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1. Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov:  CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča 

Adresa:  Bernolákova 21, 080 01 Prešov 

IČO:  42090741 

Telefón: 051/4591636 

E-mail: zs@gojdic.eu 

Web:   http://gojdic.edupage.sk/  

 

Zriaďovateľ školy:   Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

Riaditeľ školy:  Mgr. Júlia Šarišská 

Predseda rodičovského spoločenstva: Ľ. Grohola 

 

 

2. Charakteristika a profilácia školy 
 

CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča v Prešove bola zriadené Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove 

v súlade so zákonom SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a po 

splnení podmienok stanovených vyhláškou MŠMŠ SR a MZ SR č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti 

cirkevných škôl a na základe zaradenia do siete základných škôl Ministerstva školstva SR bola zriadená 

CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča 1.9.2010. 

Špecifický charakter Cirkevnej základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča sa prejavuje prostredím, 

celostným chápaním výchovy, v previazanosti učebnej látky s evanjeliom  a  vonkajšími  prejavmi  

viery.  Škola  sa  nachádza  na  okraji  mesta v prekrásnom prostredí zelene, stromov, okrasných kríkov 

a kvetinových záhonov. Aby sa  žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie,  vytvára sa 

upravené a estetické  prostredie  interiéru  a exteriéru  školy,  buduje  sa  priateľská  atmosféra medzi 

žiakmi navzájom, ako aj medzi žiakmi a pedagógmi. Vo vzťahu k žiakom sa pamätá na to, že „každý 

človek má svoje obmedzenia,  má právo na omyl a  aj vedomostne slabší žiak potrebuje pochvalu či 

dobrú známku.“ 

           Školu  navštevujú  predovšetkým  žiaci  z Prešova  a jeho  blízkeho  okolia. Vzhľadom k tomu, že 

ide o novovzniknutú školu, nižší počet žiakov v triede vytvorí vhodnejšie podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie, prácu v skupinách a individuálny prístup pedagóga k žiakom. 

 

3. Základné údaje o žiakoch a zamestnancoch školy 
  

Študijné odbory: 7910 A 00 materská škola, 7921 B 00 základná škola 1. stupeň, 7922 D 00   

                         základná škola 2. stupeň 

Počet žiakov: 123 ZŠ (k 15.9.2015) 

                     100 MŠ (k 15.9.2015)  

Počet pedagogických zamestnancov: 24, z toho 2 externí učitelia 

Počet nepedagogických zamestnancov: 5 

 

Kvalifikovanosť pedagogického zboru je stopercentná. Učitelia sa priebežne zúčastňujú školení 

a seminárov organizovaných k jednotlivým predmetom. Špecializovaných školení sa zúčastňujú taktiež 

výchovný poradca a špeciálny pedagóg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Výchovno - vzdelávacie výsledky 
 

 Prospech, dochádzka a správanie 

 

 
 

 
 

 
 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity školy, podujatia a úspechy študentov v súťažiach a podujatiach: 

 

 Každoročná účasť študentov na duchovnej obnove 

 Imatrikulácia prvákov 

 Sviatok školy (spomienka na beátatifikáciu bl.P.P.Gojdiča - 4.11.) 

 Lyžiarsky kurz, škola v prírode 

 Deň Európskych jazykov 26.9., Deň zdravej výživy 16.10., Deň vody 24.3.  

 Kurz ochrany života a zdravia 



 

 

 Poznávacie exkurzie a zájazdy, školské výlety 

 Návšteva divadelných predstavení a umeleckých podujatí 

 Bohatá mimoškolská činnosť v práci krúžkov 

 Vyučovanie cudzích jazykov: anglický, nemecký, španielsky 

 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v oblasti profesijnej 

orientácie študentov 

 

 

Počas školského roka 2015/2016 sme sa zapojili do nasledovných súťaží a aktivít: 

 

1.  GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (44. ročník),  okresné kolo 

     Termín: 4.2.2016, počet miest:51 

     Zúčastnení: žiaci 5.ročníka:  1. Jakub Bialko - 16.miesto (60 bodov) 

