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S p r á v a  o  výchovno-vzdelávacej činnosti, 

             jej výsledkoch a podmienkach 

Cirkevnej základnej školy s Materskou školou 

           bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 21 

                za školský rok 2014/2015 
 
 
 

 

Predkladá: 
 

 Mgr. Júlia Šarišská 

 riaditeľka CZŠ s MŠ 

 

 
 

Prerokované v pedagogickej rade  CZŠ a MŠ bl. P. P. Gojdiča: dňa 10.9.2015 
 

 
 
 
 

Vyjadrenie rady školy:  

 

 

 

 

 

 

Predsedníčka  

RŠ 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:   

                          

                         

                                 

                                                                              Mgr. Anton Uhrin                                                                                              

                                                                      riaditeľ GAŠÚ v Prešove 

Vypracovala:                                                                

Mgr. Júlia Šarišská 
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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1.   Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ    o výchovno-vzdelávacej    činnosti,    jej    výsledkoch    a podmienkach    škôl 

a školských zariadení. 

2.   Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

3.   Koncepcia školy na roky 2013-2017 

4.   Plán práce CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  Prešov na školský rok 2014/2015. 

5.   Vyhodnotenia    plnenia    plánov    práce metodického združenia v šk. roku   

      2014/2015. 

6.   Informácie o činnosti Rady školy pri CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 

7.   Ďalšie podklady: zápisnice z pracovných porád a zasadnutí pedagogickej rady, zápis 

o mesačných  úlohách, zápisnice zo stretnutí spoločenstva rodičov pri CZŠ s MŠ bl. P. 

P. Gojdiča, Bernolákova 21 Prešov. 
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 P.č.  Meno a priezvisko, titl.  Funkcia  Zvolený /delegovaný/ za + 

1.  Ing. Lenka Focková 

 

predseda zástupcov rodičov 

2.  Mgr. Katarína Gromošová podpredseda 

 

zástupcov rodičov 

3. Ing. Beáta Maliková zapisovateľka pedagogických zamestnancov 
4.  Mgr. Damián Saraka  delegovaný za zriaďovateľa 
5. Ing. Viktor Miroslav  zástupcov rodičov 
6. Mgr. Rastislav Baka  delegovaný za zriaďovateľa 
7. Doc.ThDr. Marcel Mojzeš, 

PhD. 

 delegovaný za zriaďovateľa 

8.  Mgr. Janka Marettová  pedagogických zamestnancov 
9. Ing. Ondrej Suchý          nepedagogických zamestnancov 

 
 

   
 

S p r á v a 

 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21 Prešov 

za školský rok 2014/2015 
 

 

 

 Základné identifikačné údaje o škole:  

 
1. Názov školy:  CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča 

2. Adresa školy: Bernolákova 21, 080 01 Prešov 

3. telefónne číslo: 051/ 4591636   mobil: 0903 982 212 

4. Internetová adresa: www.gojdic.eu    e-mailová adresa:  czsgojdic@gojdic.eu 

5. Zriaďovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
 

 Vedúci zamestnanci školy: 

 
 Meno a priezvisko  Funkcie 

Mgr. Júlia Šarišská riaditeľka školy 

 Zuzana Štefaňáková zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

PaedDr. Daniela Dzurovčinová poverená zastupovaním riaditeľky školy 

 

 Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 
 Údaje o rade školy: 

Rada školy pri C Z Š s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Bernolákova 21 bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 2.9.2010. Funkčné 
obdobie začalo dňom 2.9.2010. 

 
Členovia rady školy: 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 
 
Počet zasadnutí  :  4 

 
September:   ŠVP - oboznámenie a schválenie 

                       Pedagogicko-organizačné pokyny a materiálno- technické zabezpečenie školského            

                       roka. 

                       Návrh rozpočtu na nový školský rok – oboznámenie a schválenie. 

                       Schválenie počtu žiakov v triedach MŠ. 

                       Klasifikácia predmetov na prvom stupni CZŠ. 

                       Kontrola uznesení. 

 

Október:   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – oboznámenie a schválenie. 

                   Zapájanie školy do projektov. 

                   Rôzne, návrhy, diskusia. 

  

Február:   Prerokovanie aktuálnej situácie a prípadných sťažností. 

                   Predbežné počty žiakov prijímaných na nasledujúci školský rok. 

                   Rôzne, návrhy, diskusia. 

