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Základné identifikačné údaje o škole :  
 

Názov a sídlo školy:                                  Základná škola, Rovná 597/15, Poprad 058 01 
Telefonický kontakt:                                052. 772 19 42 
Internetová adresa školy:                       www.lifeacademy.sk 
Elektronická adresa školy:                      lifeacademy@lifeacademy.sk 
Zriaďovateľ školy:                                   PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., Milan Čuba 
                                                        

Vedenie školy: 
Riaditeľka školy                                                                                Mgr. Martina Kolcúnová 
 

Rozšírené vedenie školy: 
Školský špeciálny pedagóg                                                            Mgr. Róbert Mýtnik 
Výchovný poradca                                                                          Mgr. Veronika Chmurová 
Vedúca MZ I. stupňa                                                                      Mgr. Alžbeta Svienta 
Vedúca MZ ŠKD                                                                               Mariana Červeňová 
Vedúca PK CJ                                                                                    Mgr. Lucia Zdútová - Šťastná  
Vedúci PK ŠPT                                                                                  Mgr. Róbert Mýtnik  
Školský logopéd                                                                               Mgr. Michaela Pinteková 
Asistentka riaditeľky školy                                                             Andrea Kubincová                                                                                        
 

Poradné orgány vedenia školy: 
Rada školy 
predsedníčka Rady školy                                                                Karin Kováčová 
 
Členovia Rady školy 
za pedagogických zamestnancov                                                   Mgr. Eva Mýtniková  
za nepedagogických zamestnancov                                               Angela Winková 
za rodičov                                                                                            Ing. Juraj Jurčo 
                                                                                                              Inez Novysedláková  
                                                                                                                          
Pedagogická rada 
 

P.č. Trieda Meno pedagóga Aprobácia 

1. 1.N Mgr. Martina Kolcúnová I.stupeň ZŠ 

2. 2.C Mgr. Lucia Lavková I.stupeň ZŠ + ANJ 

3. 3.B Mgr. Iveta Brejčáková I.stupeň ZŠ + VYV 

4. 2.,3.,4.D Mgr. Magdaléna Orolinová I.stupeň + šp. pedagog. 

5. 5.K Mgr. Anna Javorská SJL 

6. 6.,7.P Mgr. Róbert Mýtnik šp. pedagogika 

7.  Mgr. Lucia Zdútová - Šťastná ANJ 

8.  Mgr. Veronika Chmurová TEV 

9.  Mgr. Bibiana Straková NBV 

10.  Mgr. Miroslav Andráš DEJ 

11.  BA (Hons)Gabriela Hrobáková 
Mgr. Janka Strache 

ŠPJ 

http://www.lifeacademy.sk/
mailto:lifeacademy@lifeacademy.sk
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12.  Mgr. Ivana Dunčková CHE 

13. ŠKD 1 Mariana Červeňová vychovávateľka 

14. ŠKD 2 Mgr. Eva Fedorová vychovávateľka 

15. ŠKD 3 Mgr. Eva Mýtniková vychovávateľka 

 
Metodické združenie I. stupeň  
 
 
 
 
 
 
 
Metodické združenie  SŠKD 
 
 
 
 
 
 
 
Predmetová komisia cudzích jazykov 
 
 
 
 
 
Predmetová komisia špeciálnych tried 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie kariérové pozície (z POP 2016/2017): 
 
Koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov      Mgr. Judita Toporcerová 
Koordinátor enviromentálnej výchovy                                                Mgr. Magdaléna Orolinová 
Koordinátor voľného času                                                                      Ľuboslava Krystýnková 

 
 
 
 
 
 

Vedúca MZ Mgr. Alžbeta Švienta 

Členovia MZ Mgr. Iveta Brejčáková 

 Mgr. Lucia Lavková 

 Mgr. Martina Kolcúnová 

 Mgr. Zuzana Maškulková 

Vedúca MZ Mariana Čerrveňová 

Členovia MZ Mgr. Eva Fedorová 

 Mgr. Eva Mýtniková 

 Ľuboslava Krystýnková 

 Martina Ilavská 

Vedúca PK Mgr. Lucia Zdútová - Šťastná 

Členovia PK Mgr. Lucia Lavková 

 Mgr. Jana Strache 

Vedúci PK Mgr. Róbert Mýtnik 

Členovia PK Mgr. Magdaléna Orolínová 

 Mgr. Veronika Chmurová 

 Mgr. Judita Toporcerová 
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Pracovné tímy: 
 

Názov tímu Vedúci tímu Členovia tímu 

Public relations tím  Jana Markóčiová  

  Monika Krajňáková 

  Lucia Lauková 

  Vladimíra Chovanová 

  Maroš Akuratný 

Enviro tím Magdaléna Orolinová  

  Zuzana Maškulková 

  Alžbeta Švienta 

  Simona Vladová 

  Petra Bekešová 

  Ivana Dunčková 

Kultúrno-spoločenský tím Róbert Mýtnik  

  Eva Mýtniková 

  Jana Šramková 

  Mariana Červeňová 

  Ľuboslava Krystýnková 

  Nozi Jakuboci 

  Lucia Lauková 

  Alexandra Kirňáková 

Tím pre estetizáciu prostredia Mariana Červeňová  

  Eva Fedorová 

  Jana Baranová 

  Ľuboslava Krystýnková 

  Henrieta Kocmálová 

Tím pre vnútornú klímu Ivana Mačuteková  

  Ivana Jašková 

  Iveta Brejčáková 

  Jana Pešlová 

  Lucia Zdútová Šťastná 

Športový tím Veronika Chmurová  

  Judita Toporcerová 

  Martina Ilavská 

  Miroslav Andráš 

  Eva Fedorová 

  Blanka Barilová 

  Mária Mistríková 

 
Zástupcovia rodičov – triedni dôverníci: 

 
Trieda Meno zástupcu rodičov 

1.P Miroslava Micková 

1.V Vladimíra Chovanová 

2.N Augustína Markócsyová 

3.C Katarína Gálfyová 

1.,3.,4.D Renáta Cehelníková 

4.B Karin Kováčová 

5., 6.K Soňa Farkašovská 

6.,7,P Žaneta Šavelová 
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Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
potrebami 

 

Počet žiakov školy:  podľa stavu k 15.septembru 2016:   
        
            V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školu 106 žiakov, z toho 34 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (z toho 31 žiakov bolo začlenených 
v špeciálnych triedach pre žiakov s poruchami učenia a 3 žiaci boli začlenení do bežných 
tried). 21 žiakov plnilo v školskom roku 2015/2016 povinnú školskú dochádzku mimo 
územia Slovenskej republiky. 

 
Prehľad o počte žiakov podľa ročníkov a tried (stav ku 15.9.2016): 
 

I. stupeň – bežné triedy 
Trieda Triedny učiteľ                 Počet žiakov 

Spolu 
 

z toho ŠVVP v zahr 

D CH  Integr. 

