 
 
Projekt zameraný na výmenné pobyty žiakov a učiteľov, spoluprácu 
v oblasti kultúry a projektov 
 
 
Projekt je zameraný na využívanie voľnočasových aktivít žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 

 
k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonané štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 
Dňa 13.3.2013 sa uskutočnila informatívny inšpekcia za účelom realizácie celoslovenského testovania 
žiakov 9. ročníka. Záver z kontroly:  Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania 
žiakov 9. ročníkov boli v základnej škole dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili 
vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram 
zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
 
l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola je umiestnená vo vlastnej budove. Žiaci a učitelia majú k dispozícii tri odborné učebne 
informatiky, knižnicu, malú telocvičňu, novú telocvičňu, hrnčiarsku dielňu s hrnčiarskym 
kruhom a vypaľovacou pecou, krajčírsku dielňu, ihrisko s umelou trávou, detské  ihrisko, 
V triedach 1.A, 1.B, 2.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A  sú počítače 
s pripojením na internet pre modernizáciu vyučovania. Knižnica, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A    triedy sú vybavené  dataprojektormi. V tomto školskom 
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roku pribudla žiakom a učiteľom chemicko-fyzikálna učebňa, jazyková učebňa, a interaktívne 
tabule Qomo. 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy a to: 
    
1. Dotácia zo ŠR na žiakov na našej škole: 959 872,00 € 
2. – 
3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy v roku 2012 boli 12 600,00 € z toho      

8 600,00 € bolo vyplatených na dohodu o vykonaní prác vedúcim krúžkov. 8 000,00 € 
bolo použitých na aktivity v rámci krúžkov a doplnenie inventára. 

4.  V školskom klube vyberáme poplatok vo výške 5 € mesačne na jedného žiaka, žiaci 
v hmotnej núdzi platia mesačne po 1 €. Spolu za celý rok 2012 pri počte žiakov 148 to 
bolo 5 694,00 €. Prostriedky sme použili na vykrytie miezd pre vychovávateľky.  

5.  – 
 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
V koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2012/2013 si škola naplánovala: 
- nový projekt ESF: Premena tradičnej školy na modernú, Marginalizované skupiny 
- uskutočnenie výmennej družobnej návštevy s poľskou školu v Boguchwale 
- pokračovanie v programe pre intelektovo nadaných žiakov 
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti od 1. ročníka a budovanie športových tried na základe 
talentu. 

 Všetky koncepčné zámery a plány, ktoré si škola naplánovala boli splnené. 
 
o)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov 
opatrení 

 
Škola dosiahla dobré výsledky: 
 
Školský rok 2012/2013: 
 
ZŠ Lúčna: 
2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal - mladší žiaci /Mgr. Komár/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Jednota CUP /Mgr. Komár/ 
 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal - mladší žiaci /Mgr. Komár/ 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal - starší žiaci /Mgr. Komár/ 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola školský pohár /Mgr. Komár/ 
2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná /Mgr. Komár/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal /Mgr. Komár/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Biblická olympiáda (Dzamová, Illéšová, Čikot, Grejták) /Mgr. 
Krajčová/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: DFS Ďatelinka Talenty /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/ 
 
Celoslovenské kolo: 
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v rus. jazyku /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto - Michaela Maselková - Európa v škole - práca v mat. jazyku /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Adrián Bango - Európa v škole - multimed. práca /Mgr. Naďová/ 
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3. miesto - Sofia Boháčová - Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/ 
5. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/ 
6. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/ 
 
Krajské kolo: 
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v rus. jazyku /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/ 
2. miesto - Samuel Našta - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto - Adam Mydla - Geografická olmypiáda /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/ 
2. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/ 
3. miesto - Sofia Boháčová - ARS Poetica /Mgr. Novosiadla/ 
 