                                                    2. Eliáš Fudaly - 36.miesto (48 bodov) 

                                                    3. Alexander Pancurák (39 bodov) 

2.  BIBLICKÁ OLYMPIÁDA, protopresbyterské kolo 

     Termín: 10.3.2016 

     Zúčastnení: žiaci 5.ročníka: 1. Veronika Pejková 

                                                   2. Anastasia Pasok 

                                                   3. Monika Kordiaková 

      Počet zúčastnených družstiev: 11 

      Umiestnenie: 5.miesto 

3.  BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (50.ročník)        

     Krajské kolo - kategória D: Braňo Diro - 4.miesto 48,5b/50b 

                                                Dávid Božik - 15.miesto 38b/50b 

                 - počet zúčastnených: 17 

                 - náhradníčka: Kamila Groholová 

4.  iBobor 

   - kategória BOBRÍK (3. a 4. roč.) zúčastnených: 13 000 detí  

       - Michal Iľkovič -  221.miesto - 84b/99% 

       - Patrik Barnišin - 835. miesto - 72 b/95% 



 

 

     

- kategória BENJAMÍN (5. a 6. roč.) zúčastnených:  22 000 detí  

           - Monika Kordiaková - 444. miesto - 66,68b/98% 

           - Eliáš Fudaly - 1218.miesto - 60,02b/95% 

           - Anastasia Pasok - 1857.miesto - 56b/92% 

5.  Čo vieš o hviezdach? (4.-6.ročník) 

   - okresné kolo (21.3.2016) - 1.miesto: Dávid Božik 

                                                3. miesto: Daniel Zbojovský 

                                                8. miesto: Alexander Pancurák 

                                                11. miesto: Eliáš Fudaly 

  - krajské kolo (26.4.2016) - 3.miesto: Dávid Božik 

                                              5. miesto: Daniel Zbojovský 

  - celoslovenské kolo (7.6.2016) - 18.miesto: Dávid Božik 

  

6.  MILK AGRO 

               viečka                                                                                       tetrapaky 

1.A :      Jakub Hurai - 580 ks                                   Damián Kuchár - 53 ks 

2.A:      Tobiáš Sopala - 1558 ks                              Jakub Fudaly - 277 ks 

3.A:      Anežka Petríková - 2500 ks                         Karolína Vaňová – 142 ks             

4.A:      Kristína Vaňová - 574 ks                             Veronika Gromošová - 86  ks 

             Aneta Groholová - 570 ks 

5.A:      Anastasia Pasok - 195 ks                             Daniel Gromoš - 47 ks 

6.A:      Dávid Božik - 365 ks                                   Kamila Groholová - 510 ks   

  

7.  SLÁVIK SLOVENSKA 

    - okresné kolo (11.5.2016) - reprezentácia školy 



 

 

                                     Sára Drobná - 1.roč.     

                                     Veronika Pejková - 5.roč. 

 8.  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

     - okresné kolo: reprezentácia školy 

 Poézia (16.3.2016):  Tadeáš Diro - 2. roč.     Próza (15.3.2016):  Andrej Jančuš - 3.roč. 

                               Daniel Dzurovčin - 5.roč.                              Daniel Dzurovčin - 5.roč. 

  

9.  MAMUT 2016 - súťaž 5-členných družstiev pre žiakov 4.-6.roč. 

       Organizátor: UPJŠ Košice a združenie STROM 

       Počet zúčastnených: 31 družstiev 

       Termín: 27.5.2016 

       Umiestnenie: 3. miesto (B. Diro, Š. Malik, J. Bialko, P. Barnišin, M. Iľkovič) 

  

10. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

                   Počet zúčastnených: 46; z - 6 kategória 

                   Termín: 5.4.2016       

                   Umiestnenie: 19.miesto - Š.Malik - 9b z 18b - úspešný 

                                         24.miesto  - B. Diro - 8b z 18 - neúspešný      

   

  11. PYTAGORÁDA – obvodové kolo 

        Termín: 8.3.2016 - P3, P4;  9.3.2016 – P6 

        Počet zúčastnených: P6-36; P4-38; P3-43 

        Umiestnenie:     P6   1. miesto: Diro B. (21b) 