NAD. VPU MP 

1.P Mgr. Alžbeta Švienta 15/15 8 7  1 -- -- 0 

1.V Mgr. Zuzana Maškulková 15/14 5 9  -- -- -- 1 

2.N Mgr. Martina Kolcúnová 21/17 8 9  1 -- -- 4 

3.C Mgr. Lucia Lavková 24/15 5 10  1 1 -- 9 

4.B Mgr. Iveta Brejčáková 21/16 10 6  -- -- -- 5 

SPOLU  96/77 36 41  3 1 0 19 

 
I. stupeň – špeciálne triedy – spojená trieda 

Trieda Triedny učiteľ                 Počet žiakov 

Spolu 
 

z toho ŠVVP v zahr 

D CH   

NAD. VPU viacn 

1.D Mgr. Magdaléna Orolínová 1/0 0 1  -- 1 -- 0 

2.D Mgr. Magdaléna Orolinová 1/0 0 1  -- 1 -- 1 

3.D Mgr. Magdaléna Orolinová 3/3 1 2  -- 3 -- 0 

4.D Mgr. Magdaléna Orolinová 4/4 0 4  -- 4 -- 0 

SPOLU 9/8 1 7  0 9 0 1 

 
II. stupeň – špeciálne triedy 

Trieda Triedny učiteľ                 Počet žiakov 

Spolu 
 

z toho ŠVVP v zahr 

D CH   

NAD. VPU viacn 

5.K Mgr. Judita Toporcerová 6/6 4 2  -- 5 1 0 

6.P Mgr. Judita Toporcerová 6/5 2 3  -- 5 0 1 

7.P Mgr. Róbert Mýtnik 5/5 1 4  -- 4 1 0 

8.P Mgr. Róbert Mýtnik 5/5 2 3  -- 5 -- 0 

SPOLU 22/21 9 12  0 19 2 1 

 
SPOLU CELÁ ŠKOLA 127/106 46 60 3 29 2 21 
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Údaje o počte detí v školskom klube detí (ku 15.9.2016): 
    

Počet oddelení ŠKD:                                           5 
Počet žiakov ŠKD:                                               86 
Počet vychovávateliek:                                       5 
 
Prehľad oddelení a počty žiakov (ku 15.9.): 
  
Odd. Vychovávateľka Triedy Počet žiakov 

Spolu Dievčat Chlapcov 

I.  Mariana Červeňová II.N 17 8 9 

II.  Mgr. Eva Fedorová  III.C + III.D 18 7 11 

III. Ľuboslava Krystýnková IV.B + IV.D + V.K 21 13 8 

IV. Martina Ilavská I.V 15 5 10 

V. Mgr. Eva Mýtniková I.P + I.D 15 8 7 

SPOLU  86 41 45 

 
Údaje o počte stravníkov v školskej jedálni v šk. roku 2015/2016: 
 

Súkromná základná škola, Rovná 597/15 v Poprade neprevádzkuje vlastnú školskú jedáleň. 
Žiaci školy sa stravujú v školskej jedálni Strednej odbornej školy, Kukučínova 12 Poprad. 
 
Počet žiakov ZŠ stravujúcich sa v ŠJ:                               106 
Počet zamestnancov ZŠ stravujúcich sa v ŠJ:                    12 
 
 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy: 
 

Zápis do 1. ročníka SZŠ sa uskutočnil v dňoch  4.-8.4.2017 a do 1.ročníka bolo zapísaných 25 
žiakov. Na základe výsledkov psychologických vyšetrení Centier špeciálno –pedagogického 
poradenstva, ako aj na základe odporúčania pediatra a žiadosti zákonných zástupcov bol 3 
deťom udelený odklad začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Do 1.ročníka teda 
nastúpi v septembri 2016 22  žiakov. 
 
Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 
štúdium na stredné školy a údaje o počtoch žiakov končiacich školu a povinnú školskú 
dochádzku: 
 

V školskom roku 2016/2017 Súkromná základná škola nemala ešte žiakov v 9.ročníku. Z 
5.ročníka však nikto neabsolvoval prijímacie skúšky na osemročné gymnázia.  
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov : 
 

 Dochádzka žiakov:  
 
Trieda Počet Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené Neosp. na 

žiaka 

I.D 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I.P 17 1120 69,36 1120 69,36 0 0,00 

I.V 16 823 50,82 823 50,82 0 0,00 

II.D 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.N 19 1587 87,33 1587 87,33 0 0,00 

III.C 14 1266,75 87,12 1266,75 87,12 0 0,00 

III.D 3 356 118,67 356 118,67 0 0,00 

IV.B 15 1392 92,80 1392 92,80 0 0,00 

IV.D 5 533 106,60 533 106,60 0 0,00 

V.K 5 294 58,80 294 58,80 0 0,00 

VI.K 5 754 150,80 754 150,80 0 0,00 

VII.P 7 495 70,71 495 70,71 0 0,00 

VIII.P 5 268 53,60 268 53,60 0 0,00 

 
 
Klasifikácia jednotlivých tried: 
 

Trieda ANJ BIO CT CJ2 DEJ DOV ETV FYZ GEG HRA HUV CHE ILI IFV 

I.D                             

I.P 1           1       1       

I.V 1           1       1       

II.D                             

II.N 1,12           1       1       

III.C 1           1       1     1 

III.D 2           1       1   1 1 

IV.B 1           1       1     1 

IV.D 1           1       1   1 1 

V.K 2,25 1,2     1,2       1,8   1   1   

VI.K 2,4 1,8     1,8     1,4 1,4   1   1   

VII.P 1,71 1,86     1,57     1,29 1,86   1 1,43 1   

VIII.P 1,6 1,6     1,6     1,4 1,8     1,2 1  

 
 

Trieda INF KOM MAT NBV NRG OBN IKP PVC PDA PVO RGV RSF RFS RUJ 

I.D                             

I.P     1 1           1         

I.V     1 1           1         

II.D                             

II.N     1,06 1           1         

III.C     1,14 1         1           

III.D     2 1       1 2     1     

IV.B     1,27 1       1 1           

IV.D     1,6 1       1 1,4     1     

V.K 1,2   2,4 1   1,2           1     

VI.K 1   2,4 1   1,2           1     
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VII.P 1   2 1   1           1     

VIII.P 1   2,6 1   1,4           1    

 
 

Trieda SJL SPJ SVY Spr SEE TEH THD TSV TEV VLA VUM VYV 

I.D              

I.P 1,06   1    1    1 

I.V 1   1    1    1 

II.D              

II.N 1,26   1    1    1 

III.C 1,18   1     1 1  1 

III.D 2,33   1     1 2  1 

IV.B 1,45   1     1 1,33  1 

IV.D 1,8   1     1 1,4  1 

V.K 1,8   1   1 1    1 

VI.K 2,4   1   1 1    1 

VII.P 2,29 1,5  1 1  1 1    1 

VIII.P 2,2 1,6  1 1  1 1   1  

 
 