                   Kontrola uznesení. 

 

Máj:  Správa o výsledkoch hospodárenia školy.           

          Návrhy týkajúce sa učebných plánov a záujmovej činnosti na budúci školský rok. 

          Pedagogicko-organizačné pokyny na zabezpečenie budúceho školského roka. 

          Rôzne, návrhy, diskusie. 

          Kontrola uznesení. 

 

 
 

 Údaje o iných poradných orgánoch riaditeľky školy: 

 
   Prehľad  poradných orgánov riaditeľky školy 

 
Pedagogická rada CZŠ:  16 členov  predseda: PhDr. Jana Tirpáková 

Pedagogická rada CMŠ: 11 členov  predseda: Mgr. Barbora 

Saraková 

              Spoločenstvo rodičov: 10 členov, predseda –  Mgr.  Ľ. Grohola                                  
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Z  práce  metodických  orgánov  školy  vyplývali  následovné  úlohy:  
 

MZ a PK 

 
Hlavné úlohy a ciele:  

1. Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

2. Venovať zvýšenú pozornosť nácviku čítania s porozumením, včas diagnostikovať žiakov   

    s poruchami čítania alebo písania, alebo so zaostávajúcim čítaním. 

 

3. Zapojiť žiakov do súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

 

4. Realizovať rôzne formy voľnočasových  aktivít zameraných na podporu rozvoja  

    čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

5. Prostredníctvom ľudovej slovesnosti viesť žiakov k poznaniu svojej vlasti. 

 

6. Zorganizovať návštevu divadelných predstavení podľa aktuálnej ponuky. 

 

7. Na hodinách čítania sa pravidelne venovať spoločnému mimočítankovému čítaniu. 

 

8. Zvýšenú pozornosť venovať k osvojeniu si štátneho jazyka. 

 

9. Upevňovať fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý   

    životný štýl. 

 

10. Zorganizovať cvičenia v prírode a didaktické hry. 

 

11. Na vyučovaní využívať netradičné vyučovacie  metódy a formy. 

 

12. Venovať zvýšenú pozornosť pravopisu. 

 

13. Zapojiť žiakov do výtvarných a speváckych súťaží. 

 

       14. Zapojiť žiakov krúžkovej činnosti. 

 

15. Venovať pozornosť kvalite vyučovania. 

 

16. Budovať vzťah a úctu jeden k druhému. 

 

17. V spolupráci s ŠKD uskutočňovať hospitácie ved. MZ, vzájomné hospitácie a   

      konzultácie učiteľov v ročníkoch 1. – 4. v záujme zlepšenia metodických postupov pri   

      vyučovaní. 
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18. Pravidelne sledovať odbornú tlač a literatúru a vzájomne si poskytovať informácie a   

      pomoc.  

 

19.  Podľa možnosti učebne využívať „počítačovú učebňu“ na vyučovanie hodín MAT,   

       SJL, ANJ,PDA, VLA,  VYV, HUV. 

 

20. Venovať intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,   

      antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie v jednotlivých predmetoch.  

 

21.  Podľa možnosti zapojiť sa do súťaže Milk Agro. 

 

22.  Zvyšovať kvalitu vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Správne používať štátny   

       jazyk, dbať na správnu spisovnú komunikáciu.  

 

        23. Systematicky viesť žiakov k pravidelným návštevám miestnej knižnice. 

 

        24. Spolupráca s MŠ. 

 

        25. Prehlbovať spoluprácu triednych učiteľov a vychovávateliek ŠKD s rodičmi žiakov. 

 

       26. Modernizácia materiálno – technických podmienok na 1. a 2. stupni CZŠ sa   

             systematicky   venovať, dopĺňať moderné pomôcky podľa finančných zdrojov školy.  

 

       27. Zorganizovať výlety, exkurzie v záujme prehĺbenia prírodovedných, vlastivedných   

            poznatkov, upevnenia zdravia a telesnej zdatnosti žiakov. 

 

       28.Využívať vhodné detské časopisy pre jednotlivé ročníky. 