                                  P6  18.miesto: Malik Š. (9b) 

                                  P4  2.miesto: Iľkovič M. (25b)                      

                                  P4  4.miesto: Barnišin P. (23b) 



 

 

                                  P3  15.miesto: Bialko M. (9b) 

                                  P3  20.miesto: Saraková J. (8b) 

 

12.  PANGEA – matematická olympiáda 

       Termín: 6.4.2016 (súťažili v kategórii 7. ročník) 

       Zúčastnení: Malik Š. (6.A) - 203. z 9184 

                           Diro B. (6.A) -  501. Z 9184 

  

13. KLOKAN – celoslovenská súťaž 

       Termín: 21.3.2016 

       Zúćastnení:  1.A (4.x)                4.A (4.x) 

                            2.A (4.x)                5.A (6.x)     

                            3.A (4.x)                6.A (7.x)   

Školský šampión: Feková, I.  4.A - 1.miesto      

  

14. Detská športová olympiáda - 9. ročník 

      Termín: 20.5.2016 

      Zúčastnení:  Júlia Šarišská - 2.miesto v behu na 50 metrov 

                           Alexandra Marušinová 

                           Kornélia Máthéová 

                           Alica Cocuľová 

                           Aneta Groholová 

                           Vlastimil Urda 

                           Jozef Maretta 

                           Jakub Fudally 

                           Michal Bialko 

                           Michal Iľkovič      

 

Výlety: 1. - 2. roč. kaštieľ Betliar a aragonitová jaskyňa 

              3.- 4. roč. škola v prírode  Donovaly 

              5.- 6. roč. lyžiarsky Donovaly  

 

 



 

 

6. Projekty 
 

    1. Infovek 

 

    2.  Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou     

          vyučovania cudzích  jazykov na základných a stredných školách 

  

    3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

  

    4. Aktivizujúce metódy vo výchove 

 

 

7. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

   Správa o hospodárení za rok  2015 

 

 
Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča mala v školskom roku 

2014/2015 v základnej škole 93  žiakov /v 1. až 5.ročníku/   štrnásť pedagogických a troch 

nepedagogických pracovníkov. V školskom roku 2015/2016 má 123 žiakov /v 1. až 6. ročníku/, 6 

pedagogických pracovníkov na plný úväzok, 11 pedagogických pracovníkov na skrátený úväzok a troch 

nepedagogických pracovníkov.          

 

Zo   ŠR  boli základnej škole na  rok  2015  pridelené normatívne   finančné    prostriedky    vo 

výške 194 795,- Eur. Na mzdy a poistné  bolo pridelené 134 298,- Eur a na prevádzku 60 497,- Eur. 

Okrem týchto finančných  prostriedkov dostala materská škola  aj nenormatívne finančné prostriedky  

vo výške 5 534,- Eur ako príspevok na výchovu a vzdelávanie a na  dopravné vo výške 1299,- Eur.. 

Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie  boli  použité  na  mzdy  a poistné  vo  výške 1 704,-  

Eur a prevádzku vo výške 3 830,- Eur. Na dopravné bola z roku 2014 presunutá suma 55,70 Eur, ktorá 

bola použitá do 31.03.2015. Za kalendárny rok 2015 škola vyplatila žiakom dopravné v sume 1320,30 

Eur a suma 34,40 Eur bola presunutá do roku 2016.   

  Celkové  príjmy  za  rok  2015  boli  vo výške  201 628,-   Eur   a  výdavky vo výške 201 628 

Eur. 

 

Zo ŠR sme nedostali žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky. 

