
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad        

       za školský rok 2021/22

Zriaďovateľ: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 



1. Základné identifikačné údaje o školách a školských zariadeniach
1.1 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Porad
Spojená škola Letná 3453/34
Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2
Základná škola s materskou školou Dostojevského 2616/25
Základná škola s materskou školou Francisciho 2086/2
Základná škola s materskou školou Jarná 3168/13
Základná škola s materskou školou Komenského 587/15
Základná škola s materskou školou Koperníkova 1707/21
Základná škola s materskou školou Tajovského 2764/17
Základná škola s materskou školou Vagonárska 1600/4
Základná umelecká škola Štefánikova 99/72
Centrum voľného času Ul. mládeže 2688/13

Škola Tel.
kontakt: 

Internetová a elektronická
adresa 

Vedúci zamestnanci 
Členovia rady školy

Spojená škola, Letná 
ul. 
Materská škola, Letná 
ul. 
Základná škola, Letná 
ul. 
Základná umelecká 
škola 

  

052/7895181

052/7895182 

052/7728253 

www.spojenaskolapoprad.
edupage.org

ssletnapp@ssletnapp.sk 

Mgr. Peter Husár- riaditeľ, 
Bc. V. Šerfelová - zást. MŠ, 
Mgr. A. Labusová - zást. 1. st. ZŠ, 
Mgr. A. Skokanová - zást. 2. st. ZŠ, 
zást. ZUŠ HO - Mgr.et Mgr. E. 
Gnebusová,
zást. ZUŠ SO PaedDr. M. Sabaková
Rada školy:
Mgr. A. Rindošová- predseda
PaedDr. Ľ. Barancová podpredseda
Mgr. M. Judičáková- členka
M. Madáčová- členka
Ing. P. Zalom- člen
M. Kasaj- člen
Mgr. I. Krišanda - člen 
PaedDr. E.Pilárová- členka
Ing. P. Dujava- člen
M. Saraka - člen
Mudr.M. Radačovská- členka

ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela, Ul. F. 
Kráľa 
Materská škola, 
Tranovského ul., 
Základná škola, Ul. F. 
Kráľa 

0910 890 489

052/7722806 

www.zsvelka.edupage.org 
zsvelka@zskralapp.edu.sk 

PhDr. Richard Bekess – riaditeľ, 
zást. MŠ PaedDr. B. Repašská, 
zást. ZŠ - Mgr. R. Brutovský
Rada školy:
PaedDr. M. Božoňová – predseda
Ľ. Zeníková- členka
B. Pacáková – členka
P. Bahník – člen, od 21.10.2021-M. 
Hujsiová
Mgr. I. Karpatyová – členka
E. Vargová – členka
Mgr. D. Vozáková – členka
Mgr. Š. Pčola – člen
M. Saraka- člen
Mgr. I. Wzoš – člen
PhDr. M. Antaš - člen



ZŠ s MŠ, 
Dostojevského ul ul. 
Materská škola, Ul. 
mládeže 11 
Mater. škola, 
Dostojevského ul. 
Základná škola, 
Dostojevského ul. 

 
052/7742007

 
0910 890 333

052/7732822 
0910 890 455

www.zsdostpp.edupage.org 
zsdostpp@gmail.com 

PaedDr. Vladimír Tobis - riaditeľ, 
PaedDr. M. Kovalčíková – zást. 
MŠ, 
Mgr. Ľ. Štefaňáková - zást. MŠ, 
PaedDr. E. Stojanovičová -zást. 1. 
st. ZŠ,
RNDr.S.Krajčovičová, zást. 2. st. 
ZŠ 
Rada školy:
Mgr. G. Turanová – predseda
Mgr. B. Polovková – členka
I. Krchová – členka
JUDr. M. Stančák- člen
M. Slebodníková – členka
M. Slebodníková – členka
L. Marčišák – člen
A. Madzinová – členka
PhDr.J. Košický – člen
PhDr. J. Pavlík – člen
Mudr. P. Brenišin - člen

ZŠ s MŠ, Francisciho 
ul. 
Materská škola, 
Okružná ul. 
Základná škola, 
Francisciho ul. 

 

052/7721547 

052/7722118 
052/7889061

www.1zspp.edupage.org 
skola@zsfranpp.sk 

Mgr. Miroslav Jagáč – riaditeľ, 
Mgr. M. Harabinová – zást. MŠ, 
Mgr. M. Angelovič – zást. 1.st. ZŠ 
PaedDr. A. Urbanová - zást. 2. st. 
ZŠ 
Rada školy:
Z. Laburdová- predseda
J. Bendíková – podpredseda
Mgr.Z. Kotelešová – členka
Mgr. R. Hiľovský – člen
Mgr. A. Mašlejová PhD. Dis art.-
členka
K. Kováč – člen
Dominika Beniač – členka
J. Bondra- člen
PaedDr. V. Lajčák PhD.-člen
A. Schlosserová- členka
Ing. P. Dujava - člen

ZŠ s MŠ, Jarná, ul. 
Materská škola, Jarná 
ul. 
Materská škola, 
Záborského ul. 
Základná škola, Jarná 
ul. 

052/7742320 

052/7743496 

052/7743910 

www.jarna.edupage.org 
skola@zsjarnapp.edu.sk 

Mgr. Ján Brndiar – riaditeľ,
D. Fedorová a M. Rybková- zást. 
MŠ,
Mgr. M. Strnka- zást.1.st.,
PaedDr. E. Lišková – zást. 2. st.
Rada školy:
Mgr. J. Repaská – predseda
Mgr. Z. Kleinová – členka
Z. Fábryová  - členka
M. Baranová – členka
L. Galovičová – členka
J. Lipták – člen
Mgr. M. Nesládeková – členka
Ing. M.Baran – člen
Ing. B. Černáková – členka
Ing. O. Kavka- člen
PhDr. J. Košický - člen 



ZŠ s MŠ, 
Komenského ul. 
Materská škola, 
Podtatranská ul. 
Základ. škola, 
Komenského ul. 

052/7729858 

052/7728108 

www.komenskehopp.edupage.or
g 

zssmskompp@gmail.com 

Mgr. Monika Strnková – riaditeľka, 
O. Korbová –zást. MŠ, 
PaedDr. M. Vojtaššáková - zást. 1. 
st. ZŠ,
Mgr. I. Krišanda – zást. 2. st. ZŠ
Rada školy:
Mgr. A. Lauf – predseda
Mgr. E. Neupaverová – 
podpredseda
M. Slavkovská – členka
J. Gápa -člen
Ing. A. Lachová – členka
J. Soska – člen
Mgr. L.Slaminková – členka
Mgr. A. Madzinová – členka
A. Schlosserová – členka
Mgr. DiS.art.P. Danková – členka
Mgr. F. Majerský - člen

ZŠ s MŠ, 
Koperníkova ul. 
Materská škola, 
Lidická ul. 
Základ. škola, 
Koperníkova ul. 

 

052/7732092 

052/4565027 
0910890471

www.zsppmatejovce.edupage.org
riaditelzsppma@gmail.com 

PaedDr. Barbora Cehulová – 
riaditeľka, 
Mgr. G. Bodyová – zást. MŠ,     
Mgr. A. Suchý – zást. ZŠ 
Rada školy:
Mgr. J. Andráš – predseda
Mgr. V. Kuzielová – podpredseda
Ing. A. Svrčeková – členka
J. Garan – člen
M. Peško – člen
Ing. J. Dunajčanová – členka
Š. Šoltes – člen
PaedDr. E. Turčan – člen
Mgr. Š. Pčola – člen
Mgr. J. Košťalik – člen
Mgr. M. Majerský - člen

ZŠ s MŠ, Tajovského 
ulica 
Materská škola, 
Tajovského ul. 
Materská škola, Ul. 
mládeže 5 
Základná škola, 
Tajovského ul. 

