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I. a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy: Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

3. Kontakt: 

Telefónne čísla: 

riaditeľka: 052/ 2388272, 0911 799 568 

ekonómka: 052/2388372 

internetová adresa: www.zspodsadek. 

e-mailová adresa: zspodsadek@slnet.sk 

 

 

 

4. Zriaďovateľ: Mesto Stará Ľubovňa 

   

b) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Rada školy: 

Rada školy pri ZŠ Podsadek bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 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. Funkčné obdobie začalo dňa 1. apríla 2012na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. MUDr. Marta Benková predseda delegovaná za zriaďovateľa 

2. Mgr. Dagmar Balážová  zvolená za pedagog. zamestnancov 

3. Ing. Viera Kičurová  zvolená za pedagog. zamestnancov 

4. Helena Lipčáková  zvolená za nepedagog. zamestnancov 

5. Ing. Ľudmila Murcková  delegovaná za zriaďovateľa 

6. Michal Petrilák  delegovaný za zriaďovateľa 

7. Monika Dunková  zvolená za rodičov 

8. Zuzana Porčogošová  zvolená za rodičov 

9. Eva Dunková  zvolená za rodičov 

 

Činnosť rady školy za školský rok 2013/2014: 

V školskom roku 2013/2014 plnila rada školy svoju funkciu iniciatívneho a poradného 

samosprávneho orgánu. Hlavným programom zasadnutí, ktoré sa uskutočnili podľa plánu, bolo:  

- plán práce v školskom roku 2013/2014, školský vzdelávací program, organizačné zmeny,  

personálne zmeny, 

- správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2012/2013, 

- správa o hospodárení za rok 2013, 

- aktuálne informácie o činnosti školy ( modernizácia školy, opravy a údržba), 

- výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy, 

-návrh organizácie školského roku 2014/2015. 

Úlohy stanovené radou školy boli priebežne plnené, žiadne vážnejšie problémy rada školy  

nemusela riešiť.  

http://www.zspodsadek/


 

Predmetové komisie a metodické združenie - poradné orgány riaditeľa školy:  

 

V oblasti riadenia školy boli riaditeľke školy nápomocné predmetové komisie II. stupňa a 

metodické združenie 1.- 4.ročníka.  

Počas uplynulého školského roka pracovali v ZŠ nasledovné predmetové komisie a metodické 

združenie: 

 

MZ 1. – 4. roč.   vedúca  Mgr. Mária Valčáková 

PK prírod. predmety   vedúca  Ing. Viera Kičurová 

PK spoločensko –vedné  vedúca  Mgr. Jarmila Lešková 

a výchovné predmety 

 

Predmetové komisie sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju 

organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem 

pravidelných plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy ako napr. 

školský vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia žiakov, boli nápomocné pri 

organizovaní rôznych podujatí a súťaží organizovaných školou. 

Vedúce predmetových komisií spolupracovali s vedením školy, predkladali závery zo 

zasadnutí, prípadne svoje návrhy a podnety. Činnosť PK a MZ prispela k zvyšovaniu úrovne 

výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

 

c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014  

Počet žiakov školy: 227 

Počet tried: 12 

 

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

Počet tried 3 1 2 2 1 1 1 1 0 12 

Počet žiakov 56 24 48 35 16 20 19 9 0 227 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

Stav podľa štatistických údajov k 15.9.2013 

 

Ročníky  

1. - 4. roč. 150 

5. - 8. roč. 61 

Spolu 211 

 

V priebehu školského roka 2013-2014 došlo k zníženiu o 6 žiakov, ktorí si plnia povinnú 

školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky v Anglicku, kde si povinnú školskú 

dochádzku plní aj ďalších 13 žiakov ešte z predchádzajúceho školského roka. 3 žiaci sa 

presťahovali do Kolačkova, kde si aj začali plniť povinnú školskú dochádzku.  

 

 

 

 



Stav ku 30. júnu 2013: 205 žiakov 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do l. ročníka v mesiaci február 2013: 34  

 

Počet žiakov, evidovaných na MsÚ v Starej Ľubovni: 44 žiakov 

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do 1. ročníka bolo vydané pre 34 žiakov. 