 

 

             Zodpovedná vedúca MZ 1.- 4. roč.  Mgr. Jana Valiková 

                                              PK: Mgr. Marianna  Iľkovičová – prírodné vedy 

                                              PK: Mgr. Zuzana Hrehová – spoločensko-vedné predmety 

                                              PK: Mgr. Marta Gromošová – jazyko-vedné predmety 

                                              PK: PhDr. Jana Tirpáková – výchovné predmety 

 

 

MZ MŠ 

Ciele činnosti MZ v oblasti literárnej výchovy, ktorá je úzko spojená s rozvojom 

predčitateľskej gramotnosti u detí: 

Budovať u detí pozitívny vzťah ku knihe a čítaniu. 

Vytvoriť deťom vhodné prostredie stimulujúce ich vzťah ku  knihe vytvorením  voľne 

dostupných čitateľských  kútikov v triedach. 
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Priebežne počas roka dopĺňať školskú knižnicu o nové tituly kníh a časopisov pre deti . 

Pripravovať deťom zaujímavé aktivity a podujatia podporujúce vzťah ku knihe, rozprávke, 

čítanému textu. 

Pripravovať s deťmi dramatizácie rozprávok a príbehov. 

Viesť deti a naučiť ich počúvať text s porozumením. 

Pri práci s textom mať vždy jasne stanovený cieľ, ktorý úzko súvisí s výberom vhodného textu. 

Smerovať schopnosti dieťaťa k zapamätaniu si a jednoduchej interpretácii prečítaného textu, ako 

aj k schopnostiam analýzy a kritického hodnotenia textu. 

Pokúsiť sa s deťmi interpretovať a integrovať myšlienky a informácie z textu. 

Rozvíjať slovnú zásobu u detí neustálou komunikáciou  s dieťaťom, kladením vhodných otázok. 

Podporovať rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí veku primeranými formami a zásadami. 

 Ponúknuť deťom hodinu voľného čítania, kde dieťa po „prečítaní“ knihy alebo časopisu dostáva 

priestor prezentovať, čo sa v knihe „dočítalo“. 

-     Rozvíjať slovnú zásobu u detí neustálou komunikáciou  s dieťaťom, kladením  

      vhodných otázok      

Používať antonymá, homonymá, vytvárať rýmy. 

Tvoriť s deťmi príbehy z nakreslených obrázkov. 

Pravidelne prispievať do školského časopisu. 

Uskutočňovať hospitácie ved. MZ, vzájomné hospitácie a konzultácie učiteliek   jednotlivých 

tried  v záujme zlepšenia a obohatenia metodických postupov pri edukačnej činnosti. 

Aktivity a činnosti pre deti: 

Vytvoriť priestor pre deti na aktívnu účasť pri realizácii čitateľského kútika v triede. 

Nechať sa vtiahnuť do deja dramatizáciou príbehov a rozprávok. 

Zúčastniť sa návštevy knižnice. 

Zorganizovať pre deti návštevu bábkového divadla. 

Zorganizovať výstavku obľúbených kníh detí aj učiteliek. 

Zorganizovať „Rozprávkovú noc“. 

Zorganizovať prehliadku v prednese detskej poézie pod názvom „Mám básničku na jazýčku“. 
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Predškolákov odchádzajúcich z MŠ obdariť na konci šk. roka knižným darčekom. 

Výstavka vlastných kníh detí vytvorených v jednotlivých triedach – obrázkové čítanie. 

Zodpovedná vedúca MZ:  Mgr.  Barbora Saraková 

 

Obsah činností MZ spočíva aj v týchto úlohách:  

1. Používať známku aj vo výchovných predmetoch. Hodnotiť žiakov štvrťročne priebežne i 

v predmetoch klasifikovaných známkou. Pri hodnotení aktivít žiaka používať princíp 

pochvaly.  

2. Osobitnú pozornosť venovať deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.  

3. Analyzovať výchovno-vzdelávacie problémy a určiť postupy a metódy na zlepšenie 

výchovy a vzdelávania.  

4. Konkretizovať metódy a postupy na zlepšenie prospechu u konkrétnych slabo 

prospievajúcich žiakov.  

5. Prostredníctvom psychológa poskytovať učiteľom, žiakom a ich rodičom psychologické 

poradenstvo pri optimalizácii a humanizácii procesu vzdelávania a výchovy, pri 

vytváraní zdravej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí.  

6. Uplatňovať humanizáciu výchovy a vzdelávania dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa 

vhodnou formou realizovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv ( program ASP 

UNESCO)  

7. Zabezpečíme aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, sústavne budeme 

sledovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo 

psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť v súčinnosti s 

výchovným poradcom.  