Okresné kolo: 
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto - Matej Čikot - Dejepisná olymp. kat. E /Mgr. Vargová/ 
1. miesto - Hana Hupcejová - Geografická olymp. kat. I /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto - Adam Mydla - Geografická olymp. kat. H /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto - Veronika Bubnárová - Geografická olymp. kat. G /Mgr. Vargová/ 
1. miesto - Alena Dzamová - Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/ 
1. miesto - Diana Minarčinová - Rozprávka 2012 /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Hana Hupcejová - Šalianský Maťko /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Michaela Maselková - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Michaela Maselková - Európa v škole /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Adrián Bango - Európa v škole /Mgr. Naďová/ 
1. miesto - Michal Budai - Talenty (spev) /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/ 
1. miesto - Juliana Čarabová - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/ 
1. miesto - Karol Komara - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/ 
1. miesto - Dominik Tulach - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/ 
2. miesto - Samuel Našta - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto - Katarína Mydlová - Dejepisná olymp. kat. D /Mgr. Vargová/ 
2. miesto - Marek Humeník - Geografická olymp. kat. F /Mgr. Vargová/ 
2. miesto - Katarína Mydlová - Matematická olympiáda /PaedDr. Polorecká/ 
2. miesto - Katarína Mydlová - Pytagoriáda /Mgr. Demčák/ 
2. miesto - Michal Pancák - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/ 
2. miesto - Adam Mydla - Matematická olympiáda /Mgr. Tarkaničová/ 
2. miesto - Sofia Boháčová - Rozprávka 2012 /Mgr. Naďová/ 
2. miesto - Emma Durkajová - Európa v škole - SJL /Mgr. Komarová/ 
2. miesto - Peter Hupcej - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Komarová/ 
3. miesto - Michal Pancák - Európa v škole /Mgr. Naďová/ 
3. miesto - Samuel Našta - Geografická olymp. kat. F /Mgr. Vargová/ 
3. miesto - Katarína Mydlová - Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/ 
3. miesto - Sabína Šmajdová - Biologická olympiáda kat. D /Mgr. Bizupová/ 
3. miesto - Michal Budai - Talenty (hra na husle) /Mgr. Budaiová/ 
3. miesto - Michaela Maselková - Talenty (spev) /PaedDr. Hupcejová/ 
3. miesto - Hana Hupcejová - Matematická olymp. /Mgr. Demčák/ 
3. miesto - Emma Durkajová - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/ 
3. miesto - Peter Hupcej - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/ 
 
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Tak ako aj na iných školách aj na našej sa nájdu úspešní žiaci. Tomáš Harvan – sólista baletu 
v Bratislave, Milan Jarka – víťaz talentu Cimbalista roka, Patrick  Mydla víťaz 
celoslovenského kola geografickej olympiády, Sofia Boháčová víťazka celoslovenského kola 
olympiády v ruskom jazyku. Samuel Našta víťaz celoslovenského kola geografickej 
olympiády.  
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(2) Správa môže obsahovať aj ďalšie informácie 
 
a)  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
  
Škola má vytvorené priaznivé psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania. Pracuje 
v duchu humanizmu a na pedagogickej rade prijala Zásady humanizmu, ktoré sú zverejnené 
na webovej stránke našej školy. Všetci pedagogickí zamestnanci ich dodržiavajú.  
 
b)  Voľnočasové aktivity 

P.č. Názov krúžku Meno vedúceho 

1. Stolný tenis                                        Mgr. Marián Hvozdík 

2. Futbalový krúžok                             Mgr. Marián Hvozdík 

3. Šikovná vareška                                Mgr. Nadežda Novosiadla 

4. Nemecký jazyk                                  Mgr. Nadežda Novosiadla 

5. Fyzika pre každého                           Mgr. Peter Myšík 

6. Slovenčina hrou                                 Mgr. Agáta Naďová 

7. Slovenčina internetom                      Mgr. Agáta Naďová 

8. Slovenčina pre každého                    Mgr. Agáta Naďová 

9. Matematika hrou                              PaedDr. Alena Polorecká 

10. Práca s internetom                            PaedDr. Alena Polorecká 

11. Matematika hrou                              Mgr. Ľubica Tarkaničová 

12. Matematika hrou 1                     Mgr. Mária Orosiová 

13. Matematika hrou 2                     Mgr. Mária Orosiová 

14. Matematika hrou 3 Mgr. Mária Orosiová 

15. Anglický jazyk                                   Mgr. Jana Michalová  

16. Prírodovedný krúžok                        Mgr. Monika Gumanová 

17. Krúžok dobrého čitateľa                  Bc. Viera Lešková 

18. Počítač, internet                                 Mgr. Igor Demčák 

19. Počítač, internet                                 PaedDr. Stanislav Maloš 

20. Športový krúžok                                PaedDr. Mariana Magurová 

21. Tvorivý krúžok                                  Mgr. Mária Komarová 

22. Anglický ostrovček                            Mgr. Ján Verčimák 

23. Tvorivá angličtina                             Mgr. Zuzana Krausová   

24. Školský časopis                                   PaedDr. Ingrid Kovalská 

25. Školský časopis                                   Mgr. Jana Tamašová 

26. Športový krúžok                                 Mgr. Antónia Malíková 

27. Počítačový krúžok                              Mgr. Adriána Ocilková 

28. Výtvarná lienka                                  PaedDr. Ingrid Kovalská 

29. Výtvarné umenie                                Mgr. Edita Kentošová 

30. Prechádzky storočiami                       PaedDr. Zuzana Hupcejová 
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c)  Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  
 
V minulom školskom roku sa uskutočnili štyri zasadnutia rodičovských združení s vopred 
stanoveným programom (1.10.2012, 10.1.2013 16.4.2013 a 4.6.2013). Škola je otvorená 
rodičom od 6.45 h. do 17.00 h. Učitelia pri riešení problémov žiakov vychádzajú v ústrety 
rodičom a konzultujú každý problém, na ktorý ich dieťa upozorní. Raz týždenne v stredu, ako 
pomoc rodičom výchovná poradkyňa Mgr. Adriána Ocilková v „Hodine pravdy“ riešila 
problémy žiakov, ktorí porušujú školský poriadok. Ako pomoc rodičom sú zavedené zošity 
pochvál, v ktorých si rodič môže prečítať, ako sa správa jeho dieťa. V minulom školskom 
roku sa uskutočnila aj spoločná akcia rodičov, detí a učiteľov.  
 
d)  Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými  
 osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách  
 podieľajú 
 
Škola má záujem o žiakov a žiaci majú záujem o školu. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi, 
učiteľmi, rodičmi a verejnosťou sú na veľmi dobrej úrovni. 
 