Prospech žiakov: 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.D 0 0 0 1 

I.P 17 17 0 0 

I.V 16 17 0 0 

II.D 0 0 0 0 

II.N 19 19 0 1 

III.C 14 15 0 1 

III.D 3 3 0 0 

IV.B 15 15 0 0 

IV.D 5 5 0 0 

V.K 5 5 0 3 

VI.K 5 5 0 0 

VII.P 7 7 0 0 

VIII.P 5 5 0 0 

 
 
Správanie žiakov:  
 

Výchovné opatrenia v 1.polroku 
 
Počet 

pochvál 
Pochvala 
triednym 
učiteľom 

Napomenutie 
Triednym 
učiteľom 

Pokarhanie 
triednym 
učiteľom 

Pochvala 
riaditeľom 

školy 

Pokarhanie 
riaditeľom 

školy 

Znížená 
známka zo 
správania 

za 
školu 

40 3 2 -- 1 -- 
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Výchovné opatrenia v 2.polroku 
 
Počet 

pochvál 
Pochvala 
triednym 
učiteľom 

Napomenutie 
Triednym 
učiteľom 

Pokarhanie 
triednym 
učiteľom 

Pochvala 
riaditeľom 

školy 

Pokarhanie 
riaditeľom 

školy 

Znížená 
známka zo 
správania 

za 
školu 

64 -- -- 12 -- -- 

 
 

Testovanie 9-2017   
 

     Testovania 9 – 2017 sa na Súkromnej základnej škole, Rovná 597/15 v Poprade 
nezúčastnil v školskom roku 2016/2017 nikto. 
 
Testovanie 5-2016 
 
Testovania 5 – 2016 sa na Súkromnej základnej škole, Rovná 597/15 v Poprade zúčastnilo 
spolu 6 žiakov piateho ročníka – všetko žiaci so zdravotným znevýhodnením navštevujúcich 
špeciálnu triedu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. 
 
Výsledky testovania boli nasledovné: 
 
 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 6 6 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 13,0 13,3 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,7 18,9 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 43,3 44,4 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 62,3 63,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru (v %) 

-19,0 -18,7 

 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy: 
 

V školskom roku 2016/2017 pracovalo na Súkromnej základnej škole v Poprade celkovo 16 
zamestnancov v týchto organizačných zložkách: 
 

 Pedagogickí a odborní zamestnanci Nepedago
gickí 

zamest. 

 bežné I. st. špec. I. st. špec. II. st. ŠKD ZŠ 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

0 7 0 1 1 2 0 5 0 1 

SPOLU 7 1 2 5 1 

15 1 

16 
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Výchovný poradca:                                                   1 
Učitelia vyučujúci náboženskú výchovu:                  2 
Školský špeciálny pedagóg:                                      1 
Špeciálny pedagóg:                                                   3 
Školský logopéd:                                                       1 
Asistenti učiteľa:                                                       2 
Počet nepedagogických zamestnancov:                   1                 (z toho 1 žien) 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania podľa predmetov: 
 

      Na škole pôsobilo v školskom roku 15 pedagogických zamestnancov. Všetci učitelia boli 
kvalifikovaní pre učenie svojej aprobácie predmetov. Na škole nepôsobil žiadny 
nekvalifikovaný pedagóg. 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 
 

     V šk. roku 2016/2017 prebiehalo kontinuálne vzdelávanie pedagógov podľa vopred 
stanoveného plánu kontinuálneho vzdelávania. Na rôzne formy kontinuálneho vzdelávania 
sa prihlásilo celkovo 9 pedagógov. 2 pedagógovia aj ukončili toto vzdelávanie do júna 2016. 
U 5 pedagógov sa vzdelávanie neuskutočnilo a u dvoch ešte pretrváva. 
 

Forma štúdia Meno pedagóga Názov štúdia Miesto realizácie Poznámka 

Adaptačné     

Špecializačné     

Funkčné     

Aktualizačné Mgr. Róbert Mýtnik 
Mgr. Eva Fedorová 
Mgr. Eva Mýtniková 

Lyžiarsky 
inštruktorský kurz 
Rozvoj čitateľskej 
gramotnosti 

MPC Prešov alebo 
Košice 
Mani konzult Revúca 

 

Vlastné 
aktualizačné 

    

Prípravné 
atestačné 

    

Inovačné Mgr. Martina Kolcúnová     
 
 

Inovačné funkčné 
vzdelávanie 
 

MPC Prešov 
 
 

 

Špecializačné 
inovačné 

    

Funkčné 
inovačné 

    

Kvalifikačné     

Iné Mgr. Iveta Brejčáková 
 
 
Mgr. Alžbeta Švienta 
Mgr. Judita Toporcerová 
Mgr. Róbert Mýtnik 
Mgr. Martina Kolcúnová 

predatestačné 
vzdelávanie 
(II.atestácia) 
 (II.atestácia) 
(I.atestácia) 
ukončenie II.atest. 
ukončenie II.atest. 
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Ďalšie uskutočnené vzdelávania: 
- metodické stretnutie učiteľov telesnej výchovy (Poprad) – Mgr. Eva Fedorová 
- školenie – čitateľská gramotnosť – prednáška Pdg. Fakulta Nitra 
- školenie ku projektu MOJA PRVÁ ŠKOLA 
- školenie ku aplikácii DORA 
- školenie tablety 
- návšteva študentov PdgF z Čiech 
- školenie BOZP 
- školenie trénerov Športovej akadémia Mateja Tótha 
- tréning v podpore riešenia konfliktov (certifikovaný program Nadácie pre deti 

Slovenska) 
- tréningu (metodické sedenia) Vysoko efektívneho učenia VEU – ITV (Asociácia S. 