8. Pri realizácii preventívno-výchovných opatrení budeme preferovať pozitívny a holistický 

prístup, posilňovať výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu, primeranému 

hodnotovému systému, etickým normám, humánnemu cíteniu a preberaniu 

zodpovednosti za vlastné správanie.  

9. V spolupráci s ŠKD uskutočňovať hospitácie ved. MZ, vzájomné hospitácie a 

konzultácie učiteľov v ročníkoch 1. – 4. v záujme zlepšenia metodických postupov pri 

vyučovaní.  
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Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015  

 
Ročník Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

 Z toho 
so 

ŠVVP 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho so 
ŠVVP 

Počet 
odd.SKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1.A 1 21 1 1 20 1 21 1 1 20 

2.A 1 20 1 1 18 1 20 1 1 18 

3.A 1 19 1 0 11 1 19 1 0 11 

4.A 1 18 0 0 9 1 18 0 0 9 

5.A 1 16 1 0 0 1 16 1 0 0 

Spolu 5 94 4 2 58 5 94 4 2 58 

 
 

 
 

Počet špeciálnych tried na I. stupni: 0 

 

  
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 
POČET ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ 

 
 

ODKLADY 

 
 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

 
 

SAMOSTATNÉ 

33 15 10 0 1 
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 Škola   

 Spolu 
Vymeškané hodiny  2012/2013  ospravedlnené   neospravedlnené   
CZŠ s MŠ bl. P. P. 

Gojdiča 

 

 

6778 

 

 

6773 

 

 

5 
 

 Údaje o výsledkoch  hodnotenia  a klasifikácie žiakov  podľa  poskytovaného  stupňa 

vzdelania 
 
 
 
 

I.  stupeň  : Priemerný prospech jednotlivých predmetov podľa tried : 

 
Trieda SJL ANJ MAT 

1.A 1,27 1,22  1,00 

2.A 1,25 1,10 1,00 

3.A 1,21 1,00 1,26 

4.A 1,50 1,50 1,38 

5.A 1,68 1,62 1,56 
 

 
 

 
 

       Škola 

 P r o s p e ch   ž i a k o v 

Spolu 

počet 

žiakov 

Z toho 
prospelo neprospelo 

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 94 94 0 

 
 

 Pochvaly za správanie a prospech 
 

  
 Škola   

 Spolu 
Pochvaly za správanie a prospech  od tried. uč.   od riad. školy  

 
CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 

 

30 
 

25 
 

5 

 

 
 

  Výchovné opatrenia 
 

  
 Škola   

 Spolu 
Výchovné opatrenia  od tried. uč.   od riad. školy  

 
 

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
0 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení  k valifikačného   predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie. 
 
 
 
 

 CZŠ s MŠ  Počet 

zamestnanci CZŠ a 
MŠ 

spolu 

32 

Z toho PZ* 27 

Z počtu PZ  

- zamestnanci ŠKD 2 

- asistent učiteľa 0 

- kvalifikovaní 27 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

    

Z počtu NZ 5 

- upratovačky 3 

- školník 1 

- ekonómka  

- externí   zamestnanci 
  na  dohodu   
 

2 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
Uvádzané za školský rok 2014/2015. 

 

 
 

   Priebeh vzdelávania/počet 
 Forma vzdelávania  Počet vzdelávaných 

 ukončilo  pokračuje  začalo 
  

Inovácie v riadení 

školy a školského 

zariadenia 

 
2 

 
 

  

2 

Riadenie školy a 

školského 

zariadenia, 

funkčné 

vzdelávanie VPZ 
MPC  

Prešov 

 
 
 
 

2 

  
 

 
 

 

 

 

2 

Modernizácia 

vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

cudzích jazykov 

štúdium ÚIPS 

Bratislava 

 

 
 

4 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 

 

AMV 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 



 

 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

 

  

Olympiády:   Biblická olympiáda 

                      Pytagoriáda 

                      Matematický klokan 

 

Kytička domovine 

Hviezdoslavov Kubín 

 

Slávik 

 

