
Správa 

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

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Matejovce nad Hornádom 97 

Adresa školy Základná škola, 053 21 Matejovce nad Hornádom 97 

Telefón 0902 370 891 

E-mail zsmatejovce@centrum.sk 

WWW stránka 34432579.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Matejovce nad Hornádom 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 
Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Roxana 

Wallachová 
0908970972 0902370891 zsmatejovce@centrum.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Slávka Čajová 0903527584 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ján Szentkereszty 0948827233 

      

      

ostatní zamestnanci Terézia Kuchárová 0944618779 

      

zástupcovia rodičov Zdenka Milčáková 0950543863 

      

      

      

zástupca zriaďovateľa Anastázia Adamcová 0903763682 

iní     



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

ZŠ Odorín Mgr. Ivana Ondrejčíková všeobecno-vzdelávacie   

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 12 

Počet tried: 3 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

počet žiakov 2 3 7 0 0 0 0 0 0 12 

z toho ŠVVP                     

z toho v ŠKD 2 3 7 0           12 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet:2/počet dievčat 2 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet:2/počet dievčat 2 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet:0/počet dievčat 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019: 0 

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

Počet žiakov               

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení                 

prijatí                 

% úspešnosti                 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda     ANJ HUV INF MAT NBV PVC PDA PVO SJL SPR TSV VLA VYV 

1.A     1 1   1 1     1 1 1 1   1 

2.A     1 1 1 1,33 1     1 1 1 1   1 

3.A     1,42 1 1 1,71 1 1 1,14   1,85 1 1 1 1 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 2 2 0 0 

2.A 3 3 0 0 

3.A 7 7 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 2 82 41,00 82 41,00 0 0,00 

2.A 3 164 54,67 164 54,67 0 0,00 

3.A 7 429 61,29 429 61,29 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1             3 

šport.prípava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9.                     

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     



Hudobná výchova 1.-9.                     

Technická výchova 5.-9.                     

Variant1.,2.,3. 2 3 7             12 

Iné ( uveďte )                     

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 2 0 

Bežných tried 1 10 0 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu 2 12 0 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 3 1     

DPP         

Znížený 

úväzok 
1 1     

ZPS 3 1     

Na dohodu         

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 3 4 

vychovávateľov 1   1 

asistentov učiteľa       

        

spolu       

Predmety vyučované nekvalifikovane 



Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.A HUV 1 

2.A HUV 1 

3.A HUV 1 

4.A HUV 1 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška     

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium 1   

špecializačné kvalifikačné 1   

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 

okr. 

kolo 

kraj. 

kolo 

národ. 

kolo 

medzinár. 

kolo 

Olympijský 
deň 

10 3       

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity žiakov našej školy boli zamerané na prezentáciu svojich výsledkov 

nadobudnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Už tradične každý rok v 
spolupráci s obecným úradom rozveseľujeme seniorov našej obce s 
programom „Úcta k starším“. Každoročne škola organizuje Halloween párty. 
Škola sa prezentovala vianočným kultúrnym programom „Posedenie pri 
jedličke“. V januári žiaci absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. V máji 

plavecký výcvikový kurz. Akcie školy sa prelínali so spoločnými akciami 
organizovanými v spolupráci s Materskou školou. Bola to návšteva 
divadelných predstavení v MŠ, „Deň otvorených dverí“ pre deti z MŠ, 
fašiangový karneval s pohostením, súťažami, zábavou a záverečnou 
diskotékou. Druhá májová nedeľa už tradične patrí sviatku „Deň matiek“. 



Naši žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy pripravili pre svoje mamičky 
milý darček a vystúpili s kultúrnym programom. Záver školského roka patrí 

deťom. 