Kovalikovej na Slovensku) 
- návšteva odborných metodických stretnutí učiteľov s autormi učebníc, 

pracovných listov a didaktických materiálov 
- stretnutia a porady riaditeľov škôl, výchovných poradcov a iných odborných 

i pedagogických zamestnancov školy 
- účasť na odborných konferenciách pre pedagógov: 
- celoslovenská konferencia učiteľov „Učíme pre život“ v Poprade (odborné 

prednášky + workshopy) 
- podpora prístupu do virtuálnej pedagogickej knižnice „Komenský“  
- vzájomné hospitácie kolegov 
- príprava tematických - integrovaných dní, týždňov na rôzne témy – 

medziročníkové a celoškolské projekty  
 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

    Súkromná základná škola, Rovná 597/15 v Poprade má reklamu a PR manažment 
zabezpečený na vynikajúcej úrovni: 

- Deň otvorených dverí (1x pre bežné triedy) 
- propagácia akcie „U nás sa dobro násobí...“ – zber topánok pre ženy a deti 

v Žakovciach (vstup na TV Poprad) 
- propagácia akcie „Týždeň hlasného čítania „ 
- príprava a organizácia rodinnej akadémie – „Family day“ – s pozvanými hosťami, 

medzi iným aj pánom Talenským, vedúcou Školského úradu Veľký Slavkov Mgr. 
Alenou Madzinovou, riaditeľkou ZUŠ Poprad Mgr. Katarínou Kočišovou a inými 

- niekoľko článkov o akciách a aktivitách školy na poprad.24 
- článok v Popradských novinách 
- výroba a distribúcia letáčikov a biulettinov 
- aktívny prístup ku Facebookovej stránke školy LifeAacademy 
- aktívny prístup ku stránke školy www.lifeacademy.sk 
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Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  
         

Projekty, v ktorých pokračujeme, alebo sme ich rozbehli v predchádzajúcom období: 
 
P.č. Názov projektu Obsah projektu Materiálny prínos Spolupracujúca 

organizácia 
Termín 

 Mlieko na školách Podpora konzumácie 
mlieka. 

Zníženie ceny mlieka 
podávaného v ŠJ. 

MP a RV SR priebežne 

 Školské ovocie a 
zelenina 

Podpora konzumácie 
ovocia a zeleniny. 

Zníženie ceny ovocia 
a zeleniny 
podávaných v ŠJ. 

MP a RV SR priebežne 

 Moja prvá škola Metodická podpora 
učiteľov I. stupňa 

Metodické materiály 
pre učiteľov, 
reklamné predmety 
pre žiakov 

EDULAB 
Bratislava 

počas 
celého roka 

 DORA Zavedenie aplikácii 
k podpore 
matematickej 
gramotnosti žiakov 

Aplikácia na podporu 
vzdelávania 

Become s.r.o. 
Bratislava 

10-11/2017 

 EDUCATE AISEC Pôsobenie 
zahraničných 
lektorov (Brazília, 
Indonézia) na škole 

----- Educate Slovakia 01/2017 

 Hovorme o jedle Podpora zdravého 
životného štýlu 

----- Centrum rozvoja 
znalostí 

o potravinách + 
MŠ SR + 

MPARVSR 

10-12/2017 

 Zober loptu, nie 
drogy 

Podpora športu 
a telesnej výchovy 

Lopty na šport OZ „Zober loptu, 
nie drogy, Coop 

Jednota 
Slovensko 

priebežne 

 Pohni kostrou, 
povedz áno športu 

Podpora telesnej 
výchovy a športu 
detí a mládeže 

----- Orbis Institut + 
Národné 
športové 
centrum 

priebežne 

 Atletická akadémia Podpora telesnej 
výchovy a športu 
detí a mládeže 

Pomôcky na telesnú a 
športovú výchovu 
v hodnote 1.600 € 

Slovenský 
atletický zväz 

počas roka 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou : 
 

     Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Prešov nevykonalo v školskom roku 
2016/2017 na Súkromnej základnej škole v Poprade inšpekciu. 
 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
 

     Súkromná základná škola v Poprade sídli spoločne so Súkromným gymnáziom 
a Súkromnou materskou školou v jednej budove. Súkromná základná škola má k dispozícii 
dve poschodia, na ktorých sú umiestnené kmeňové triedy. 

 
      Na prvom poschodí budovy sa nachádzajú dve špeciálne triedy pre žiakov s poruchami 
učenia -  I. stupeň (spojená trieda) a 7. a 8.ročník. 
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     Na druhom poschodí budovy sa nachádza spoločná zborovňa pre všetkých učiteľov 
a vychovávateľov školy. Riaditeľka školy, zriaďovateľka školy i ekonomický úsek má svoje 
kancelárie na 2. i 3.poschodí školy. Ďalej sa  na druhom poschodí nachádzajú tri kmeňové 
triedy – 1. až 3.ročník a špeciálna trieda pre deti s poruchami učenia 5. a 6. ročník.   
 
    Na prízemí budovy pribudli v školskom roku 2016/2017 dve kmeňové triedy pre prvé 
ročníky: 1.V a 1.P. 
 
    Súkromná základná škola má ďalej k dispozícii špeciálne učebne: počítačová učebňa so 17 
plne funkčnými počítačmi, multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou a jazykové 
laboratórium. Ďalej máme k dispozícii malú gymnastickú telocvičňu a do veľkej telocvične 
chodia naši žiaci cvičiť do prenajatej telocvične Strednej odbornej školy, Kukučínova 12 
Poprad. V areály školy sa nachádza vonkajšie multifunkčné ihrisko. 
 
    Žiaci Súkromnej základnej školy v Poprade sa stravujú v školskej jedálni Strednej odbornej 
školy, Kukučínova 12 Poprad. 
 
     Vybavenie kmeňových tried je na vysokej úrovni. V triedach sú položené plávajúce 
podlahy, priestor tried je rozdelený na pracovnú a oddychovú časť s veľkoplošným 
kobercom. Školský nábytok je úplne nový, každý žiak má k dispozícii samostatnú 
polohovateľnú lavicu aj stoličku. V každej triede je k dispozícii tabuľa (klasická školská alebo 
plastová), interaktívna tabuľa s dataprojektorom, Notebook, CD prehrávač. Každý učiteľ má 
k dispozícii USB kľúč alebo externý disk, množstvo násteniek (plastových, magnetických 
i polystyrénových), pomôcok, úložného priestoru. 
 
     Na každej chodbe sú k dispozícii moderné nové sociálne zariadenia – zvlášť pre chlapcov 
a zvlášť pre dievčatá. 
 
 V areáli školy je k dispozícii niekoľko detských ihrísk, vonkajšie lavičky a tabuľa, umelo 
vybudované jazierko a množstvo trávnatej plochy. 
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2016/2017 
a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 
V školskom roku 2016/2017 sme pracovali na týchto cieľoch a úlohách: 
 
P.č. Úloha Zrealizované aktivity/Zhodnotenie plnenia 

1. Zvýšená pozornosť venovaná rozvoju čitateľskej 
gramotnosti:   
- príprava celoškolských aktivít pre podporu čítania kníh 
(v printovej aj v elektronickej podobe) – napr. Týždeň 
hlasného čítania so známou osobnosťou,  
-príprava triednych aktivít na podporu čítania kníh, 
posilnenie návštev mestskej knižnice 
-práca so žiakmi s logopedickými problémami so 
školským logopédom 
-príprava testov s úlohami pre rozvoj čitateľskej 
gramotnosti vo všetkých predmetoch (od 3.ročníka) 

V  každej triede bola zavedená 
mimočítanková literatúra. Do školy sme 
v tomto šk. roku na podporu 
mimočítankovej literatúry nakúpili v každom 
ročníku detské knihy v počte kusov 18. 
V každej triede bola zavedená aktivita 
Čitateľský kráľ – deti, ktoré sa venovali 
čítaniu kníh a viedli si čitateľské denníčky 
boli ocenené poukážkou na nákup knižiek 
v známom kníhkupectve. 
Na celoškolskej úrovni prebehla aktivita 
Dospelí čítajú deťom – tento rok boli deťom 
čítať svoje knižky detský spisovatelia – 
Mirizma Kurzov, Gabriela Futová, Branislav 
Jobus pre starších žiakov. 
Na škole pracoval so žiakmi s poruchami 
učenia a NKS školský logopéd, čitateľská 
gramotnosť sa v špeciálnych triedach 
podporuje aj na predmete Rozvoj 
špecifických funkcií. 