 

Z počtu 44 žiakov evidovaných MsÚ sú: 

 

 2 žiaci zapísaní v ZŠ Kolačkov, 

 1 žiak sa nachádza v Detskom domove Podolínec, 

 4 žiakov sa nachádza v ČR 

 1 žiak je v ŠZŠ v Starej Ľubovni 

 1 žiak je zapísaný v ZŠ Hniezdne 

 1 žiak je zapísaný v ZŠ Veľký Krtíš 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2014 

 

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

Počet žiakov 0 0 4 6 9 0 19 

 

Zoznam žiakov, ktorí v školskom roku 2012/2013 dovŕšia vek 15 rokov – konečný stav 

ďalšieho vzdelávania 

 

Spolu: 19 žiakov, ktorí sa budú ďalej vzdelávať na vybraných školách. 

 

 V školskom roku 2013/2014 si z našej ZŠ z počtu žiakov 19 podali všetci prihlášku na 

ďalšie štúdium. Všetci títo žiaci boli prijatí na vybraný typ školy. 

 

1. Spojená škola internátna – OUI v Starej Ľubovni 

Spolu: 3 žiaci – stavebná výroba 

 

2. Súkromná stredná odborná škola – Kežmarok  

Spolu: 16 žiakov 

 stavebná výroba: 7 žiakov 

 výroba konfekcie: 9 žiakov 

 

1 žiačka Dana Čurejová odišla do Anglicka a na štúdium v Súkromnej SOŠ v Kežmarku 

nenastúpila.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdelenie žiakov na jednotlivé SŠ 

 

Meno a priezvisko Názov školy 

6. ročník 

1. Marek Dunka Súkromná SOŠ – stavebná výroba 

2. Gabriela Piskorová Súkromná SOŠ – výroba konfekcie 

3. Dávid Porčogoš Súkromná SOŠ  - stavebná výroba 

4. Ondrej Čureja Súkromná SOŠ - stavebná výroba 

7. ročník 

1. Igor Čureja Súkromná SOŠ– stavebná výroba 

2. Monika Čurejová Súkromná SOŠ - výroba konfekcie 

3. Nikola Čurejová Súkromná SOŠ - výroba konfekcie 

4. Eva Porčogošová Súkromná SOŠ - výroba konfekcie 

5. Adriana Čurejova Súkromná SOŠ- výroba konfekcie 

6. Eva Čurejová Súkromná SOŠ- výroba konfekcie 

8. ročník 

1. Patrik Čureja Súkromná SOŠ– stavebná výroba 

2. Dana Čurejová Súkromná SOŠ- výroba konfekcie 

3. Magdaléna Čurejová Súkromná SOŠ- výroba konfekcie 

4. Erik Dunka Súkromná SOŠ - stavebná výroba 

5. Patrik Dunka OUI – stavebná výroba - murár 

6. Slavomír Dunka Súkromná SOŠ– stavebná výroba 

7. Milan Pompa OUI – stavebná výroba - murár 

8. Patrik Pompa OUI – stavebná výroba - murár 

9. Iveta Porčogošová Súkromná SOŠ– stavebná výroba 

 

d) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014  

Správanie žiakov 

 

Trieda 1.A 1.B 1.C 2. 

roč. 

3.A 3.B 4.A 4.B 5.roč. 6. roč. 7. 

roč. 

8. roč. 

Stupeň 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 3 

Stupeň 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 20 18 0 2 

1.B 17 16 0 1 

1.C 19 17 0 2 

2. roč. 23 19 0 4 

3.A 24 22 0 2 

3.B 24 24 0 0 

4.A 19 17 0 2 

4.B 16 14 0 2 

5. roč. 16 16 0 0 

6. roč. 18 15 0 3 

7. roč. 19 11 8 0 

8. roč. 9 8 0 1 



 

Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet Zameškané 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené Ospr. 

na 

žiaka 

Neospravedlnené Neospr. 

na 

žiaka 

1.A 20 1150 57,50 1006 50,30 144 7,20 

1.B 17 868 51,06 674 39,65 194 11,41 

1.C 19 737 38,79 580 30,53 157 8,26 

2. roč. 23 892 38,78 844 36,70 48 2,09 

3.A 24 1252 52,17 1104 46,00 148 6,17 

3.B 24 1959 81,63 1724 71,83 235 9,79 

4.A 19 1624 85,47 1347 70,89 277 14,56 

4.B 16 1526 95,38 1482 92,63 44 2,75 

5. roč. 16 1639 102,43 1475 92,19 164 10,25 

6. roč. 18 1632 90,67 1426 79,22 206 11,44 

7. roč. 19 3003 158,05 2470 130,00 533 28,05 

8. roč. 9 2191 243,44 1893 210,33 298 33,11 

 

Z analýzy dochádzky žiakov vyplýva, že v uplynulom školskom roku na jedného žiaka školy 

pripadlo 82,47 vymeškaných hodín. Uvedený počet hodín možno hodnotiť ako vysoký a podľa 

údajov z predchádzajúcich rokov je zvýšená absencia žiakov dlhodobý problém školy.  