 

 

 

 

        

                                                                                       Mgr. Júlia Šarišská 

                                   riaditeľka školy 

 

 

 

 

V Prešove dňa: 09.04.2016 



 

 

 

8. Ciele v rámci koncepcie rozvoja školy 
 

Víziou školy je: 
 

- postupný rozvoj školy, postupné naplnenie tried vo všetkých ročníkoch    
- výchova k ľudským a kresťanským hodnotám,  

 
- poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie, s dôrazom na jazykovú a počítačovú gramotnosť,  

 
- okrem kvalitného vzdelania a výchovy poskytnúť žiakom aj dôležitý duchovný rozmer v 

súlade so zásadami kresťanskej náuky,  
 

- celkový rozvoj osobnosti dieťaťa a žiaka pri rešpektovaní jeho jedinečnosti, vytváranie 

priaznivej príjemnej a kladne pôsobiacej klímy, ktorá je podmienkou úspešného rozvoja,   
- rozvíjať v škole spoluprácu rodičov, učiteľov, priateľov a priaznivcov školy,   
- spolupracovať s kultúrnymi, občianskymi a náboženskými organizáciami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Analýza silných a slabých stránok, návrh opatrení 
 

    SWOT ANALÝZA 
  

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 - dobrá poloha budovy školy – na okraji - škola je novozriadená – bojuje s 

 

preľudneného sídliska, blízko malebnej 
prírody materiálnym zabezpečením 

 

- nádherné priestranné a presvetlené 
priestory, - veľká spotreba energií 

 hygienicky vyhovujúce - škola nemá vlastnú kuchyňu 
 - nový nábytok, vybavenie tried - nedostatočný počet učebných pomôcok 

 - v nové okná a vonkajšie 
- chýbajúce oplotenie školy, detské 
ihrisko, 

 zateplenie budovy - priebežné riešenie školského dvora, 
 - veľký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa  
 do MŠ  

 

- plynulý prechod dieťaťa z MŠ do miestnej 
ZŠ, elokované pracovisko CZUŠ sv. Mikuláša - sťažený prístup pre motorové vozidlá do 

 

- spolupráca a využívanie spoločných 
priestorov školy 

 a prostriedkov Gymnázia bl. P. P. Gojdiča  

 (učebne, telocvičňa…)  

 - výborne fungujúca tímová spolupráca  

 zamestnancov školy,  

 - príjemná klíma v škole pripomínajúca  

 rodinné prostredie,  

 - dobrá spolupráca s rodičmi,  

 - dobrá spolupráca s miestnym farským  

 spoločenstvom, duchovným správcom školy  

 - odbornosť vyučovania,  

 - záujem zamestnancov školy o ďalšie  

 vzdelávanie,  

 - dobrá počítačová gramotnosť  

 pedagogických zamestnancov,  

 - činnosť záujmových útvarov,  

 - estetizácia a inovácia prostredia v škole,  

 - nižší počet žiakov v triedach na ZŠ  

 - kultúrne a spoločenské akcie  

 usporiadané v škole  

 - možnosť tenisovej prípravy –  

 - využívanie plaveckej prípravy na blízkej ZŠ  

 

 PRÍLEŽITOSTI  RIZIKÁ 

 

- zlepšujúce sa podmienky vzdelávania 
žiakov –  - zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 

 počítačová učebňa, zakúpenie didaktickej  - sídlo školy v prenajatom objekte 

 techniky a učebných pomôcok  - ohrozenie školy vandalizmom 

 - výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka, aj   

 formou záujmového útvaru v MŠ   

    



 

 

   

URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT  
 
 

 Dlhodobé ciele školy:  
 

- postupne otvoriť všetky ročníky  2. stupňa základnej školy, udržať prosperitu materskej školy 
a základnej školy  

 
- aktívna spolupráca žiakov školy s deťmi materskej školy, hlavne pri organizácii spoločných 

akcií a tým zabezpečiť plynulý prechod z materskej školy do 1. ročníka základnej školy  
 

- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie so zameraním na ľudské a 
kresťanské hodnoty,    

- rozvíjať a budovať školu ako „otvorený systém“, schopný počúvať a komunikovať s 
vonkajším prostredím, 

 
- zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v anglickom jazyku a zvyšovanie počítačovej 

gramotnosti žiakov,   
- rozvíjať športové a pohybové aktivity deti a žiakov školy,  

  
- prehlbovať spoluprácu s rodinou v rovine žiak – učiteľ – rodič,  

 
- v maximálne možnej miere prezentovať aktivity školy na verejnosti – internet, média, 

podujatia za prítomnosti verejnosti,  
 

- venovať pozornosť prevencii sociálno-patologických javov, viesť žiakov k zdravému 
životnému štýlu,   