2. Podpora vyučovania anglického jazyka na I. stupni i na 
II. stupni ZŠ 
-ujednotenie systému učebníc – aby na seba učebnice 
nadväzovali 
-stanovenie obsahu vyučovania ANJ v 1. a 2. ročníku ZŠ 
tak, aby potom kontinuálne pokračovali deti v 3. ročníku 
-využívanie inovatívnych metód (napr. CLIL) a foriem 
výučby, rozvíjať tvorivý prístup žiakov k práci 
-využívanie rôznych materiálov pri výučbe – úlohy 
a zadania PISA.... 
-organizovať súťaže a podujatia s cieľom podporovať 
viacjazyčné prístupy 
- nastaviť prácu s deťmi so ŠVVP v špeciálnych triedach 
na cudzom jazyku 

-vyučujúce ANJ si spoločne sadli nad systém 
vyučovania anglického jazyka, odsledovali 
požiadavky štátneho vzdelávacieho 
programu + inovačného štátneho 
vzdelávacieho programu v 1.a 2.ročníku 
(bežné triedy) a 5. a 6.ročníka (špeciálne 
triedy) 
-dohodli sa spoločne na používaných 
učebniciach a iných pomôckach 
- vyučujúci si dohodli aj postup a prístup na 
vyučovaní cudzích jazykov v špeciálnych 
triedach pre žiakov s poruchami učenia 

3. Podpora zavádzania inovácií a moderných metód do 
vyučovacieho procesu 
-zavádzanie modelu Vysoko efektívneho učenia – 
Integrovaného tematického vyučovania ako 
metodického základu školy 
-zavádzanie prvkov aj iných inovácií využiteľných pre 
základné školy (napr. Orava Iowa, Montesoori...) 

- všetci učitelia školy absolvovali v priebehu 
školského roka niekoľko vnútorných 
metodických stretnutí (tzv. metodické 
pondelky) venované zavádzaniu modelu 
VEU – ITV 
 

4. Príprava školy na zavádzanie elektronizácie v oblasti 
školskej dokumentácie, zefektívnenie práce učiteľov 
a vedenia školy 
-presné nahádzanie informácií do AsC Agendy 
- zavedenie evidencie dochádzky žiakov cez AsC Agendu 
-predpríprava na prácu s Edu Page 
-predpríprava na prácu s elektronickou triednou knihou 

-každý triedny učiteľ nahádzal presne údaje 
o svojich žiakov do AsC Agendy, aby sme 
mohli zasielať aktuálne informácie do RIS 
- od septembra 2017 sme spustili 
elektronickú triednu knihu v každej triede 
školy 
- spustili sme tiež systém Edupage 
s prístupom pre rodičov všetkých žiakov, 
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zadávanie domácich úloh cez systém 
Edupage 

5. Budovanie primárneho a nižšieho stredného 
vzdelávania pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 
-budovanie nových špeciálnych tried pre žiakov 
s vývinovými poruchami učenia 
-v rámci Školského vzdelávacieho programu 
vyprofilovanie UP a UO pre špeciálne triedy pre žiakov 
s poruchami učenia 
- podpora kvalitnej a kvalifikovanej výučby špecifických 
predmetov v týchto špeciálnych triedach (RŠF a ILI) 

- školský špeciálny pedagóg spoločne 
s ostatnými špeciálnymi pedagógmi 
v špeciálnych triedach uzavreli 
a zaktualizovali UO a UP pre vyučovanie 
v týchto triedach 

6. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, podpora vzdelávania v inováciách 
-príprava vzdelávanie – finančná gramotnosť 
-vzdelávanie v modeli Vysoko efektívneho 
učenia/Integrovaného tematického vyučovania 
- -realizácia vzdelávania PdgZ v oblasti praktického 
využívania IKT: interaktívne tabule, tablety, využitie 
Planéty vedomostí.... 
-príprava ďalších vzdelávaní v inováciách 
-podpora v návšteve metodických stretnutí, konferencií, 
roadshow, tvorivých dielní, dní otvorených dverí... 
-podpora stretnutí učiteľov s autormi učebníc 
-podpora vzájomných priateľských hospitácií 

- učitelia školy absolvovali niekoľko 
vzdelávacích aktivít: 

 tréning Kooperatívne riešenie 
konfliktov (Nadácia pre deti 
Slovenska) 

 vnútorné metodické stretnutia ku 
zavádzaniu modelu VEU/ITV (tzv. 
metodické pondelky) 

 vzdelávanie etické normy v LA PP 
 metodické stretnutie učiteľov 

telesnej výchovy  
 školenie – čitateľská gramotnosť – 

prednáška Pdg. Fakulta Nitra 
 školenie ku projektu MOJA PRVÁ 

ŠKOLA 
 školenie ku aplikácii DORA 
 interné školenie tablety 
a mnohé ďalšie 

7. Zvyšovanie gramotnosti žiakov v oblasti práce s PC, 
zlepšenie podmienok pre prácu s IKT: 
-vytvoriť podmienky na implementáciu inovačných 
pedagogických metód a využitím informačných 
a komunikačných technológií 
-využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ 
(napr. Planéta vedomostí) 
-zakódovať nevhodné stránky pre žiakov školy 
- v rámci TVVP predmetu Informatika zapracovať témy 
bezpečného používania internetu, IKT komunikácie 

- do školy bol dokúpený dataprojektor pre 
V.K a VI.K triedu, ktorý učitelia aktívne 
využívajú  
-do TVVP Informatiky a Informatickej 
výchovy (i ďalších predmetov) boli 
zapracované témy bezpečného používania 
internetu, IKT komunikácie a pod. 
- na výučbu týchto predmetov pokračujeme 
v  aktívnom využívaní PC učebne, učitelia 
týchto i iných predmetov začali vo väčšej 
miere využívať na vyučovaní školské tablety 