052/7731251

052/7730806 

052/7893221 

www.zstajovskehopp.edupage.org 
zs.taj.pp@gmail.com 

PaedDr. Renáta Vlčková – 
riaditeľka, 
Mgr. Elena Vodehnalová a Mgr. J. 
Baburová- zástup. MŠ, 
Mgr. P. Slimáková – zást. pre 1. st. 
ZŠ, 
Mgr. Ing. A. Dlugošová – zást.2.st. 
ZŠ 
Rada školy:
PaedDr. P. Bujňáková – 
predsedkyňa
Bc. K. Hurčalová- členka
A. Barillová- členka
Ing. A. Kosecová – členka
RNDr. D. Pilková – členka
Ing. G. Bendíková – členka
Mgr. Š. Rybár – člen
Ing. M. Barilla – člen
Mgr. J. Košťálik – člen
Mgr. H. Mezenská – členka
Mgr. G. Rekeneiová - členka



ZŠ s MŠ, Vagonárska 
ul. 
Materská škola, 
Vagonárska ulica 
Základná škola, 
Vagonárska ul. 

052/7769536 

052/7769088 

www.zsspsobota.edupage.org 
skola@zsspsobota.sk 

PaedDr. Adriana Oravcová – 
riaditeľka, 
Mgr. O. Šterbáková – zást. MŠ, 
Mgr. D. Stanová - zást. 1. st. ZŠ, 
Mgr. M. Gajan – zást. 2. st. ZŠ 
Rada školy:
Mgr. T. Husárová – predsedkyňa
Mgr. A. Mihaľová – členka
Mgr. L. Adamčíková – členka
Ing. E. Majerčáková – členka
Ing. S. Bujňáková - členka
Ing. M. Humenský – člen
JUDr. R.Dindoš – člen
PaedDr. E. Pilárová – členka
Juraj Bondra
A. Schloserová
Mgr. T. Husárová 

Základná umelecká 
škola 
Štefánikova ul. 99/72 

052/7722040 www.zuspoprad.sk 
zuspoprad@zuspoprad.sk 

Mgr. Katarína Kočišová, DiS.art. – 
riaditeľka, 
Mgr. P. Danková, DiS. art.– zást. 
Rada školy:
Mgr. G. Leštachová Rošková – 
predsedkyňa
J. Solus – podpredseda
L. Meltzerová – členka
Ing. M. Barilla- člen
M. Hujsiová- členka
Ing. M. Rečičár – člen
Mgr. V. Tobis – člen
Ing. O. Kavka – člen
PaedDr. A. Ondrušeková – členka
PaedDr. M. Vojtaššáková – členka
Mgr. I. Wzoš - člen

Centrum voľného 
času 
Ul. mládeže 2688/13 

052/7722012 www.cvc-poprad.sk 
cvcpoprad@gmail.com 

Mgr. Ingrid Lindemanová -
riaditeľka
Rada školy:
Mgr. L. Kacviňárová – predsedkyňa
Mgr. I. Wzoš – člen
J. Dubašák – člen
M. Dudžáková – člen
G. Tomasová – členka
Mgr. A. Petrusová – členka
M. Kelnerová - členka

2. Údaje o zriaďovateľovi

 Názov: Mesto Poprad
 Sídlo: Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
 Telefónne číslo: +421 52 7167 220
 E- mailová adresa: skolstvo@msupoprad.sk



3. Činnosť rady školy a školských zariadení, činnosť poradných orgánov škôl a školských 
zariadení

Pri  základných  školách  a  školských zariadeniach  pôsobia  rady  škôl  a  školských  zariadení  ako
iniciatívne  a  poradné  orgány.  Rady  škôl  pozostávajú  z  11  členov  v  zložení:  dvaja  zvolení
zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria
zvolení zástupcovia rodičov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. V rade CVČ je 7 členov v
zložení: dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných
zamestnancov, dvaja zvolení zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rady
škôl a školského zariadenia zasadali dva krát počas roka prevažne prezenčnou formou.
Rady škôl pokračovali v činnosti prevažne  v  pôvodnom zložení,  zmeny nastali  v Spojenej škole
Letná, kedy 18.1.2022 bola ustanovená nová rada školy na základe volieb a doplnená o nových
členov. Predsedkyňou sa stala Mgr.  A. Rindošová. V Rade školy ZŠ s MŠ A.V. Scherfela bola
zvolená za členku rady školy M. Hujsiová, v Rade školy ZŠ s MŠ Dostojevského bola za členku
rady školy zvolená M. Slebodníková, v Rade školy ZŠ s MŠ Komenského bola za členku rady školy
zvolená L. Slaminková a v Rade škole ZŠ s MŠ Vagonárska bol za člena rady školy zvolený R.
Dindoš.  Výberovým konaním v auguste 2022 bola do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Komenského
vymenovaná Mgr. Monika Strnková. 
Pedagogické  rady,  metodické združenia (ďalej MZ), predmetové komisie (ďalej PK),  rady školy
(ďalej RŠ) a rodičovské rady boli poradnými orgánmi riaditeľov. Metodické združenia pre MŠ boli
ustanovené vo všetkých MŠ v počte 3, MZ pre 1. stupeň  ZŠ v počte 14, MZ pre špeciálne triedy v
počte 1, MZ pre nadané deti v počte 1, MZ pre školský klub detí v počte 8. Pre vzdelávacie oblasti
na 2. stupni  ZŠ  boli predmetové komisie ustanovené v počte 21  a  v  ZUŠ  pracovali  predmetové
komisie v celkovom počte 12. 

4. Počet detí, žiakov

Počet základných škôl s materskými školami: 9 
Počet žiakov v ZŠ: 4 489 (k 15. 9. 2021) 
  z toho žiaci so ŠVVP začlenení v bežných triedach: 244 
  z toho nadaných   žiakov  : 22 (Spojená škola, Letná ul. - 21, Tajovského 1) 

Počet tried: 211
  z toho športových: 16,5 triedy/ 415 žiakov 

  (Komenského ul. - basketbal – 4,5/116 ž, Vagonárska ul. - hokej, plávanie – 6,5/179 ž), 
   Ul. Fr. Kráľa - futbal, tenis – 2x0,5/12 ž, Jarná - klasické lyžovanie, atletika – 4,5/98 ž) 

Počet špeciálnych tried: 10 (Jarná ul.- 3/20ž, Koperníkova ul.– 7/ 60ž) 
Žiaci plniaci povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 171
Počet žiakov v ŠKD: 1 688, oddelení: 60, priemer: 28,1

Prospech z počtu 4 467 (k 31.8. 2021): prospelo 4 269 (95,6%), neprospelo - 37 (0,8 %) 
nehodnotení 161 (3,6%) 

Dochádzka (k 31.8.2021): vymeškaných hodín – 547 868, priemer na žiaka – 122,6
z toho neospravedlnených – 12 316, priemer na žiaka – 2,8
Odchod žiakov do stredných škôl z 5. - 8. roč.: 60, z 9. roč.: 388, do špeciál. škôl: 3 
Odchod žiakov so ŠVVP: 16 (Koperníkova ul.) 
Nastúpilo do 1. roč.: 485 žiakov 

Počet ZUŠ: 2, z toho jedna je súčasťou SŠ na Letnej ulici, ZUŠ na Štefánikovej ulici je 



s právnou subjektivitou 
Počet žiakov v ZUŠ: 1 654 (k 15.09.2021) odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno- 
dramatický, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Počet absolventov: 408

Počet detí v CVČ: zapísaných detí 1 977, z toho  1 565 detí  s trvalým bydliskom v meste Poprad, 
v  138 pravidelných útvaroch na začiatku šk. roka, v oblastiach: jazyky - 6 (61 d.), spoločenské 
vedy - 2 (12 d.), prírodné vedy - 2 (21 d.), veda a technika - 4 (33 d.), kultúra a umenie - 11 (196 
d.), telovýchova a šport - 56 (1 601 d.), pracovno – technická – 3 (26 d.), informatika – 1 (27 d.). 