   Tematické vychádzky a iné formy vyučovania 
     
-    Námestie Prešova – historické budovy 

-    Prírodopisná vychádzka  

-    Vychádzka k rieke Torysa 

- výstavy s výtvarným, technickým, prírodovedným a environmentálnym   

     zameraním 

-   návštevy a vyučovanie v Krajskej knižnici v Prešove   

   Triedne výlety – Výlet na konci školského roka: 1. a 2. roč. – ZOO Košice 

                                                                                      3. - 5. roč. – Ľubovniansky hrad    

 

 
Výchovné koncerty, divadelné predstavenia a vzdelávacie podujatia pre žiakov 

Návšteva Planetária a hvezdárne v Prešove 

 

   Aktivity súvisiace s ochranou človeka a prírody 
 
-    Aktivity v rámci „Dňa Zeme“ – projekt Vyčistime si Slovensko (čistenie 

parku a okolia školy), 

-    Aktivity v rámci „Dní vody“ – projektové práce žiakov, Príroda naša 

priateľka – prednáška o vode  

-    prednášky, besedy s ochranármi, kvízy a súťaže o ochrane životného 

prostredia 

 

 
Aktivity súvisiace s protidrogovou výchovou a prevenciou sociálno- 

patologických javov a výchovou k zdravému životnému štýlu 

 
-    Súťaž hliadok  Mladý záchranár 

- Dni zdravej výživy, Svetový deň mlieka a výživy – tematické aktivity 

zamerané na podporu mlieka ( október 2014) 

 

 
 

 

 

 

13 



 

 
 
 
Súťaže v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy 

 

- výtvarné práce súvisiace s projektmi: Zdravá výživa, Zober loptu, neber drogu, Mesiac úcty k 

starším, Voda – zdroj života, Čisté ruky, Boj proti drogám, 

-     Maľovanie na tému Strom života 

 

Vianočný program žiakov I. Stupňa a MŠ spojený s prezentáciou detských prác 

 

Deň matiek – kultúrny program pre mamy a staré mamy 

Deň detí – kultúrne a športové aktivity pre deti 
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§2 ods. 1 písm. k) 
 

 

 

Škola 
Rok vykonania 

kont. činnosti 

ŠSI 

Hodnotenie na veľmi dobrej 

úrovni 
Hodnotenie na dobrej úrovni  

 
 

MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŠ 

2012 

Komplexná 

inšpekcia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2012 

Tematická 

inšpekcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Komplexná 

inšpekcia 
 

- riadenie školy 

 - kontrolný systém 

 - zapájanie žiakov a učiteľov 

   do projektov 

-  zapájanie žiakov do školskej 

   a mimoškolskej činnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- oblasť výchovy k ľudským   

  právam uplatňovaná   

  rôznymi formami   

  implementácie vo   

  vyučovacom 

  i mimovyučovacom čase, 

–  organizovanie   

  celoškolských podujatí,   

  zapájanie žiakov do   

  projektov, aktivít a súťaží 

- vedenie žiakov 

  k znášanlivosti a vzájomnej 

  tolerancii 

- budovanie priateľskej   

  atmosféry a dobrých   

  medziľudských   

  vzťahov 

 

 

- riadenie školy 

 - kontrolný systém 

 - zapájanie žiakov a učiteľov 

   do projektov 

-  zapájanie žiakov do školskej 

   a mimoškolskej činnosti 
 

 

- podmienky výchovy 

   a vzdelávania 

- implementácia cieľov    

  ŠkVP vo výchovno-   

  vzdelávacom procese 

- úroveň vyučovania 

  a učenia sa v škole 

- vytváranie pozitívnej   

  atmosféry na   

  vyučovaní,   

  rešpektovanie   

  osobnosti žiaka 

- celková úroveň výchovno- 

    vzdelávacieho procesu 
 
 

- žiaci majú v aplikácii    

  teoretických   

  poznatkov v oblasti   

  ľudských práv dobrú   

  úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytváranie pozitívnej   

  atmosféry na   

  vyučovaní,   

  rešpektovanie   

  osobnosti žiaka 

- celková úroveň výchovno- 

    vzdelávacieho procesu 
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 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 
 

Typ učebne 

CZŠ 7 
MŠ 5 

infor. a výp. 
techniky 

 
1 

kuchynka 2 
Telocvičňa 2 

Školská  
jedáleň 

(kapacita) 

 
1 

 
 

Škola je komplexne vybavená. Súčasťou školy je školský klub detí a zariadenie školského 

stravovania. Zamestnanci školy majú vytvorené priestorové podmienky vo forme 2 zborovní a 2 

kancelárií. V oblasti materiálno-technického zabezpečenia má škola vybavenie učebnými pomôckami, 

didaktickou technikou a výpočtovou technikou. Škola je pripojená na internet, má zriadené vlastné 

webové sídlo. 
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Správa o hospodárení za rok 2014 

 

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

roku 2013/2014 v základnej škole 65 žiakov, 8 pedagogických a troch nepedagogických 

pracovníkov. V školskom roku 2014/2015 má 94 žiakov /v 1. až 5. ročníku/ , šestnásť 

pedagogických a troch nepedagogických pracovníkov.          