- rozvíjať environmentálne povedomie žiakov,  
 

- venovať pozornosť starostlivosti o zamestnancov, ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie odbornosti, 
kvalifikačný rast, optimálne pracovné podmienky,   

- vytvárať priaznivú sociálnu klímu,  
 

- rozvíjať osobnosť žiaka, pričom brať na zreteľ jeho dobro, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je 
členom,   

- dobre pripraviť žiakov na ďalšie štúdium,  
 

- pripraviť žiakov na život v spoločnosti, aby sa stali jej aktívnymi členmi, vedeli 
komunikovať, spolupracovať v záujme spoločného dobra,  

 
- napomáhať vytváraniu priateľských vzťahov medzi žiakmi rozmanitej povahy a rozličného 

postavenia, napomáhať ich vzájomnému porozumeniu,  
- viesť žiakov k mravným hodnotám, k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha.  

 
 
 
 

  Špecifické ciele školy  

 

- zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním kompetencií žiakov aj 
pedagogických zamestnancov,   

- rešpektovať osobnosť dieťaťa a jeho individualitu,   
- pokračovať v rozvoji materiálno-technického vybavenia ,    

- zvýšiť starostlivosť o zamestnancov školy,  
 

- vhodnými úpravami prostredia školy dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia tak detí a žiakov, 
ako aj zamestnancov školy,   

- zber odpadového materiálu (deti, rodičia, personál),  



 

 

 
- Získavanie financií prostredníctvom 2% z daní.  

 
 
 
 

VYPRACOVANIE AKČNÝCH PLÁNOV ŠKOLY  
 

 
Výchovno-vzdelávací proces  

 
 

1. Neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy 

kvalitným vypracovaní školského vzdelávacieho programu a výchovného programu 

školy.  

 
2. Využívať počítačovú učebňu v rámci všetkých predmetov výchovno-

vzdelávacieho procesu a naučiť žiakov postupne využívať informačné 

technológie.  

 
3. Rozšíriť ponuku záujmovej činnosti pre žiakov (umelecká, športová, environmentálna, 

prírodovedná, zameraná na rozvoj manuálnych zručnosti).  

 
 

  Personálne podmienky školy  
 
 

1. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvoriť optimálne pracovné 

podmienky.  

 

2. Podporovať profesijný a osobnostný rast zamestnancov.  

 

3. Zabezpečiť vnútorné vzdelávanie, vzájomné odovzdávanie si skúseností vo výchovno-

vzdelávacom procese v rámci MZ a PK. 

 

4. Absolvovať vzdelávacie aktivity usporadúvané vzdelávacími inštitúciami v rámci     
    kontinuálneho vzdelávania zamestnancov.  

 
5. Postupne zabezpečiť dostatok odbornej literatúry, metodických príručiek pre pedagogických   
    zamestnancov.  

 
6. Vytvárať priaznivú sociálnu klímu a motivačné prostredie pre zamestnancov. 

  

  Materiálne podmienky školy  
 
 

1. Doplniť didaktickú techniku.  



 

 

 

2. Zriadiť detské ihrisko, oplotiť školský dvor.  

 

3. Dovybaviť triedy CZŠ a MŠ školským nábytkom.  
 
 
 
 

 Prezentácia školy na verejnosti  
 
 

 
1. Prezentovať dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti v 

médiách na úrovni mesta.  

 
2. Naďalej organizovať tradičné podujatia a školské akcie so žiakmi, vystúpenia žiakov na 

verejnosti.  

 

3. Zapojiť rodičov žiakov do získavania potrebných prostriedkov pre školu.  

 
4. Spolupracovať s inštitúciami a organizáciami a školami v meste a blízkom okolí, pokúsiť sa aj 

o medzinárodnú spoluprácu.  

 

5. Využívať spätnú väzbu ako základný mechanizmus pre skvalitnenie práce v škole.  

 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 20.9.2016. 

 

 

 

 

V Prešove  20.9.2016            Mgr. Júlia Šarišská 

        riaditeľka školy 

 

 

 

 

Správa prerokovaná v rade školy dňa 26.10.2016. 

 

 

   Za zriaďovateľa: 