Počet materských škôl: 12, počet tried v MŠ: 69 
Počet detí v MŠ: 1 506, priemerná dochádzka: 55 %
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 11

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v 
Testovaní 5-2022:
         

P. č. Škola Matematika  % Slovenský jazyk % Priemer

1. Spojená škola, Letná ulica 82,2 74,7 78,5

2. ZŠ s MŠ, Komenského ul. 72,4 78,8 75,6
3. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 71,1 76,3 73,7
4. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 65,5 ,1 70,3
5. ZŠ s MŠ, Spišská Sobota 65,4 74,9 70,2
6. ZŠ s MŠ, Veľká 66,7 73,3 70
7. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 61,3 68,1 64,7
8. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 52,6 62,2 57,4
9. ZŠ s MŠ, Matejovce 32,1 38,7 35,4

Poprad 63,3 69,1 66,2

           
Celoslovenský priemer 2022:             Matematika: 61,0       Slovenský jazyk: 69,2         65,1

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v 
Testovaní 9-2022:
                    

P. č. Škola Matematika  % Slovenský jazyk % Priemer

1. Spojená škola, Letná ulica 64,8 75,8 70,3

2. ZŠ s MŠ, Komenského ul. 65,1 64,4 64,8
3. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 60,2 65,4 62,8
4. ZŠ s MŠ, Veľká 59,7 57,0 58,4
5. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 57,4 54,3 55,9
6. ZŠ s MŠ, Spišská Sobota 56,8 54,9 55,9
7. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 49,9 60,6 55,3
8. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 46,5 58,1 52,3
9. ZŠ s MŠ, Matejovce 43,3 45,1 44,2

Poprad 55,96 59,51 57,8

Celoslovenský priemer 2022:         Matematika : 53,2 %    Slovenský jazyk : 59,1 %    56,2



5. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, 
plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

                                      Pedagogickí zamestnanci    Nepedagogickí zamestnanci 

Materské školy 137 42 

Základné školy 335                         69                          

Školské kluby detí 60

Základné umelecké 
školy 

61 9

Centrum voľného času   5 4

Stredisko služieb škole 11

Školské jedálne 135

         Spolu  598 270

      Tabuľka uvádza fyzický stav zamestnancov k 15. septembru 2021 

Odbornosť pedagogických zamestnancov vo vyučovaní: 95,8 %. 
Pedagogickí a odborní zamestnanci sa priebežne vzdelávali podľa vypracovaných a schválených
štvorročných plánov profesijného rozvoja. Podľa ponuky metodicko- pedagogického centra, ďalších
vzdelávacích inštitúcií sa zúčastňovali na rôznych vzdelávacích podujatiach v rámci:

•   adaptačného vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie
•   inovačného vzdelávania: Programovanie Scratch, Výučba biológie na ZŠ so zameraním na

rozvoj  digitálnej  a  vedeckej  gramotnosti,  I.  časť  programu  inovačného  vzdelávania  Gitarový
festival J.K. Mertza, Moderný pedagóg v praxi

•  špecializačného vzdelávania: kurz World TESOL Academy
•  aktualizačného vzdelávania:  Seminár pre ZŠ:  Pohrajme sa so slovnou zásobou- Roman

Čančinov, Projekt ŽSR Kick up, seminár Hravé učenie, Rozvoj finančnej gramotnosti na základných
a stredných školách v zmysle NŠFG, Aj v učiteľovi je líder, Aktuálna legislatíva v školskej praxi

• odborné  semináre,  webináre: Aký by mal  byť  asistent  v  triede?,  Analýza  konkrétnych
príkladov problémového  správania  žiakov na  vyučovaní  a  ich  riešenie,  Úniková  hra  do  hodín
fyziky s Vividbooks, Šlabikár Lipka, Otestuj sa z matematiky, Matematika pre každého, Aktivity so
smartfónom, Kozmix Lab, Školenie Microsoft  Teams, Učme geológiu inak,  Ako využiť Power
Point na tvorbu didaktických hier, Online hodina v MS Teams, Rozvíjanie tvorivosti a kooperácie
počas vyučovania, Kvízy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese, efektívny Power Point
v  práci  učiteľa  II,  Začíname  programovať  v  Pythone,  Ako  využiť  gmail  naplno,  Interaktívny
poznámkový  zošit  One  Note,  e-Twinning  –  Ako  na  kritické  myslenie?,  Problémové  správanie
žiakov, odmeny a tresty, Aký by mal byť asistent v triede? Čo by mal a čo by nemal robiť? Ako
zvýšiť spoluprácu žiakov, Oxford Elt events - Read your way to Xmas, Ako aktivizovať mladého
človeka,  Nenásilné  riešenie  problémov,  Úvodný seminár  Globe,  Daphne  Globe –  Mikroplasty,
Jesenná  fenológia,  Jarná  fenológia,  Medvede,  Aerosóly  a  kvalita  ovzdušia,  Monitorovanie
mikroplastov vo vode, Centire „Integrovaní žiaci (ADHD, autizmus, hyperaktivita a iné)“, Edustep
– „SWAY – rýchla a  moderná prezentácia“,  Sebapoznanie a  identita  ako základ pre profesijné
zapojenie  a  líderstvo,  Google/Teach  for  Slovakia  –  Hrdinovia  internetu,  Teach  for  Slovakia  –
prekladač google – Ako si porozumieť so zahraničnými žiakmi v triede, eTwinning – Na kávičke s
eTwinningom  –  spracúvame  obrazový  materiál,  Mladý  podnikavec  o.z.  webinár  s  názvom:
„Inšpiratívny  webinár  pre  všetkých  pedagógov“,  webináre  Jedloveda,  Multidisciplinárne
vzdelávanie  Bezpečná škola  –  Národný projekt  Podpora  ochrany detí  pred  násilím,  Relaxačné



aktivity pre zvládanie stresovej záťaže, Tanečný kongres Poprad, Metodický seminár k vyučovaniu
hudobnej náuky – Prešov, Didaktické aspekty vo vyučovaní hry na akordeóne, Výtvarné alternatívy
– celoslovenský seminár pre pedagógov výtvarnej výchovy, Prešovské dni klasickej gitary, tvorivá
interpretácia  starej  hudby,  vzdelávacie  semináre  v  rámci  celoslovenskej  súťaže  Hviezdoslavov
Kubín,  Ako  využiť  PowerPoint  na  tvorbu  didaktických  hier,  Zoznámte  sa  s  Dashom,  Rozvoj
matematických  predstáv  detí  od  troch  rokov,  Ako  spoznávať  prírodu?  Autenticky.  Predškolák
ADH?  Žiadny  problém!  Elektronická  triedna  kniha,  Tvorba  vlastných  pracovných  listov,  Ako
využiť  PowerPoint  na  tvorbu  didaktických  hier,  ABCedu  –  hravé  učenie,  Tvorba  vlastných
pracovných listov,  Kreslíme s  maličkými,  Diagnostika  detskej  kresby,  Rozvoj  grafomotoriky  a
vizuomotoriky v MŠ.