 

Zo   ŠR  boli základnej škole na  rok  2014  pridelené normatívne   finančné    prostriedky    

vo výške 139 159,- Eur. Na mzdy a poistné  bolo pridelené 86 885,- Eur a na prevádzku 52 274,- 

Eur. Okrem týchto finančných  prostriedkov dostala materská škola  aj nenormatívne finančné 

prostriedky  vo výške 4 015,- Eur ako príspevok na výchovu a vzdelávanie a na  dopravné vo 

výške 897,- Eur.. Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie  boli  použité  na  mzdy  

a poistné  vo  výške  527,-  Eur a prevádzku vo výške  

3 488,- Eur. Na dopravné bola z roku 2013 presunutá suma 31,90 Eur, ktorá bola použitá do 

31.03.2014. Za kalendárny rok 2014 škola vyplatila žiakom dopravné v sume 873,20 Eur a suma 

55,70 Eur bola presunutá do roku 2015.   

  Celkové príjmy  za rok 2014 boli vo výške 144 071 Eur a výdavky vo výške 144 047 

Eur. 

 

Zo ŠR sme nedostali žiadne kapitálové výdavky. 

 

 

        

 

 

                                                                                               Mgr. Júlia Šarišská 

                                                              riaditeľka školy 

 

 

V Prešove dňa: 09.04.2015 

 

 

17 



 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  

na príslušný školský rok 

                

 
 

1 Vízia školy 

 

Naša škola je cirkevnou, čo je rozhodujúcim prvkom v jej celkovom nasmerovaní. Už ako 

napovedá samotný názov školy, našou hlavnou víziou je výchova a vzdelávanie podľa vzoru bl. 

biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorého životným mottom bolo: „Boh je láska, milujme ho!“  

Život blahoslaveného biskupa bol naplnený Božou prítomnosťou a živým vzťahom s ním, čo 

poukazuje na podstatu života. Z jeho života je známa veľká láska a úcta k ľuďom a  zvlášť 

deťom, čo potvrdzuje jeho titul „biskup zlatého srdca“; cez túto skutočnosť hľadíme na každého 

človeka, zvlášť na dieťa, ktoré tak veľmi vyžaduje lásku a pozornosť. Nakoľko významný je 

jeho prínos v kontexte histórie a národa, čerpáme z neho lásku k vlasti a jej tradíciám. 

A nakoniec, biskupova láska k prírode nás samých poháňa k úcte k nej a využívaniu jej krás, čo 

sa odzrkadľuje v environmentálnom cítení školy. 

      Výchova a vzdelávanie na katolíckej škole je realizovaná aj v duchu deklarácie Gravissimum 

educationis, kde je konštatované, že katolícka škola sleduje tie isté výchovné a kultúrne ciele 

ako iné školy, ale je pre ňu charakteristické, že u žiakov vytvára ovzdušie preniknuté duchom 

slobody a lásky podľa evanjelia. Umožňuje, aby sa vývinom ich osobnosti rozvíjalo aj nové 

stvorenie, ktorým sa stali pri krste a napokon dáva do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s 

posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú. 

Na to všetko sa sústreďuje aj Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej 

Republike. Nakoľko sa dokument MILÉNIUM, schválený v roku 2002 zaoberá mnohými 

dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania, z  jeho obsahu vyplýva, že absolventi si majú zo 

škôl odniesť nielen vedomosti, ale aj trvalejšie hodnoty, t.j. postoje, záujmy, hodnotový systém, 

motiváciu, rozvinuté  schopnosti  a zručnosti. Pre výchovu a vzdelávanie to znamená, premeniť 

tradičné encyklopedické vedomosti a memorovanie v školách na tvorivo-humánnu výchovu 

a vzdelávanie, ktorej základom bude rozvoj tvorivých schopností detí, žiakov,  ich myslenia 

a riešenia problémov. 