8. Zlepšovanie sociálnych zručností žiakov školy: 
-vypracovanie vnútorného systému pre rozdelenie 
sociálnych zručností v jednotlivých ročníkoch – kedy sa 
budú preberať ktoré zručnosti tak, aby na seba 
nadväzovali 
-metodická podpora pre učiteľov v oblasti práce so 
sociálnymi zručnosťami 
-zavedenie circle time – ranného sedenia v kruhu, ako 
motivačného a rozvíjajúceho sociálne zručnosti, 
prezentačné zručnosti žiakov  

- pokračujeme v zavedenom predmete circle 
time – s časovou dotáciou výchovnej 
činnosti ŠKD – ranné sedenie v kruhu 
- učitelia si na zasadnutí MZ dohodli 
vnútorný systém práce na sociálnych 
zručnostiach v jednotlivých ročníkoch 
a zaktualizovali ho 
- na metodických pondelkoch sa učitelia 
aktívne venovali zavádzaniu a podpore 
práce so sociálnymi zručnosťami 
- do budúceho roku odporúčame opäť viesť 
tréning VEU- ITV pre nových kolegov 

9. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov:  
-rozvoj matematickej gramotnosti: 
-príprava testov s úlohami pre rozvoj čitateľskej 
gramotnosti vo všetkých predmetoch (od 3.ročníka) 

- žiaci sa od 3.ročníka intenzívne pripravujú 
na Testovanie 5 v oblasti čitateľskej 
gramotnosti 
-žiaci sa od 3.ročníka intenzívne pripravujú 
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-rozvoj finančnej gramotnosti žiakov: 
-príprava integrovaných blokov pre žiakov školy, 
príprava týždňového tematického celoškolského 
projektu 

na Testovanie 5 v oblasti matematickej 
gramotnosti 

 

10. Rozvoj environmentálnej výchovy a podpora vzťahu 
k prírode: 
-dôsledne ju realizovať vo všetkých vyučovacích 
predmetoch i v mimo vyučovacom čase (ako prierezovú 
téma) 
- príprava celoškolských aktivít pre podporu 
enviromentálnych zručností detí, pozitívneho vzťahu 
k prírode (napr. Enviro blok...) 
- v plánovaných aktivitách zabezpečiť naplnenie 
základných téz Národnej stratégie pre globálne 
vzdelávanie 

- prebehlo niekoľko enviromentálnych 
celoškolských akcií:  

 Čisté hory – anviroakcia vo 
Vysokých Tatrách 

 Recyklácia odpadov  
 Beseda s lesníkom 
 Kŕmidlá pre vtáčiky 
 Jarná brigáda v parčíku 
 Modrý deň vody 
 Deň Zeme 

 

11. Rozvoj pohybových aktivít žiakov, rozvoj zdravého 
životného štýlu, bezpečnosť a prevencia:  
-príprava plánu práce športových aktivít žiakov školy 
-príprava medzitriednych turnajov  
-príprava a realizácia školských programov podpory 
zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu 
-príprava a realizácia aktivít koordinátora prevencie – 
príprava plánu práce 
-spolupráca koordinátora prevencie, výchovného 
poradcu, školského psychológa a CPPPaP 
-príprava nového znenia školského poriadku 
s prepracovaným programom prevencie šikanovania 
- v rámci TVVP predmetov: prvouka, prírodoveda, 
vlastiveda, občianska výchova, etická výchova, 
náboženská výchova pracovať na témach z oblasti 
prevencie drogových závislostí a prevenciu delikvencie 
a kriminality, záškoláctva ... 
- v plánovaných aktivitách zabezpečiť naplnenie 
základných téz Národných programov zameraných na 
dané oblasti 

 
-podpora športových aktivít prebiehala 
počas celého šk. roka: 
Na celoškolskej úrovni sa uskutočnili tieto 
aktivity:  

 Jesenné cvičenie v prírode 
a účelové cvičenie  

 Týždeň zdravia – ochutnávka 
smoothie a ovocných kapsičiek 

 Curaprox – starostlivosť o zúbky 
(4x), rozbehnutie ovocných dní 

 Škola v prírode Plejsy Krompachy 
 lyžiarsky výcvik – Týždeň zimných 

aktivít 
 plavecký výcvik 3.ročník 
 návšteva krytého detského ihriska 

Fun Ville 
 korčuľovanie v meste 
 LABYRINT – výchovný koncert 

protidrogovej prevencie pre 
starších žiakov 

 Deň so záchranármi – sanitka 
v škole 

 Športová olympiáda detí 
- v rámci TVVP jednotlivých predmetov, ale 
aj účasťou žiakov na športových súťažiach 
(obvodných ale aj okresných kôl) 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 
 

kvalifikovaný, zanietený a oddaný kolektív pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy 

ochota ľudí púšťať sa do nových vecí, flexibilita kolektívu 

presné zadelenie všetkých do jednotlivých oblastí života školy – koordinátori, tímy (každý sa 
zapája) 

zodpovedný prístup pedagógov aj vedenia k plneniu si pracovných povinností 

materiálne zabezpečenie školy: počty interaktívnych tabúľ vzhľadom na počet tried, 
zmodernizované pomôcky v kabinetoch, nový školský nábytok v triedach, koberce... 

zveľaďovanie interného prostredia školy – nové farebné, pekné maľovky chodieb a tried 

dobrá vnútorná sociálna klíma, dobrá spolupráca medzi kolegami, medzi vedením a učiteľmi – 
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vedenie podporuje aktivity, je ústretové, podporuje inovácie a tvorivosť 

zavádzanie elektronickej dokumentácie – uľahčenie roboty pedagógov 

cieľavedomé výchovno – vzdelávacie pôsobenie celého kolektívu, ujednotenie kvalifikačných 
postupov 

dostatok záujmovej činnosti, podpora popoludňajších aktivít žiakov, zabezpečenie činnosti ZUŠ 
priamo v priestoroch školy 

dobrá ponuka služieb pre rodičov 

výborný PR marketing, dobrý obraz o škole v očiach verejnosti, zlepšenie a otvorenie  
komunikácie s rodičmi, s verejnosťou 

prispôsobenie organizácie školy požiadavkám rodičov (ŠKD...) 

existencia a fungovanie špeciálnych  tried pre žiakov s poruchami učenia 

aktívna práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením – úzka a dobrá spolupráca so S CŠPPP 
Vysoké Tatry aj s ostatnými centrami 

kvalitné aktivity pre deti v SŠKD, „nové“ poňatie práce v SŠKD – pokračovanie v dopoludňajšej 
činnosti 

prehľadná a funkčná stránka školy, fungujúca a živá Facebookova stránka školy 

aktívne využívanie odborných učební (PC, jazykové laboratórium, multi učebňa) 

zlepšenie čitateľskej gramotnosti, zručností v používaní cudzieho jazyka, zručností v používaní PC, 
Internetu...) 