6.  Aktivity a prezentácie škôl a školských zariadení

Aktivity: Imatrikulácie prvákov, zber papiera a triedenie odpadu, festival cudzích jazykov, Mobilné
planetárium, Vyučovanie s legom – projektové vyučovanie, Koľko lásky sa zmestí do krabičky –
príprava darčekov pre seniorov, Rozlúčka so šlabikárom, Deň chrbtice, Tvorivé dielne, Deň eura –
rozvoj finančnej gramotnosti, Deň mlieka, Trieda číta triede, Les a jeho premeny – ochrana prírody,
Najkrajší vianočný pozdrav, Záložka spája triedy, Dopravná výchova v 3. a 4. ročníku, Tvorivé
dielne a beseda s ľudovým umelcom p. Gallikom, Beseda s poradkyňou pre zdravú výživu, Večer s
Andersenom,  Školský karneval,  Európsky deň  jazykov,  Tvoríme  regionálnu báj,  Od obrázka  k
príbehu, Využitie  frazeologizmov v opise kamaráta,  Bábkové divadlo -  výroba bábok, Marec-
mesiac knihy, Valentínske tvorivé dielne, Rozprávkový týždeň, Výmenný bazár oblečenia, Vianočná
akadémia, MIŠKO 2022- mimoriadny školák, zážitkové workshopy  Školská slávnosť, Deň kedy sa
mlčalo, Deň zdravej výživy, Deň Zeme, Deň mlieka, ukážky práce zložiek záchranného systému
SR, kynológov a psov, Športové dopoludnie s popradskými hokejistami, výlety do lesa v spolupráci
s  Mestskými  lesmi  Poprad,  Šarkaniáda,  Vianočná  pekáreň,  Zábavné  dopoludnie  s  Mikulášom,
Spolupráca s TANAP-om, Bystrá hlavička, Týždeň detskej radosti,  elektronický školský časopis
Jarníček,  žiacke  koncerty  hudobných  odborov  ZUŠ,  tanečné  predstavenia  (Symbióza  tanca)
tanečných  odborov  ZUŠ,  dramatizované  moderovanie  a  dramatické  vstupy  žiakov  literárno-
dramatického odboru, prezentácia divadelného súboru Šťastlivec, výstavy žiackych prác výtvarných
odborov ZUŠ, Eko deň- zbieranie odpadkov na Hrebienku a v Starom Smokovci, Filmový kabinet
deťom, Tajomstvá drevených zvieratiek, futbalový turnaj v ŠKD, Noc v škole, Čisté hory, účasť na
projekte Slovenské národné povstanie v kontexte druhej svetovej vojny, Žijeme a rastieme zdravo
Obezitka, vyrezávanie tekvice Strašidielko, Turistická vychádzka s rodičmi, Bylinková záhrada v
triede,  Hľadanie  veľkonočných vajíčok,  Viem,  čo  zjem,  Európske  dni,  Týždeň Európskej  únie,
Svetový deň životného prostredia, Motivačné pokusy v chémii, Desatoro zdravej výživy, Jesenné
cvičenie  v  prírode,  Predškoláci  spoznávajú  školu,  Dopravná  výchova,  Deň  duševného  zdravia,
Valentínska  pošta,  Anglický  deň,  Charitatívny  deň  Whirpool,  Psovodi  v  MŠ,  Ahoj  leto-
krúžkobranie,  Situačná  analýza-  zisťovanie  potrieb  mladých,  Karneval  na  ľade,  Escape  room,
Verejné lyžiarske preteky, Informačná kampaň a interaktívne školenia v témach Kyberšikanovanie,
Mandalovanie, Sídliskový beh, Made in Slovakia, Aktivity mládežníckeho parlamentu.
Školy  a  školské  zariadenia  v  priebehu  školského  roka  absolvovali  viacero exkurzií  a  výletov:
Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, Múzeum TANAP-u, Východná- návšteva Bio farmy, Štrbské
Pleso, Múzeum Spiša, Stará Ľubovňa – návšteva hradu a skanzenu, Planetárium v Prešove, Jaskyňa
Zlá diera pri Širokom, Tatranská galéria, Podtatranská knižnica, Steelpark- park vedy v Košiciach,
Múzeum  holokaustu  v  Seredi,  kníhkupectvo  Panta  Rhei,  Čistička  odpadových  vôd,  Rožnava,
Gombasek,  Silická  ľadnica,  Pamätníky  holokaustu  Poprad,  Šomoška,  Nestville-  Hniezdne,
Domovaly-  Habakuky,  Tricklandia-  Starý  Smokovec,  Slovenský raj,  Važecká  jaskyňa,  Zábavný
park Liptov, ZOO v SNV, Popradské Pleso, Cyklo výlet, Aquacity Poprad, Podtatranské múzeum,
Mníchovský potok Bardejov, Veľký Slavkov_Aplend, Zamkovského chata, Liptovský Ján, Červený
Kláštor, Astronomický ústav, Bielka pastelka, Deň narcisov, výstava prác z krúžku Artík, Dóm sv.