Príčiny vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín sú hlavne dlhodobé alebo opakované 

viacdňové vymeškávanie vyučovania z dôvodu choroby a vymeškávanie z dôvodu 

jednodňových lekárskych ošetrení.  

V porovnaní s minulosťou sa zvýšil aj priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka, 

ktorý bol  10,93 hodiny. Neospravedlnené vymeškávanie vyučovania bolo problémom najmä 

dvoch končiacich ročníkov, u žiakov ktorých sa vyskytlo záškoláctvo. Tento problém škola 

riešila v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Stará Ľubovňa priestupkovým konaním a 

Úradom práce v sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. 

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky vyskytovali ojedinele. Znížené známky zo správania 

boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku, a to najmä za neospravedlnené 

hodiny, nedisciplinované správanie, neplnenie si žiackych povinností a agresivitu voči iným 

spolužiakom.  

 

e) Uplatňovanie učebného plánu, podľa ktorého zabezpečuje škola výchovu a 

vzdelávanie: 

 

 Školský vzdelávací program ISCED 1 – ročníky : 1., 2., 3.,4. 

 Školský vzdelávací program ISCED 2 – ročníky: 5., 6., 7., 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školský učebný plán pre 1.  -  4. ročník    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

8+4 6+4 6+4 6+4 

1.cudzí jazyk   3 3 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 0,5 1 1 1 

Vlastiveda  1 1 1 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 0,5 1 1 1 

Matematika a práca Matematika 4+1 4+1 3+1 3+1 

S informáciami Informatika  1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    1 

Umenie a kultúra 

 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 

Hodiny spolu  22 23 25 26 



Školský učebný plán pre 5.  -  9. ročník   

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

5+6 4+6 4+6 5+6 5+6 

1. cudzí jazyk 3 3 3 3 3 

2. cudzí jazyk  1 1 1 1 

Človek a príroda Fyzika  1 1 2 1 

Chémia  0,5 0,5 1 2 

Biológia 1 1 1,5 1 1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 1 1 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 0,5 0,5 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 1 1 0,5 0,5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 3,5 4 3,5 4 4 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet práce Svet práce   0,5 0,5  

Technika   0,5 0,5  

Umenie a kultúra 

 

Výtvarná výchova 1 1 1   

Hudobná výchova 1 1 1   



 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu: 

 

Pedagogickí zamestnanci- počet : 14 / + 3 zamestnankyne na MD 

z toho: spĺňajú kvalifikačné požiadavky/ 

- 11 zamestnancov spĺňa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

- 1 pedagogická zamestnankyňa má výnimku zo vzdelania 

- 1 pedagogická zamestnankyňa nespĺňa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

- 1 asistentka učiteľa má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Nepedagogických zamestnancov počet: 3 

- l zamestnankyňa administr. zam., PaM, účtovníctvo – spĺňa kvalifikáciu 

- l školník, kurič, údržbár 

- l upratovačka 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov : 

 

 2 p. učiteľky. sa vzdelávali v rámci projektu – cudzie jazyky- nemecký jazyk 

 3 p. učiteľky. sa vzdelávali v rámci aktualizačného vzdelávania  

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

V mimoškolských aktivitách žiaci dosiahli pomerne dobré výsledky o čom svedčí účasť, 

reprezentácia školy v nasledujúcich aktivitách v rámci triedy, školy a mimo školy: 

 