príprava a návšteva  početných kultúrnych podujatí pre žiakov školy, exkurzií, vychádzok. 

príprava zaujímavých športových aktivít pre žiakov školy (turnaje, súťaže...) 

príprava a organizácia lyžiarskeho výcviku, školy v prírode 

zabezpečenie celodennej stravy – desiaty, olovranty a pitný režimu pre žiakov – varenie čaju 
v triedach, podpora konzumácie ovocia – projekt školské ovocie a konzumácie mliečnych 
výrobkov – projekt mlieko na školách 

 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:    
 

Nedostatky 

zlepšenie práce a hľadanie spoločnej cesty pre prácu so žiakmi v špeciálnych triedach 

ujednotenie postupov pre zavádzanie II. úrovne modelu Vysoko efektívneho učenia /ITV 

zlepšenie školského manažmentu, dodržiavanie termínov (učitelia), prenesenia viacerých 
kompetencií na vedúcich MZ, PK a učiteľov 

 

Úspešnosť žiakov školy v súťažiach a olympiádach:  šk. rok 2016 / 2017 
 

     Škola sa zapojila do predmetových olympiád, matematických, recitačných, športových, 
výtvarných, speváckych a vedomostných súťaží a súťaží vyhlásených inými (nie školskými) 
organizáciami. Na škole prebehli triedne a školské kolá týchto súťaží: 
 

 Šaliansky Maťko - tr. Kolá + šk. kolo + obv. kolo 

 Všetkovedko 

 Pytagoriáda šk. kolo + okr. kolo 

 Jazykový kvet – tr. Kolá + šk. kolo + krajské kolo 

 Anjel Vianoc (výtv. súťaž) 

 Hviezdoslavov Kubín – tr. Kolá + šk. kolo + okr. kolo 

 MAKSÍK – korešpondenčný matematický seminár – niekoľko kôl 

 Klokanko – matematický korešpondenčný seminár 

 Vesmír očami detí (výtv. súťaž) 
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 Kremnické laso – hudobná súťaž 

 Slávici z lavice – hudobná súťaž 

 Slávik Slovenska – hudobná súťaž 

 Štúrov Zvolen – šk. kolo + okr. kolo 
 
Športové súťaže: 

 Stolno – tenisový turnaj (ZŠ Tajovského) – bez umiestnenia 

 Stolno – tenisový turnaj (ZŠ Francis.) – bez umiestnenia 

 Stolno – tenisový turnaj (ZŠ Matejovce) – bez umiestnenia 

 Stolno – tenisový turnaj (SZŠ Life Academy) – bez umiestnenia 

 Turnaj v mini futbale (ZŠ Veľká) – bez umiestnenia 

 Turnaj vo vybíjanej (ZŠ Sp. Teplica) – bez umiestnenia 

 Turnaj v mini futbale (ZŠ Veľká) 8x – bez umiestnenia 

 Lyžovanie – Športová olympiáda mesta Poprad – umiestnenie:  

 Celodenná atletická olympiáda – Slov. atlet. asociácia 

 Atletika (ZŠ Jarná) 

 Bežecký tréning Grep park (1.P) 

 Udatný Dráčik 

 Tatranskí rytieri 

 Tatranská lyžiarska liga 
 
Umiestnenie našich žiakov na okresných (obvodných)  kolách týchto súťaží: 
 
Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka/čky Trieda Pripravujúci pedagóg 

Anjel Vianoc  (výtvarná 
súťaž) 

cena za 
kolekciu 

Ivančík, 
Schonwiensnerová, 
Buocik, Šifra, Gálfy 

II.C I.Brejčáková 

Anjel Vianoc (výtvarná 
súťaž) 

cena za 
kolekciu 

Markócsyová, 
Jurkechová, 
Mešárová 

I.N M. Červeňová 

Šaliansky Maťko – 
recitačná súťaž 

4.miesto Chocholová III.B I.Brejčáková 

LIDICE – medzinárodná 
výtvarná súťaž 

čestné 
uznanie 

Bezák, Jurčo III.B I.Brejčáková 

Slávici z lavice – spevácka 
súťaž 

1.miesto Kiovská VI.P E. Mýtniková 

 

Voľnočasové aktivity školy: 
 

V školskom roku 2016/2017 sme ponúkli žiakom školy tieto krúžky: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda 

Konverzácia v anglickom jazyku  Judita Toporcerová 1.V 

Konverzácia v anglickom jazyku  Judita Toporcerová 1.P 

Konverzácia v anglickom jazyku  Lucia Lavková 2.N 

Konverzácia v anglickom jazyku Ntombozuko Jakuboci 3.C 

Konverzácia v anglickom jazyku Ntombozuko Jakuboci 4.B 

Konverzácia v anglickom jazyku Lucia Zdútová 5.-8. 

Športový krúžok  Veronika Chmurová 1.-8. 

Športový krúžok – starší chlapci Róbert Mýtnik 5.-8. 
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Art relax - výtvarný Iveta Brejčáková 1.-6. 

Turistický krúžok Zuzana Maškulková 1.-4. 

 
Okrem krúžkovej činnosti sme zabezpečili pre žiakov školy v šk. roku 2016/2017 v rámci 
detašovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Poprad (priamo v budove školy) a jej 
odborov: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Trieda 

Tanečný odbor Jozef Solus 1.-4. 

Výtvarný odbor Iveta Brejčáková 1.P 

Výtvarný odbor Veronika Károlyová 1.V 

Výtvarný odbor Veronika Károlyová 2.N 

Výtvarný odbor Veronika Károlyová 3.C 

Výtvarný odbor Veronika Károlyová 4.B 

Hudobný odbor - gitara Mária Radušovská 1.V 

Hudobný odbor - gitara Mária Radušovská 3.C 

Hudobný odbor - gitara Mária Radušovská 4.B 

Hudobný odbor – klavír, 
náuka 

Eva Karhútová 1.V 

Hudobný odbor – klavír, 
náuka 

Eva Karhútová 1.P 

 
ŠKD: zabezpečenie činnosti v čase od 6:45 – do 7:45 (tzv. Morning Life Academy club ) a ŠKD 
popoludní až do 17:00 (tzv. After School Life Academy club). 
 