Alžbety,  Slovenské  technické  múzeum,  Slovenské  múzeum  ochrany  prírody  a  jaskyniarstva,
Tatranská galéria – Leonardo da Vinci, stroje a iné zariadenia, Škola v prírode,  kladenie vencov pri
príležitosti  oslobodenia  mesta  Poprad  a  77.  výročia  ukončenia  druhej  svetovej  vojny,  kaštieľ
Strážky,  hrad Kežmarok,  Noc výskumníkov,  divadelné predstavenie v anglickom jazyku,  Burza
stredných škôl,  Veterinárna fakulta  v  Košiciach,  Motýlia  farma,  Interaktívna exkurzia-  múzeum
Andyho Warhola v Medzilaborciach.
Besedy: Svetový deň vody, Svetový deň Zeme, Svetový deň ochrany zvierat, Svetový deň mokradí,
Detská literatúra- beseda s pracovníkmi kníhkupectva Christiania, Beseda s členmi HZS, Beseda s
hasičmi,  Beseda  s  Mgr.  F.  Pitoňákom  –  trénerom  a  reprezentantom  SR  v  curlingu  (Zimné
paralympijské hry 2022), Ochrana životného prostredia – beseda s Ing. Tajbošom- zamestnancom
TANAP, Bezpečne na internete, Predstavenie stredných škôl, Beseda s advokátom – Ľudské práva a
práva  detí,  Beseda  s  p.  Procházkovou  „Noc  netopierov“,  online  besedy-  duálne  vzdelávanie,
Informácie o štúdiu na SŠ: gymnázium Mnoheľova v Poprade, SOŠ hotelová, Starý Smokovec,
SOŠ Ul.  29.  augusta  v  Poprade,  Slovenský červený kríž  –  ukážka prvej  pomoci,  Podtatranská
knižnica – Čítame s Osmijankom, Študentské ľudové remeslo Kežmarok, Polícia v MŠ, Úcta k
starším, beseda s včelárom, veterinárom,  Beseda o odpade a recyklácii, Beseda- násilie, agresivita,
záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, Beseda s mládežníckou delegátkou OSN. 
Súťaže:  žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad úspešne reprezentovali
školy a mesto v umeleckých aj športových postupových súťažiach a vo vedomostných olympiádach
v  okresných,  krajských,  celoslovenských  kolách  i  v  medzinárodných  súťažiach-  Pytagoriáda,
Matematická  olympiáda,  Chemická olympiáda,  Technická  olympiáda,  Olympiáda  v  slovenskom
jazyku,  Fyzikálna  olympiáda,  Biologická  olympiáda,  Geografická  olympiáda,  Olympiáda  v
anglickom jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, PIKOMAT, PIKOFYZ,
Matematický klokan, i  BOBOR, Expert,  Maks, Jazykový kvet,  Umelecký prednes v nemeckom
jazyku,  Dni  Friedricha  Lamma,  English  Star,  Expert  Hviezdoslavov  Kubín,  Šaliansky  Maťko,
Všetkovedko.  Školy a školské zariadenia sa aktívne zapájali do rôznych súťaží: Moja planéta – môj
domov,  Žitnoostrovské pastelky, Európska zelená dohoda, Môj vianočný anjel,  Anjel Vianoc, So
Spišským  divadlom  do  sveta  rozprávok,  Vianočná  pohľadnica,  Malí  zubári  vedia  ako  poraziť
zubožrútov, Obrázok pre Elišku, Svet okolo nás, Vesmír očami detí, Môj domáci miláčik, Ja a moja
rodina, Dúhový kolotoč, Kinderiáda, Okresné majstrovstvá vo futbale mladších žiačok, Evička nám
ochorela, Dajme spolu gól, Environmentálna súťaž, Atletický štvorboj, Krehká krása Batizoviec,
Vojaci  očami  detí,  Rómovia  recitujú,  Podtatranský  Kubko,  Zelený  kvet,  Čitateľská  súťaž,  S
prírodou som kamarát, Prázdninové zvieratko, Moje leto v záhrade,  Deti deťom maľujú rozprávky,
Rozprávkový kolotoč- vedomostná súťaž detí predškolského veku.
Základné umelecké školy:  ZUŠ na Štefánikovej ulici - hudobný odbor: Celoslovenská gitarová
súťaž,  Smižany (zlaté  pásmo,  strieborné  pásmo),  Moyzesov slávik-  regionálna  spevácka súťaž
(zlaté  pásmo,  strieborné  pásmo),  Rajecká  hudobná  jar-  medzinárodná  súťaž  (3.  miesto),
Akordeónová  celoslovenská  súťažná  prehliadka  umeleckých  škôl  (zlaté  pásmo),  Celoslovenská
súťažná  prehliadka  v  hre  na  bicích  nástrojoch  (zlaté  pásmo,  strieborné  pásmo,  diplom  za
pedagogickú  prípravu  žiakov),  Pianoforte  -  celoslovenská  klavírna  súťaž  Stará  Ľubovňa  (zlaté
pásmo, strieborné pásmo, bronzové pásmo, čestné uznanie), Mladí organisti – celoslovenská súťaž
(2.miesto),  Multižánrový festival Tatras Talent Cap (cena za umelecké výkony),  Čarovná flauta
Nižná- online súťažná prehliadka (2.  miesto),  Medzinárodná online husľová súťaž Prime violin
(diplom za účasť), Celoslovenská súťaž Modrý svet očami umenia (zlaté pásmo), Celoslovenská
súťaž Pink song (zlaté pásmo, strieborné pásmo, bronzové pásmo),  Celoslovenská súťaž Xoana
POP  Star  (1.  miesto,  3.  miesto),  Celoslovenská  súťaž  Muzikálová  hviezda  (1.miesto),
Celoslovenská súťaž Finále POP BB 2022 (1. miesto, účasť vo finále), 5. ročník krajskej súťažnej
prehliadky v hre na DDN (zlaté pásmo), Krajská dychová súťaž 2022 (zlaté pásmo), Kremnické
Laso 2022,  tanečný odbor: Majstrovstvá Slovenska v latinsko - amerických tancoch (10. miesto
kat.  deti),  Majstrovstvá  Slovenska  v  štandardných  tancoch  (10.miesto  kat.  Deti),  Dance  rose
Ružomberok  -celoslovenská  súťaž  (2.  miesto,  4.miesto),  Zlatý  kľúčik  -celoslovenská  súťaž
(1.miesto, 2. miesto, 3.miesto), Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách (2. miesto kat.



Juniori),  výtvarný  odbor:  Žitnoostrovské  pastelky  –  medzinárodná  súťaž  detí  -  predškolákov
(ocenené víťazné práce), November 89 a MY – výtvarná súťaž študentov ( 3. miesto), Anjel Vianoc
celoslovenská výtvarná súťaž (1. miesto, 2. miesto, 3. miesto), O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku
celoslovenská  súťaž  (1.  miesto),  literárno-dramatický  odbor: PAN-  celoslovenská  súťažná
prehliadka pantomímy a pohybového divadla (1. miesto)  ZUŠ zo SŠ na Letnej ul. –  hudobný
odbor:  Multižánrový festival Tatras Talent Cap (cena za umelecké výkony), Čarovná flauta Nižná-
online súťažná prehliadka (2. miesto), Medzinárodná online husľová súťaž Prime violin (diplom za
účasť), Celoslovenská súťaž Modrý svet očami umenia (zlaté pásmo), Celoslovenská súťaž Pink
song (zlaté pásmo, strieborné pásmo, bronzové pásmo), Celoslovenská súťaž Xoana POP Star (1.
miesto,  3.  miesto),  Celoslovenská  súťaž  Muzikálová  hviezda  (1.miesto),  Celoslovenská  súťaž
Finále POP BB 2022 (1. miesto, účasť vo finále), 5. ročník krajskej súťažnej prehliadky v hre na
DDN (zlaté pásmo), Krajská dychová súťaž 2022 (zlaté pásmo), Kremnické Laso 2022 literárno-
dramatický odbor:  Hviezdoslavov Kubín (2. miesto a 3.  miesto III.  kat.,  2. miesto II.  kat.,  3.
miesto IV. kat., cena za dramaturgiu II. kat., krajské kolo- zlaté pásmo, celoštátne kolo – strieborné
pásmo),  Šaliansky  Maťko,  Rozprávkový  Stropkov  -  krajská  prehliadka  detskej  dramatickej
tvorivosti  (zlaté  pásmo),  Festival  pantomímy  a  pohybového  divadla  PAN  2022  (1.  miesto,  2.
miesto),  Zlatá  priadka Šaľa – celoštátna  súťaž detskej  dramatickej  tvorivosti,  výtvarný odbor:
Cineama  2021  Bardejovské  kúpele  (ocenené  práce),  Juniorfilm  2021  Memoriál  Jiřího  Beneše
(2.cena, 3.cena, čestné uznanie),   Európska zelená dohoda ( 1.,2.3. miesto), Animánie Plzeň 2021
(postup  na  finálnu  prehliadku),  Cineama  2022  (1.miesto,  2.  miesto,  čestné  uznanie),  Výtvarné
alternatívy 2022, Juniorfilm 2022- Memoriál Jiřího Beneše (1. miesto, 2. miesto, 3. miesto, čestné
uznanie),  Animág  2022  (1.  miesto),  Schlingel  Chemnitz  Nemecko  –  medzinárodná  prehliadka
animovaných filmov.