P. č. názov aktivity  

l. Slávnostné otvorenie školského roka 

2. Výstava ovocia a zeleniny 

3. Výtvarná súťaž – kreslenie na asfalt 

4. Výstava šarkanov 

5. Výstava tekvíc a gaštanov 

6. Október- mesiac úcty k starším 

7. Výstava lampiónov 

8. Beseda- Naučme sa šetriť vodou, elektrickou energiou a teplom 

9. Vitamínový deň 

10. Beseda –prevencia proti chrípke 

11. Európsky týždeň boja proti drogám 

12. Vydanie šk. časopisu- JESEŇ-ZIMA-VIANOCE 

13. Beseda- Dospievanie a menštruácia 

14. Mikuláš 

15. Najkrajšia vianočná pohľadnica 

16. Vianoce 2012 

17. Beseda – Šikanovanie 

18. Beseda – infekčné ochorenia 

Výchova umením    0,5 0,5 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 

Hodiny spolu  27 29 30 30 30 



19. Najkrajší snehuliak 

20. Beseda- Osobná hygiena 

21. Pozdrav svojho Valentína 

22. Beseda- Starostlivosť o zdravie 

23. Beseda – Ako šetríme jedlom 

24. Divadelné predstavenie- Zlaté kuriatko 

25. Marec- mesiac knihy 

26. Deň vody 

27. Zhotovenie výrobkov z odpadového .materiálu 

28. Deň učiteľov 

29. Projekt- zdravé srdce 

30. Apríl- mesiac lesov 

31. Výtvarná súťaž- najkrajší strom 

32. Beseda- Deň Zeme 

33. Školské kolo- Slávik 

34. Beseda – Dá sa žiť bez áut ? 

35. Celoslovenská súťaž- Deti kreslia vojakov 

36. Darček pre mamičku 

37. Beseda - deň bez tabaku 

38. Divadelné predstavenie – Pyšná princezná 

39. Školské kolo- Hlas školy 

40. Ukážka práce hasičov 

41. Ukážka práce psovodov 

 

AKTIVITY Z PROJEKTU: „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE „ 

1. Športový deň 

2. Jesenná úprava areálu školy 

3. Individuálne cvičenia 

4. Zber omrvín- prikrmovanie vtákov 

5. Beseda – správna životospráva 

6. Vianočná ikebana 

7. Vianočná výzdoba školy 

8. Oslava Vianoc s umelým stromčekom 

9. Beseda – pitný režim 

10.Netradičné hry na snehu 

11.Výroba Valentínok 

12. Prenes poézie a prózy v slovenskom jazyku- Hviezdoslavov Kubín 

13. Vychádzky do jarnej prírody 

14. Jarná brigáda zamestnancov školy 

15. Sadenie prváckeho stromčeka 

16. Deň matiek 

17. Máj - mesiac lásky 

18. Oslava- Deň detí 

 

Jednotlivé aktivity mali výchovno-vzdelávací charakter a súčasne viedli k prezentácii školy. V 

rámci výchovno-vzdelávacieho procesu – zážitkového vyučovania, či záujmovej činnosti žiaci 

absolvovali rôzne zaujímavé akcie. Najväčší úspech mali ukážky  práce hasičov a psovodov. 

 

 

 



i) Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená škola: 

l. Projekt Infovek 2 

2. Projekt „Škola podporujúca zdravie„ 

3. Projekt „Vzdelávacie poukazy„ 

5. Grant „Kultúrne poukazy„. 

6. Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov“ 

  

j)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou: 

 

V školskom roku 2013-2014 nebola uskutočnená inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou . 

 

k) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

 

Základná škola má k dispozícii k výchovno - vzdelávaciemu procesu 9 učební, z toho 2 

počítačové. Na priamu výchovno-vzdelávaciu prácu má tak škola k dispozícií 7 učební pre l0 

tried. V škole je zmenné vyučovanie v ôsmych triedach a to v ročníkoch: 1.,2.,3, 4,. Päť učební 

je vybavených interaktívnou tabuľou .Škola má dvojzmenné vyučovanie, čo nesmierne znižuje 

výsledky výchovno- vzdelávacej práce so žiakmi a mimoškolskej činnosti so žiakmi. Škola má 

k dispozícii 1 miestnosť riaditeľne, 1 miestnosť pre zamestnankyňu PaM, účtovníctva, 1 

zborovňu, 2 kabinety učebných pomôcok, l kabinet žiackych učebníc,  l miestnosť – archív. Na 

vyučovanie telesnej výchovy má škola k dispozícii školský dvor vybavený prekážkovými 

preliezačkami, konštrukciami na futbal, volejbal, basketbal, škola je vybavená žinenkami, 