Zapojenie sa do rôznych súťaží: 

- 11. ročník Vedomostno-športové preteky v Chrasti nad Hornádom, účasť 

16 ZŠ, celkové 8. miesto 

- Beh Ulicami obce Smižany, 2 žiaci, Bianka Valková - 2. miesto 

- 15. ročník Olympijského dňa: 

Bianka Valková (2. ročník): 3. miesto, skok do diaľky z miesta 

Nikolas Pastva (2. ročník): 1. miesto, skok do diaľky z miesta 

Vanesa Krčmárová (3. ročník): 2.miesto, hod plnou loptou 

- Hviezdoslavov Kubín v obvodné kolo: 

Samuel Valko (3. ročník): 3. miesto 

Oliver Milčák (3. ročník): účasť 

- Slávik Slovenska: Samuel Valko - účasť 

- Pytagoriáda: 

Samuel Valko (3. ročník): účasť 

Oliver Milčák (3. ročník): účasť 

Na konci školského roka sa uskutočnil celoškolský výlet, navštívili sme 

Ľubovniansky hrad, skanzen, meštiansky dom s mincovňou. 

Medzi ďalšie aktivity školy v priebehu školského roka patrili: návšteva 
Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, kina Mier. Absolvovali sme túru do 

Letanovského mlyna v Slovenskom raji. 

Počas školského roka pravidelne fungoval záujmový útvar: 

- Krúžok „Hravá angličtina“ - pod vedením p. uč. Brajerovej 

- Krúžok "Z každého rožka troška" - pod vedením p. uč. Wallachovej 



V enviromentálnej oblasti sme sa zamerali na separovaný zber odpadových 
surovín. Počas celého školského roka sme organizovali zber starého 
papiera, bateriek, plastových vrchnákov, hliníkových viečok z jogurtov Sabi 

a tetrapakových krabíc z mlieka Sabi. Získané finančné prostriedky sme 
využili na nákup výtvarného materiálu, na úhradu vstupného či cestovného 
pri rôznych akciách mimo školy. V projekte Pomôž svojej škole a chráň 
prírodu sme obsadili 10. miesto, získali 100 eur poukaz na nákup školských 
a kancelárskych potrieb, ôznych odmien pre žiakov školy. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty: 

- projekt Milk Agro - Pomôž svojej škole a chráň prírodu 

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie 

predmety 

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

- Digiškola - digitálne učivo na dosah 

- Zbieram baterky 

- Otvorená škola - oblasť športu 

- Zdravé ďasná 

- EDULAB - Moja prvá škola 

- KOZMIX - Misia modrá planéta 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: r. 2011 

Druh inšpekcie: komplexná 

V školskom roku 2018/2019 nebola v našej škole vykonaná inšpekčná 

činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 



§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Na výchovno-vzdelávací proces sú pre školu k dispozícii 2 učebne. I. trieda 
využívaná ako učebňa všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 1. - 4. ročník 
a II. trieda využívaná na výučbu anglického jazyka, hudobnej a 
informatickej výchovy. Triedy sú dostatočne presvetlené, priestranné, s 

nábytkom prispôsobeným vekovým a veľkostným požiadavkám žiakov. 

Nakúpili sme nové didaktické pomôcky. 

Školský pozemok vedľa školy je využívaný na výučbu telesnej výchovy a 

potreby ŠKD. 

Cez letné prázdniny bola vykonaná vonkajšia úprava školského dvora. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Obec Matejovce nad Hornádom v roku 2018 obdržala na prenesený výkon 
štátnej správy na úseku školstva vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
financie, ktoré boli použité na mzdy, odvody, energie a bežné výdavky ako 
služby, opravy, nákup materiálu. 

V školskom roku 2018/2019 škola prijala 12 vzdelávacích poukazov od 
žiakov našej školy. Tieto finančné prostriedky boli využité na odmeny a 
nákup materiálu pre krúžkovú činnosť. 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Strategické ciele školy: 

1. modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

2. zabezpečiť otvorenú školu vzdelávaniu 

3. rozvíjať prirodzenú pohybovú schopnosť detí 

HODNOTENIE: 

V triede sa vytvárala dobrá psychická klíma, zamerali sme sa na 
eliminovanie záporných postojov žiakov k sebe navzájom, aktivity 



smerujúce k znižovaniu diskriminácie, na prevenciu drogových závislostí. Do 
výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa snažili vsúvať problémové 
vyučovanie, tvorivé metódy, miniprojekty, zamerané na rozvoj tvorivosti a 

samostatnosti pri získavaní informácií nielen z literatúry, ale aj z internetu. 