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 

kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 

v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, 

uvedomovať si vlastnú identitu, byť empatický, vyjadrovať svoje myšlienky, komunikovať 

s inými, byť chtivý nových informácií, prejavovať zdravú zvedavosť. A týmto východiskom je 

jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do kolektívu. 

Škola, ako živý a citlivý organizmus reaguje na zmeny v živote a spoločnosti, teda aj na 

nové podmienky výchovy a vzdelávania. V súvislosti s dobou, ktorá prináša mnoho negatív, sa 

musí škola vyrovnať aj s mnohými nepriaznivými okolnosťami a reagovať na ne bezprostredne. 

Z toho vyplýva, že nie všetky stanovené ciele a úlohy sa budú môcť v plnej miere realizovať, ale  
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niektoré z nich bude nutné modifikovať a prispôsobiť ich konkrétnym a meniacim sa 

podmienkam. Aj v tomto je nám vo veľkej miere vzorom Patrón našej školy. 
 

 

Víziou školy je: 

- postupný rozvoj školy, postupné naplnenie tried vo všetkých ročníkoch a naplnenie 

ďalších tried materskej školy, 

- 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. 

K hlbšiemu prežívaniu našej identity napomáha samotná poloha materskej školy, ktorá  

sa nachádza v meste Prešov, pôsobisku P. P. Gojdiča. 
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2 Orientácia na partnerov 

ŠKOLA - ZRIAĎOVATEĽ ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA 

Poskytuje kvalitné vzdelanie a výchovu, 

stanovuje  si splniteľné ciele, plní stanovené 

ciele, zabezpečuje plynulú prevádzku, 

hospodári podľa schváleného rozpočtu 

Zabezpečuje finančné prostriedky pre 

prevádzku školy.  

Očakáva od školy kvalitné a zodpovedné 

plnenie úloh. 

ŠKOLA – ARCHIEPARCHIÁLNY  

ŠKOLSKÝ ÚRAD 

ARCHIEPARCHIÁLNY  

ŠKOLSKÝ ÚRAD - ŠKOLA 

Predkladá školskému úradu koncepciu plánu 

práce, štatistické výkazy, rozpočet školy, 

podnety na pomoc a spoluprácu. 

Vyjadruje sa k hlavným úlohám a činnosti 

školy, schvaľuje rozpočet školy, dáva 

podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti. 

Dbá na vhodný výber pedagogických 

pracovníkov. 

ŠKOLA - RODIČ RODIČ - ŠKOLA 

Škola zabezpečuje rodičovi kvalitnú výchovu 

a vzdelanie jeho dieťaťa. Poskytuje tiež 

deťom záujmové vzdelávanie a zmysluplne 

strávený čas mimo vyučovania podľa ich 

výberu. Je flexibilná, vníma pravé potreby 

rodičov. 

Rodičia spolupracujú so školou, podporujú 

jej ciele, pomáhajú škole pri plnení cieľov. 

Aktívne sa zúčastňujú pri hľadaní 

prostriedkov a možností k jej prosperite. 

Pomáhajú škole aj pri prezentácii na 

verejnosti,  jej materiálnom zabezpečení, či 

celkovej organizácii. 

ŠKOLA – ZAMESTNANCI ŠKOLY ZAMESTNANCI ŠKOLY - ŠKOLA 

Škola vytvára pre zamestnancov školy 

optimálne pracovné a psychohygienické 

podmienky. Zabezpečuje možnosti ďalšieho 

odborného vzdelávania a kvalifikačného 

rastu pre všetkých zamestnancov. 

Zabezpečuje výklad niektorých právnych 

noriem. Vnútorné školské predpisy vytvára 

tak, aby sa s nimi stotožnili všetci 

zamestnanci školy. 

Zamestnanci školy si plnia zodpovedne 

a dôsledne svoje pracovné povinnosti. Plnia, 

alebo sú nápomocní pri plnení celkových 

alebo čiastkových cieľov školy. Priebežne sa 

vzdelávajú, sú aktívni a iniciatívni. Účinne 

spolupracujú s rodičmi a ďalšími partnermi 

školy. Vytvárajú dobré meno školy na 

verejnosti, participujú na usmerňovaní 

celkového fungovania školy a na tvorbe 

vnútorných školských predpisov, ktoré 

akceptujú. 