7. Projekty škôl a školských zariadení

Školské mlieko, Dajme spolu gól, Školské ovocie, Múdre hranie, Nadácia COOP Jednota – program
podpory lokálnych komunít, Asistenti , Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Sadovo –
vysádzanie  ovocných  vysokokmenných  sadov  v  areáli  škôl,  Erazmus+  školské  výmenné
partnerstvá, Zelená škola, Detský čin roka 2022, Ekofond SPP- Grantový program Regióny 2021 –
ma obohatenie školských areálov, MAXI micro bit, Tenis do škôl, Etwinning, Recyklohry, Učíme sa
inovatívne,  Zvyšovanie kvality  vzdelávania na ZŠ a SŠ s  využitím elektronického testovania –
certifikovaná  škola,  Národný  projekt  VÚDPaP  –  komplexný  poradenský  systém  prevencie
ovplyvňovania  sociálno-patologických  javov  v  školskom prostredí,  Modernizácia  vyučovacieho
procesu-  učebňa  fyziky,  Šťukes-  vyhlasovateľ  Stredoslovenská  energetika,  Vy  rozhodujete,  my
pomáhame- Naša malá záhradka,  Deti a architektúra – vyhlasovateľ OZ EUROARCH, Maľované
Slovensko  –  vyhlasovateľ  Lidl,  Enviroprojekt,  Profesijný  a  kariérový  rast  pedagogických
zamestnancov,  Podpora  udržania  zamestnanosti  v  základných  umeleckých  školách,  Zvýšenie
kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej
školy  na  odborné  vzdelávanie  a  prípravu  prostredníctvom  rozvoja  Polytechnickej  výchovy
zameranej  na rozvoj  pracovných zručností  a  práca  s  talentami,  Moderné  vzdelávanie-  digitálne
vzdelávanie  pre  všeobecno-  vzdelávacie  predmety,  Komplexný  poradenský  systém prevencie  a
ovplyvňovania  sociálno-patologických  javov  v  školskom  prostredí,  Aktivizujúce  metódy  vo
výchove,  Zvyšovanie  kvality  vzdelávania  na  základných  a  stredných  školách  s  využitím
elektronického  testovania,  Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho  školstva,  Spolu
múdrejší 3, Školský digitálny koordinátor, Doplnenie posilňovacích strojov do školskej posilňovne,
Buď v pohode a buď fit, Učíme sa v záhrade, Svet plastelíny 2022, Adoptuj si kravičku, Čerstvé
hlavičky,  Projekt  PRIM,  POP ZŠ-  podpora  asistentov  pre  žiakov,  Škola  podporujúca  zdravie,
Hovorme o jedle, Hravo čo zdravo, Medvedík Nivea, Triedim-Triediš-Triedime, Čerstvé hlavičky-
projekt Tesco, ExpEdícia- skús, skúmaj, spoznaj, Civilizácia- hodiny dejepisu, občianskej výchovy
a geografie, IT Akademia- národný projekt, Modernejšia výučba, Projekty podporené Prešovským



samosprávnym  krajom-  výzva  poslancov-  Výstavba  workoutového  ihriska  a  parkúrovej  dráhy,
Digitálny koordinátor, Zamestnanecký grant- Pomôžte svojej komunite 2022 Ovocné sady, Zelené
oázy  2022  EKOPOLIS,  Atletická  dráha  –  výzva  SOŠV,  Zdravý  chrbátik,  Osvojme  si  starých
rodičov, Dažďová záhrada, Stromy, Stop drogám, Uznávame individuálne rozdiely, Šetrenie vody v
domácnosti, Biogénne prvky, Fair play, Sloboda, Animácie, Stop-motion, 3D tlač, Dlaň dokorán,
Iuventa- priority, Ekopolis- mladá zeleň, Ferova nadácia- O2 – Podaj mi ruku a poď, Popradskí
svalnáči, ZSE Nadácia – Hmyzí hotel a vtáctvo, Športovo-tanečný maratón. 

8. Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku  2021/2022  štátna  školská  inšpekcia  v  školách  a  v  školských  zariadeniach  v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad vykonala následnú inšpekčnú činnosť dňa 29.09.2021 na
ZŠ s MŠ Tajovského s opatrením: Organizáciu vyučovania predmetu Informatika na 1. a 2. stupni
zosúladiť s platným právnym predpisom – zmena v rozvrhu hodín od 01.02.2022. Dňa 28.09.2021
bola vykonaná následná inšpekčná činnosť na ZŠ s MŠ Vagonárska, bez opatrení. V septembri 2019
bola v MŠ na Záborského ulici uskutočnená následná inšpekčná činnosť v MŠ na Záborského ulici,
bez opatrení.

Boli vykonané tieto kontroly:
-  Odbor školstva,  mládeže  a  športu  vykonával  kontroly  v  materských školách  na  personálne  a
organizačné zabezpečenie letnej činnosti a zistenie počtu prítomných detí.
Záver: kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

-  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  v  Poprade  vykonal  kontrolu  zameranú  na  plnenie
opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v školských zariadeniach.
Záver: neboli zistené nedostatky

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade vykonal kontrolu piesku v pieskoviskách MŠ
Záver: neboli zistené nedostatky

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Počas  školského  roka  školy  a  školské  zariadenia  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Poprad
zlepšovali  svoje  priestorové  a  materiálne  podmienky  v  závislosti  od  finančných  prostriedkov.
Využívali  finančné  prostriedky  z  preneseného  výkonu  štátnej  správy,  z  podielových  daní,  od
zriaďovateľa, z projektov, z dotácií, od zákonných zástupcov detí, sponzorov a z rôznych inštitúcií.
V závislosti  od výšky finančných prostriedkov pokračovali  v skvalitňovaní edukačného procesu
vybavovaním učební pomôckami a didaktickou technikou, vo výmene podláh, šatňových skriniek,
lavíc  a  stoličiek  v  triedach,  vo  výmene  okien  a  gastrozariadenia  školských  kuchýň,  v  úprave
exteriérov. V školách prebieha pravidelná oprava a údržba priestorov. V ZŠ s MŠ, Koperníkova
ulica je  novovybudovaná spoločná zborovňa pre všetkých učiteľov školy,  ktorá sa nachádza za
vstupnou halou. Spolu s ňou sa tam nachádza počítačová učebňa a trieda zriadená pre školský klub
detí.  Na  medziposchodí  sú  kancelárie  administratívy  a  vedenia  školy,  sociálne  zariadenia  pre
zamestnancov školy a žiakov. V suteréne sa nachádzajú šatne žiakov. Na poschodí staršej budovy je
8 kmeňových tried pre žiakov I. stupňa a jedna trieda využívaná ako jazyková učebňa. Na hornom
poschodí je 5 tried pre žiakov II. stupňa. V spojovacej časti starej a novej budovy školy sa nachádza
jedáleň  školy,  kuchyňa,  kabinety,  kuchynka  a  sociálne  zariadenia  pre  žiakov.  V  novej  časti
komplexu  školy  je  7  tried,  2  kabinety  a  sociálne  zariadenia  pre  žiakov.  Tretia  časť  školského
komplexu tvorí  veľká  telocvičňa  s  náraďovňou,  šatne  pre  žiakov školy  so sprchami,  kabinet  a
sociálne zariadenia pre žiakov. Priestory školy sa postupne modernizujú, renovujú. V počítačových
učebniach  boli  čiastočne  vymenené  počítače,  notebooky,  šatne  prešli  rekonštrukciou,  boli