(4) Škola uvádza výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového  
 prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých  
 predmetov a výsledky meraní (MONITOR 9).  
  
V školskom roku 2012/2013 zo 660  žiakov prospelo 614  žiakov, neprospelo 47 žiakov.  
 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov bol nasledovný: 
 

I. stupeň 
Slovenský jazyk 73,65 % 
Matematika 71,72 % 
Prvouka 83,30 % 
Vlastiveda 82,15 % 
Prírodoveda 81,10 % 

II. stupeň 
Slovenský jazyk 55,55 % 
Matematika 62,44 % 
Anglický jazyk 70,25 % 
Ruský jazyk 58,22 % 
Nemecký jazyk 70,13 % 
Prírodopis 71,22 % 
Zemepis 70,12 % 
Fyzika 62,25 % 
Chémia 65,97 % 
Dejepis 71,21 % 

 
 
 
 
 Výsledky TESTOVANIE 9 2013 
 
Priemerná % úspešnosť školy MATEMATIKA  46,30 
Priemerná % úspešnosť školy SLOVENSKÝ JAZYK 62,84 
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 (6) Údaje o počte zamestnancov školy, v členení na kvalifikovaných  
 a nekvalifikovaných, podľa odbornosti vyučovania, podľa jednotlivých  
 predmetov  
 
Pedagogickí zamestnanci: 
Učitelia 36 100 % kvalifikovanosť 
Vychovávatelia 5 100 % kvalifikovanosť 
Asistenti učiteľa 1 100 % kvalifikovanosť 
Nepedagogickí zamestnanci: 9 –––––– 

 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2010/2011: 
  

I. stupeň 
Slovenský jazyk 100 % 
Matematika 100 % 
Prvouka 100 % 
Vlastiveda 100 % 
Prírodoveda 100 % 
Anglický jazyk 100 % 

II. stupeň 
Slovenský jazyk 100 % 
Matematika 100 % 
Anglický jazyk 100 % 
Ruský jazyk 100 % 
Nemecký jazyk 100 % 
Prírodopis 87 % 
Zemepis 87 % 
Fyzika 87 % 
Chémia 100 % 
Dejepis 100% 
Hudobná výchova 100 % 
Telesná výchova 72 % 
Výtvarná výchova 100 % 
Etická výchova 100 % 
Občianska výchova 100 % 

 
 
(7) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
  
- 2 pedagogickí zamestnanci si rozširujú kvalifikáciu o ďalšiu aprobáciu 
- 25 pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili priebežného vzdelávania na MPC Prešova a sú 

zapojení do kontinuálneho vzdelávania 
 
 
 
(8) Komplexná inšpekcia, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí,  
 riadenie, proces, podmienky, oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis  
 hodnotiacich výrazov 
 
________ 
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 (9) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
  z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov  
  a učebných osnov 
 
 Z pohľadu plnenia učebných plánov a učebných osnov sa zlepšili priestorové 
podmienky na vyučovanie telesnej výchovy dobudovaním telocvične a ihrísk. Materiálno-
technické podmienky sa zlepšili (vybudovanie nových učební - jazykovej, chemicko-
fyzikálnej a prezentačnej). 
 
 

(10) Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
 
 Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2012 je prílohou Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 
(11) Informácie o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 

Stanovené ciele v koncepčnom zámere rozvoja školy boli splnené a správnosť je 
možné skontrolovať na webovej stránke školy. Na webovej stránke je zverejnená  aj 
fotogaléria a videá z jednotlivých akcii a prezentácii, preto nepopisujem detailne. Nájdete tam 
aj ako to vyzerá na vyučovacích hodinách ako učia učitelia. Aké akcie robia pre žiakov. 
 

(12) SWOT analýza  
 
Silné stránky:  
úspešná práca na prebiehajúcich projektoch. zameraných na propagáciu školy 
ponuka aktivít na zviditeľnenie školy, spolupráca s poľskou a ukrajinskou školou 
športové triedy, ITV, triedy pre intelektovo nadaných žiakov 
zapojenie žiakov do nácvikov programov   
1.miesto v meste Vranov n. T. vo vedomostných súťažiach v meste Vranov 

 
Slabé stránky: 
slabá disciplína žiakov 
slabá domáca príprava žiakov a s tým súvisiace výsledky vstupných a výstupných previerok                                                                                    
nezáujem žiakov vyniknúť a mať záľuby 

 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                riaditeľka školy 
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