ŠKOLA – ORGANIZÁCIE PODIEĽAJÚCE 

SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

ORGANIZÁCIE PODIEĽAJÚCE SA NA 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ - ŠKOLA  

Prizýva organizácie ku spolupráci. Pomáhajú škole plniť hlavné úlohy školy. 

ŠKOLA – OSTATNÍ PARTNERI OSTATNÍ PARTNERI - ŠKOLA 

Škola od spolupráce s partnermi očakáva 

podporu, dôveru, pomoc a reprezentáciu na 

verejnosti. Príprava kultúrnych programov. 

Vzájomná aktívna spolupráca, podnety, 

výzvy a  pomoc pri realizácii projektov. 

Sponzorovanie niektorých školských aktivít 

a projektov. 
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3 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dobrá poloha budovy školy – na okraji 
preľudneného sídliska, blízko malebnej prírody 
- nádherné priestranné a presvetlené priestory, 
hygienicky vyhovujúce 
- nový nábytok, vybavenie tried 
- v prevažnej miere nové okná a vonkajšie 
zateplenie budovy 
- veľký záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa 
do MŠ 
- plynulý prechod dieťaťa z MŠ do miestnej ZŠ 
- spolupráca a využívanie spoločných priestorov 
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  
 

- škola je novozriadená – bojuje s 
materiálnym zabezpečením 
- veľká spotreba energií 
- škola nemá vlastnú kuchyňu 
- nedostatočný počet učebných pomôcok 
- chýbajúce oplotenie školy, detské ihrisko, 
 - priebežné riešenie školského dvora, 
-  rekonštrukcia niektorých priestorov, 
- propagácia ZŠ v meste a širšom okolí, 
- sťažený prístup pre motorové vozidlá do 
školy 
 
 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

- zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov – 
počítačová učebňa, zakúpenie didaktickej 
techniky a učebných pomôcok 
- výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka, aj 
formou záujmového útvaru v MŠ 
- uplatňovanie informačno-komunikačných 
technológií vo výchovno-vzdelávacom procese 
- získavanie optimálneho množstva finančných 
prostriedkov na zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu a prevádzky školy 
- hľadanie možností skvalitnenia odbornej 
štruktúry vyučovania 
- umožnenie ďalšieho vzdelávania všetkým 
pedagogickým zamestnancom. 

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 
- sídlo školy v prenajatom objekte 
- ohrozenie školy vandalizmom 
- negatívne vplyvy na žiakov 
- nedostatok financií na odmeňovanie 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy. 
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4 URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT 

 

4. 1 Dlhodobé ciele školy: 

- postupne otvoriť všetky ročníky 1.a 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, 

- zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvoriť 

efektívne pôsobiace motivačné prostredie, 

- 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, 

- dbať na dodržiavanie Deklarácie ľudských práv a Práv dieťaťa v súlade s Národným 

programom výchovy k ľudským právam na roku 2005 – 2014, 

- 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. 

 

         

 4. 2   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 a estetizácii školy, 
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- skvalitniť oblasť riadenia školy a rozpracovať systém kontroly, 

- 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. 

 

 

5 VYPRACOVANIE AKČNÝCH PLÁNOV ŠKOLY 

 

5. 1 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). 

                                

                                  

     5. 2   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. 
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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. 

                                                                                                    

 

     5. 3   Materiálne podmienky školy 

 

1. Doplniť didaktickú techniku. 

 

2. Zriadiť detské ihrisko, oplotiť školský dvor. 

 

3. Vybaviť okná tried žalúziami. 

 

4. Vybaviť triedy CZŠ a MŠ školským nábytkom. 

 

 

 

5. 4  Prezentácia školy na verejnosti 

 

1. Dokončiť tvorbu internetovej stránky školy a pravidelne ju aktualizovať. 

 

2. Prezentovať dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej 

činnosti v médiách na úrovni mesta. 

 

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

verejnosti. 

 

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

 

5.  Spolupracovať s inštitúciami a organizáciami a školami v meste a blízkom okolí, 

pokúsiť sa aj o medzinárodnú spoluprácu. 

 

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

 

 
 
 

V Prešove  9.9.2015                                                          Mgr. Júlia Šarišská 

                                                                                             riaditeľka školy 
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