vymaľované triedy, chodby, postupne sú na okná inštalované žalúzie. Pri multifunkčnom ihrisku v
oddychovej  časti  školského  areálu  bol  inštalovaný  altánok,  ktorý  škola  zakúpila.  Niektoré
interiérové  dvere  boli  vymenené,  v  školskej  jedálni  vymenená  podlahová  krytina  a   zakúpené
zariadenie.  Škola  nakúpila  interaktívne  zostavy-  tabuľu,  dataprojektory.  V materskej  škole  boli
vymaľované  triedy  a  chodby,  dokúpené  boli  ležadlá  a  skrinky,  nakúpené  učebné  a  didaktické
pomôcky. Vymaľovaná bola kuchyňa MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica má 19 kmeňových učební, 2
učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet, 22 učební s interaktívnou tabuľou, špeciálnu
učebňu  s  vybavením  na  vyučovanie  predmetov  fyzika,  chémia,  biológia,  špeciálnu  učebňu  s
vybavením na vyučovanie výtvarnej výchovy, jazykové laboratórium, školskú knižnicu, inovatívnu
učebňu určenú na rôzne formy vyučovania, dve telocvične, veľký športový areál, súčasťou ktorého
je workautové ihrisko a vonkajšie fitnes stroje, posilňovňu, školské dielne, šatne, veľkú zborovňu,
kancelárske  priestory,  kabinet  výchovného  poradcu,  odborné  kabinety  pre  učiteľov,  hygienické
zariadenia. Súčasťou je veľká školská jedáleň. Počas roka škola zakúpila tri interaktívne tabule do
ďalších učební, boli vymaľované ďalšie priestory chodieb a učební a kompletne zrekonštruované
dievčenské toalety na dvoch poschodiach. Zakúpené boli ďalšie cvičiace stroje do posilňovne. ZŠ s
MŠ na Dostojevského ulici má 35 kmeňových učební, 5 učební na delené hodiny a 6 odborných
učební na vyučovanie chémie, fyziky, informatiky a prírodovedných predmetov. Škola disponuje
dvomi telocvičňami, dielňou, kuchynkou, multifunkčným ihriskom s atletickou dráhou, futbalovým,
basketbalovým,  volejbalovým  a  tenisovým  ihriskom.  V  priebehu  roka  prebehla  výmena
predeľovacích priečok v ZŠ, výmena predeľovacích chodbových dverí, bol doplnený nábytok do
projektovej učebne fyziky. V škole boli zrekonštruované chlapčenské WC a kancelárie ekonómiek a
mzdárky, vytvoril sa nový kabinet , bol zakúpený materiál na nábytok do kancelárií. Pre učiteľov 1.
stupňa škola nakúpila počítače, v MŠ boli zrekonštruované pieskoviská. Do školskej kuchyne bola
zakúpená chladnička.  ZŠ s MŠ na Francisciho ulici má 26 klasických tried, 12 odborných učební
na vyučovanie informatiky, fyziky, chémie, a cudzích jazykov, multimediálnu učebňu pre 70 žiakov,
2 telocvične, posilňovňu, školskú kuchynku. Škola disponuje dvomi novými školskými dielňami na
vyučovanie  techniky,  11  kabinetmi,  8  kanceláriami  a  školskou jedálňou.  Škola  je  veľmi  dobre
vybavená  didaktickou  technikou.  Každý učiteľ  má notebook +  USB kľúč,  všetky  triedy 1.-  4.
ročníka (12) a odborné učebne (8) majú interaktívne tabule a dataprojektory, počítačové učebne
majú 47 počítačov na výuku, škola je pokrytá káblovým internetom a kamerovým systémom na
chodbách. Materská škola má v 5 triedach interaktívne tabule s notebookom, počítač a internet v
každej triede. V priebehu roka boli vymaľované všetky triedy, bola upravená vstupná chodba pred
triedami a vymenené oplotenie na školskom dvore. V školskej jedálni bol dodaný výťah pre školské
stravovanie. Škola nakúpila tonery, pracovné odevy, tlačiareň, čističky vzduchu, predeľovacie steny
vo  WC,  didaktické  a  výtvarné  pomôcky,  kúpeľňové  poličky  a  komody.  Do  dvoch  tried  boli
zakúpené detské stoličky a koberce. ZŠ s MŠ A. V. Scherfela má 18 učební, odborné učebne fyziky
a  chémie,  novú  jazykovú  učebňu,  učebňu  technickej  výchovy,  IKT učebňu,  knižnicu,  školskú
kuchynku, veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu, školskú jedáleň, šatne a skladové priestory. Vo
všetkých učebniach školy sa nachádza dataprojektor alebo interaktívny dataprojektor, notebook a
nová školská tabuľa, nové lavice a stoličky. V spolupráci s rodičmi škola zakúpila tri fitnes stroje
pre žiakov, koberec do učebne a opravila fasádu vchodu do budovy. V areáli školy sa nachádza
altánok- učebňa v prírode, hospodárska budova, ihrisko s umelým trávnikom, pieskovisko a školský
dvor, detské ihrisko, stolnotenisové stoly. Zrekonštruované boli sprchy nad telocvičňami, dve šatne,
učebňa  pre  novovytvorenú  triedu  a  kabinety  jazykov  a  telesnej  výchovy  boli  vymaľované  a
upravené.  V  areáli  školy  bolo  vymenené  oplotenie.  Škola  počas  roka  zakúpila  konvektomat,
elektrickú  multifunkčnú  panvicu  a  lavičky  pre  školskú  jedáleň,  korkové  nástenky,  športové
pomôcky.  ZŠ s MŠ na Jarnej ulici  má 35 učební a 6 odborných učební. Dve počítačové učebne
prešli modernizáciou. Súčasťou školy sú telocvične, posilňovňa, školská knižnica, dielne, kuchynka
a  školské  ihriská.  Školské  zariadenie  má  3  školské  jedálne.  V  priebehu  školského  roka  boli
dopĺňané učebné pomôcky pre kabinet ŠKD, notebooky pre vyučujúcich, boli vymenené všetky
tabule za bezprašné. V oboch telocvičniach a v posilňovni boli vymenené okná a bol vytvorený
priestor pre infrasaunu.  Zrekonštruované boli sociálne zariadenia v priestoroch telocvične, prebehla