 Iné akcie pre žiakov v dopoludňajšom i popoludňajšom čase: 
 
P.č. Názov akcie pre žiakov  

I. stupňa 
pre žiakov  
II. stupňa 

1. Jesenné cvičenie v prírode a účelové cvičenie – Čisté hory     

2. Návšteva múzea v Spišskej Sobote    

3. Návšteva výstavy Zvláštni ľudia    

4. Halloweenska streda      

5. Jesenná návšteva kina     

6. Festival šarkanov    

8. Recyklácia odpadov - enviroakcia     

9. Jesenné výtvarné workshopy Tatr. galéria (viaceré triedy)    

10. Jesenná návšteva knižnice (4.B)    

11. Kreslo pre hosťa (4.B a 3.C, 1.P)    

12. Beseda s lesníkom    

13. Príprava ozdôb na stromček na námestí     

14. Kŕmidlá pre vtáčiky - enviroakcia     

15. Návšteva krytého detského ihriska Fun Ville    

16. Vianočné oslavy učenia – všetky triedy     

17. Červený Mikulášsky deň     

18. Lucia v Life Academy     

19. Návšteva výstavy LEGA – OC Fórum     

20. Vianočný workshop Tatr. galéria     

21. Vianočná výstava v OC Fórum    

22. U NÁS SA DOBRO NÁSOBÍ – vypískajme násilie     

23. U NÁS SA DOBRO NÁSOBÍ – zbierka pre útulok zvierat     
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25. Vianočná výzdoba školy     

26. Vianočná pošta     

27. Týždeň zimných aktivít – lyžovanie, sánkovanie     

28. Písanie polročných hodnotení     

29. Slávnosť odovzdávania polročných hodnotení     

30. Zimné kreslo pre hosťa (niekoľko tried)    

31. Karneval     

32. Valentínska pošta     

33. Korčuľovanie v meste     

34. Jarná brigáda v parčíku    

35. DOD – SZŠ – bežné triedy    

36. Koncert Aréna Poprad – protidrogová tematika    

37. Modrý deň vody     

38. Koncert – Talenský – Aqua City Poprad     

39. U NÁS SA DOBRO NÁSOBÍ – zbierka kojeneckých fľašiek     

40. Exkurzia LEVICE    

41. Jarná výstava TATRA BRICK    

43. Jarná návšteva knižnice (1.P, 3.C, 4.B)    

44. Zápis žiakov do prvého ročníka   

45. Týždeň zdravia – ochutnávka smoothie a ovocných kapsičiek, 
Curaprox – starostlivosť o zúbky (4x), rozbehnutie ovocných dní 

    

46. Týždeň hlasného čítania (besedy so spisovateľmi)     

47. Jarná noc v škole    

48. Deň Zeme - enviroakcia     

49. Burza kníh (1.P + 1.V)    

50. Prezentácia jazykovej literatúry RAABE – Z. Vačková     

51. Návšteva víkendového divad. predstavenia Aqua City    

52. Návšteva LEGOVNE     

53. Škola v prírode Krompachy     

54. Plavecký výcvik 3.C    

55. Rodinná akadémia Family Day     

56. LABYRINT – výchovná akcia protidrogovej prevencie    

57. Návšteva tanečného predstavenia ZUŠ Poprad     

58. Triedne a školské kolo Prezentácie ročníkových prác     

59. Návšteva ihriska v Aqua City Poprad    

60. Promo akcia v Aqua City Poprad – narodenie maskota    

62. Výlet v Sp. Hrhove (1.P, 1.V)    

63. Záverečné fotografovanie detí a kolektívov     

64. Teleráno TV Markíza v Aqua City Poprad    

65. Deň detí – švédske stoly pre deti     

66. Workshop ku Dňu detí – Tatr. galéria    

67. Stretnutie s budúcimi rodičmi prvákov (sobota)   

68. Kultúrny týždeň – návšteva kina, múzeí, divadla...     

69. U NÁS SA DOBRO NÁSOBÍ – dražba detských obrazov     

70. Deň so záchranármi – sanitka v škole     

71. Návšteva divadelného predstavenia Solivarské poklady     

72. Koncoročné výlety: Habakuky +  Betliar (všetky triedy)     

73. Športová olympiáda detí     

74. Návšteva tvorivej dielne ponožka – Tatr. galéria    

75. Návšteva koncertu Alexandovovcov    
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77. Tvorivá dielňa HERBÁR OC Fórum    

78. Letné kreslo pre hosťa     

 
Spolupráca školy s rôznymi organizáciami: 
 
     Škola vždy úzko spolupracovala s rodičmi. Jednotliví zástupcovia tried – triedni dôverníci 
sa s vedením školy stretávajú vždy pri riešení dôležitých problémov. Plenárne zasadnutie pre 
všetkých rodičov prebieha raz ročne – zväčša v septembri/októbri.    
       
     Stretnutia triednych aktívov ZRPŠ prebiehajú 5 a viac krát ročne, z toho dva krát ide 
o individuálne konzultačné hodiny (november a apríl). 
  

     Ďalej úzko spolupracujeme s Radou školy. Rada školy je zostavená podľa platnej 
legislatívy, zasadá podľa potrieb riešenia situácií týkajúcich sa školy a školského 
manažmentu, zväčša trikrát ročne.  
      
     Škola ďalej úzko spolupracuje so Súkromnou pedagogicko-psychologickou poradňou 
Vysoké Tatry, ako aj s ostatnými poradňami v meste Poprad. Dobrá je aj nadviazaná 
spolupráca so Základnou umeleckou školou v Poprade, so Súkromným gymnáziom Poprad 
i Súkromnou materskou školou Poprad. 

 

     Spolupráca bola nadviazaná aj s organizáciami Nadácia pre deti Slovenska, Asociácia 
Susan Kovalikovej na Slovensku a inými mimovládnymi organizáciami. 
 
Ďalej spolupracujeme spoločne na menších či väčších projektoch s: 
 Aqua City Poprad 
 Mestom Poprad (detská univerzita), odbor školstva – športové súťaže 
 Podtatranským  múzeom  Poprad 
 Hasičskou zbrojnicou, Poprad 
 Mestskou políciou v Poprade,  
 záchrankou Vysoké Tatry 
 S detskými spisovateľmi: Gabriela Futová, Mirizmá Kurzov 
 Štátnym archívom v Levoči / pracovisko v Spišskej Sobote/  
 vydavateľstvami Oxford, Slovak Ventures, Express Publishing, Raabe,    
 kníhkupectvom Christiania Poprad, Martinus Poprad 
 umeleckou agentúrou Bell CANTO z Popradu (zabezpečovanie koncertov, ich 

propagácia a možnosť zakúpenia vstupeniek pre žiakov a učiteľov)  
 Tatranskou galériou Poprad 
 Curaproxom 
 Zvieracím útulkom Cesta za domovom Švábovce 
 Policajným zborom SR v Poprade,  
 Vojenským útvarom Stráže,  
 Podtatranskou knižnicou v Poprade  
 Centrom voľného času Poprad 
 Lesmi SR 
 vedením TANAPu 
 LEGOVŇOU Poprad, jazykovou  školou TARGET Poprad 
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 Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava 
 Metodicko - pedagogickým centrom Prešov 
 logopedickou starostlivosťou Mgr. Michaela Pinteková 
 Slovenskou atletickou asociáciou 
 Športovou akadémiou Mateja Tótha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