Podporované boli školenia a metodické stretnutia učiteľov, ktoré viedli k 

obohateniu učiteľskej práce o nové progresívne a inovatívne metódy. 

Hoci nároky na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov z roka na rok rastú, 
snahou školy bolo obohacovať túto činnosť o súťaže, aktivity, podujatia, 
ktoré im umožnia predstaviť svoje schopnosti, talent, prácu v škole i školu 
samotnú. Splnené predsavzatia budeme aj v budúcom školskom roku 

obohacovať a rozvíjať a nesplnené úlohy sa snažiť riešiť. 

o) SWOT analýza školy: 

SILNÉ STRÁNKY 

• kvalifikovanosť učiteľov 

• úzka spolupráca so zriaďovateľom 

• dobrá spolupráca s MŠ 

• vybavenie školskej knižnice 

• prehlbovanie vedomostí a ďalšie vzdelávanie učiteľov 

• vysoká úroveň učebných výsledkov 

• rodinný typ školy 

• nízky počet žiakov 

• materiálno-technické vybavenie školy 

SLABÉ STRÁNKY 

• veľká vyťaženosť riaditeľky 

• ponuka voliteľných predmetov 

• nestabilné vyučovanie cudzieho jazyka 

• obmedzené priestorové možnosti školy 



• chýbajúci školský klub 

PRÍLEŽITOSTI 

• inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

• zvýšenie podpory zo strany rodičov 

• realizácia spoločných aktivít s MŠ 

• realizácia v športovej, umeleckej a literárnej oblasti 

HROZBY 

• vysoké nároky na manažment školy 

• demografický pokles populácie 

• nedostatok finančných prostriedkov z normatívu vychádzajúceho z počtu 

žiakov 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Hravá angličtina 12 2 Mgr. Erika Brajerová 

Z každého rožka troška 12 2 Mgr. Roxana Wallachová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi: 

V tejto rovine nie sú väčšie problémy. Rodičia sú otvorení, komunikatívni v 
každej oblasti, ochotní pomôcť. Podľa potreby školy sa zúčastňujú brigád, 
rodičovských stretnutí. Radi sa zúčastňujú kultúrnych akcií, ktoré škola 
často v spolupráci s materskou školou a zriaďovateľom organizuje nielen 
pre deti a žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Snahou vedenia školy je 
vybudovať školské prostredie, ktoré bude nielen plniť výchovno-vzdelávacie 



ciele, ale bude vychádzať i z potrieb rodičov a celej obce. Keďže sme malá 
škola a populačná krivka v obci má raz stúpajúcu raz klesajúcu tendenciu, 
našou prioritou bolo a bude udržať vyučovaciu činnosť v obci, poskytovať 

služby občanom, deťom, aké má možnosť poskytnúť len škola so svojimi 
prostriedkami, technickým vybavením a odbornou pomocou, otvárať školu 
potrebám ľudí. Škola je na vysokej technickej úrovni, čo určite vplýva aj na 

rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Naším najbližším cieľom je zriadenie školského klubu detí, aby sme dokázali 
vyhovieť potrebám rodičov a starých rodičov a tým udržali základnú školu v 

obci. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy a verejnosti: 

- spolupráca s Milk-agro Prešov 

- spolupráca so Zbernými surovinami Spišská Nová Ves 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Roxana Wallachová 

V Matejovciach nad Hornádom, 20. septembra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 02. septembra 2019 

Vyjadrenie rady školy 

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 14. októbra 2019 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Zriaďovateľ schvaľuje - neschvaľuje Záverečnú správu o VVČ dňa: 

 