švihadlami, basketbalovými a volejbalovými loptami, kruhmi na gymnastiku, gymnastickým 

behúňom. Na pracovné vyučovanie slúži skalka na pestovanie okrasných kríkov a kvetov.  Pani 

učiteľky majú k dispozícií didaktickú techniku ako sú: magnetofóny 5 farebných televízorov, 2 

videá, 2 akordeóny,  1 varhany,  1 husle na HV, 1 gitara, 17 notebookov pre p. učiteľky a 6 

dataprojektorov na vyučovacie predmety na I. a II. stupni. Pre všetky ročníky relatívne máme 

dostatok učebných pomôcok. 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy: 

 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy v kalendárnom 

roku 2013 nasledovné:  

 

1. Osobné náklady- mzdy a odvody      201 108 EUR  

2. Prevádzkové náklady          43 474 EUR  

3. Dotácia za vzdelávacie poukazy           3816 EUR 

4. Sociálne znevýhodnené prostredie      14 733 EUR 

5. Mimorozpočtový zdroj            369 EUR  

   Spolu:         263 500 EUR 

 

Čerpanie: 

1. Osobné náklady- mzdy a odvody      201 108 EUR  

2. Prevádzkové náklady          43 474 EUR  

3. Dotácia za vzdelávacie poukazy           3816 EUR 

4. Sociálne znevýhodnené prostredie      14 733 EUR 

5. Mimorozpočtový zdroj            369 EUR  

   Spolu:         263 500 EUR 



 

Financie za vzdelávacie poukazy boli použité na tovary a služby – papier a toner na počítačové 

krúžky , ošatenia pre tanečníkov na kultúrne vystúpenie pre tanečný krúžok a preplatenie dohôd 

vedúcim záujmových krúžkov za činnosť krúžkov. 

m) Plnenie stanoveného cieľa 

Ciele pre školský rok 2013/2014 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.  

n) Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení  

Pomerne dobré výsledky sa už viac rokov darí dosahovať žiakom v mimoškolskej oblasti zvlášť 

vo výtvarných speváckych a tanečných súťažiach. 

Vo vzdelávacom procese sa aj naďalej objavujú veľké nedostatky, napriek tomu, že všetci 

učitelia vyvíjajú maximálne úsilie pri svojej práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, tí nie sú pripravení na školu, nejavia dostatočný záujem o vzdelanie a práca s nimi 

je preto veľmi náročná, zložitá a zodpovedná. Ide tu dlhodobý proces výchovy a vzdelávania 

tejto etnickej skupiny obyvateľstva v celej našej spoločnosti a ich zaradenia sa do spoločnosti.

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

dochádzka, správanie sa žiakov v škole i mimo nej. 

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí. 

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

 

Žiaci našej školy pokračujú v ďalšom štúdiu na školách podľa vlastného výberu, na základe 

dosiahnutých výsledkov a to hlavne na Spojenej škole internátnej v Starej Ľubovni a súkromnej 

strednej odbornej škole Kežmarok.  

 

II. Ďalšie informácie o škole:  

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

V dôsledku preplnenosti školy a dvojzmennej prevádzky  sú psychohygienické podmienky na 

nízkej úrovni.  

b) Voľnočasové aktivity školy  

 

 Počas školského roka 2013/2014 pracovalo 11 záujmových útvarov . Krúžky mali rôzny 

charakter: športový, počítačový, tanečný, prírodovedný a pod. Záujmová činnosť prispela k 

aktívnemu využívaniu voľného času žiakov, ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania.  

c) Spolupráca školy s rodičmi 

 Škola veľmi úzko spolupracuje s rodičmi a má s nimi dobré vzťahy. Každý učiteľ pozná 

konkrétnu rodinu žiaka, podmienky doma a takto má možnosť lepšie spoznať aj žiaka, ktorého 

vyučuje. Okrem toho pre rodičov žiakov pripravujeme rôzne akadémie,  dni otvorených dverí, 



otvorené vyučovacie hodiny, počas  ktorých sa rodičia môžu dozvedieť ako ich deti pracujú na 

vyučovacej hodine. 

d/ Spolupráca školy a verejnosti 

 Škola úzko spolupracuje najmä s Úradom – oddelením práce sociálnych vecí a rodina v 

Starej Ľubovni, Školským úradom v Meste Stará Ľubovňa, Centrom pedagogicko- 

psychologického poradenstva a prevencie, pediatričkou, OR PZ v Starej Ľubovni , HaZZ v 

Starej Ľubovni, ale aj inými inštitúciami v meste Stará Ľubovňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Mgr. Slavomíra Gribová 

         riaditeľka ZŠ 

 