obnova sprchovacieho zázemia.  V troch učebniach boli vymenené školské lavice a katedry. MŠ na
Jarnej ulici je od školského roka 2021/22 7-triednou MŠ. Na prízemí sú 4 triedy, na poschodí 3. Na
prízemí sa nachádza školská kuchyňa so spoločnou jedálňou, kancelárie a práčovňa. Na školský
dvor  boli  zakúpené  hracie  prvky,  dokúpené  boli  ďalšie  didaktické  pomôcky,  hračky,  výtvarný
materiál a interaktívna tabuľa s príslušenstvom do novovzniknutej triedy. V MŠ na Záborského ulici
je 8 tried, každá z nich má zrekonštruované sociálne zariadenie a šatne. Kabinet pre pedagogických
zamestnancov  je  každoročne  dopĺňaný  o  nové  metodické  a  didaktické  pomôcky,  edukačné
programy.  Triedy  sú  vybavené  interaktívnymi  tabuľami,  prípadne  veľkoplošnými  dotykovými
obrazovkami.  Súčasťou areálu MŠ je dopravné ihrisko, ktoré je doplnené novými kolobežkami a
detskými bicyklami. Súčasťou  ZŠ s MŠ na Tajovského ulici  sú telocvične,  kuchynka, školské
ihriská, multifunkčné ihrisko. V priestoroch školy je zriadená školská čajovňa. Škola disponuje 36
učebňami, z toho je 8 odborných učební. V MŠ na Ul. mládeže boli dokúpené dopravné značky, bol
zrenovovaný asfaltový okruh, čím sa vytvorilo pre deti dopravné ihrisko na školskom dvore.  V
priebehu roka boli zakúpené drevené sedacie zostavy, domčeky z euro paliet a pružinové hojdačky.
V troch triedach boli vymenené koberce a zrenovované parkety v spálňach a kancelárii zástupkyne
MŠ. V MŠ na Tajovského ulici  bola  zakúpené interaktívne tabule,  notebooky,  moderné učebné
pomôcky a stavebnice.  Do každej  triedy boli  dokúpené plachty a  obliečky,  bola vymaľovaná a
upravená trieda.  Na školskom dvore bolo  vytvorené nové ihrisko a  obnovili  sa  pieskoviská.  V
spolupráci s rodičmi MŠ zakúpila licencie edukačných programov na PC, tlačiarne do všetkých
tried, tvorivé materiály a časopis Včielka pre každé dieťa. Na školskom dvore boli vymaľované
všetky preliezky a plot. ZŠ s MŠ na Komenského ulici má 32 učební, z toho odborné učebne pre
vyučovanie fyziky, chémie a školské dielne. Škola má k dispozícii veľkú a malú telocvičňu, 4 šatne,
sklad na lopty, gymnastické náradie a posilňovňu. V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko s
250m tartanovým oválom a dvoma multifunkčnými ihriskami s umelou trávou, doskočiskom na
skok do diaľky, sektor na vrh guľou, basketbalovým ihriskom, detskou a fitnes zónou. V areáli
školy je detské dopravné ihrisko. Vo vonkajšom areáli je altánok, ktorý slúži ako vonkajšia učebňa a
oddychové miesto na besedy a oddych. Škola zmodernizovala kabinety matematiky, slovenského
jazyka. V učebniach pribudli nové interaktívne tabule. Vo všetkých triedach sú dataprojektory alebo
interaktívne tabule, pripojenie na internet. Škola má zariadené tri počítačové učebne. V priestoroch
chodieb sa nachádzajú oddychové zóny pre žiakov, ktoré slúžia počas prestávok na relax a oddych.
Priestory školy sa každoročne v rámci finančných možností skultúrňujú a modernizujú. V MŠ na
Podtatranskej  ulici bolo  vymenené oplotenie,  na  chodbách bola  vymenená podlaha  a  opravené
schodiská. V lete MŠ zrekonštruovala posledné dve šatne pre deti. Triedy sú zariadené variabilným
nábytkom, ktorý je priebežne obnovovaný. Do kuchyne bolo zakúpené gastrozariadenie. V budove
Spojenej školy na Letnej ul. sa nachádza ZŠ, MŠ a časť ZUŠ. Táto budova je v zlom technickom
stave a je potrebné zamerať sa na postupné odstraňovanie týchto nedostatkov. V škole sa nachádza
školská  knižnica,  každoročne  je  dopĺňaný  knižničný  fond.  Kabinety  boli  doplnené  o  učebné
pomôcky a bol obnovený ich interiér.  ZUŠ na Štefánikovej ulici  využíva na vyučovanie okrem
domovských priestorov v Dome kultúry na Štefánikovej ulici priestory v ZŠ s MŠ na Francisciho
ul., Tajovského ul., Ul. Fr. Kráľa a v Life Academy na Rovnej ulici. ZUŠ v rámci obnovy a údržby
materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu doplnila a zmodernizovala zariadenie a
vybavenie  jednotlivých  učební  vrátane  nákupu  hudobných  nástrojov  a  digitálnych  zariadení.
Tanečná sála prešla komplexnou rekonštrukciou, v nej boli vybudované šatne a sprchy, vymenená
bola  podlaha,  radiátory,  elektrické  osvetlenie,  ozvučenie,  vytvoril  sa  úložný  priestor.  V piatich
učebniach  hudobného  odboru  boli  odhlučnené  steny,  vymenená  podlahová  krytina.  V  učebni
výtvarného odboru bola vytvorená počítačová trieda a skladové priestory boli upravené.  Prebehla
revízia  radiátorov,  výmena  ventilov,  renováciou  prešiel  aj  archív.  Škola  počas  roka  nakúpila
digitálnu  techniku-  notebooky,  počítače,  tlačiarne,  laminovačku,  projektor,  tablet,  okrem  toho
zakúpila  programové  vybavenie  a  softvéry,  hudobné  nástroje  a  učebné  pomôcky  pre  hudobný,
výtvarný a tanečný odbor.  CVČ  je na dobrej úrovni,  avšak miestnosti  slúžiace na pravidelnú a
príležitostnú činnosť s deťmi je potrebné zrenovovať, rozšíriť hlavne športové priestory. Pre potreby
záujmovej činnosti sú v CVČ k dispozícii: učebňa výpočtovej techniky s pripojením na internet,



klubovňa s videoprojekciou, technická dielňa, klubovňa na výtvarné činnosti, herňa spoločenských
hier, herňa stolného tenisu- strelnice, 2 sály pre pohybové aktivity, posilňovňa, učebňa, miestnosť
IKT- digitálne technológie virtuálnej reality X-boxu, tanečných interaktívnych kobercov, tanečná
miestnosť, 2 šatne pre účely hokejbalu a korčuľovania na ľade. Pre činnosť záujmových útvarov
využíva CVČ aj priestory jednotlivých škôl mesta – na dopravnú výchovu dopravné ihrisko pri ZŠ s
MŠ  na  Komenského  ulici,  na  činnosť  športových  krúžkov  telocvične  v  ZŠ,  bazén  Strednej
priemyselnej  školy  a  bazény  v  Aquacity.  Počas  roka  CVČ  začalo  s  odstraňovaním  dvoch
nefunkčných výťahov. Nový priestor bude slúžiť na sklad, bude rozšírená kuchynka a šatňa. 

10. Oblasti, v ktorých školy a školské zariadenia dosahujú dobré výsledky a v ktorých má 
nedostatky.

a) Dosiahnuté dobré výsledky: 

ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. – rýchle a flexibilné vzdelávanie učiteľov, ochota pedagógov púšťať sa
do  nových  aktivít  (napr.  počas  dištančného  vyučovania),  dobrá  spolupráca  asistentov  učiteľa  s
občianskou hliadkou počas mimoriadnej situácie, fungovanie špeciálnych tried, aktívna práca so
žiakmi  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  úspechy  žiakov  vo  vedomostných   súťažiach,
dostatok záujmovej činnosti a podpora popoludňajších aktivít žiakov v ZŠ aj v MŠ, veľmi dobrá
spolupráca s organizáciami a podnikateľmi, záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ. ZŠ s MŠ A.
V. Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa -  dosiahla veľmi dobré výsledky v testovaní žiakov  9. roč.,  má
veľmi dobré umiestnenia vo vedomostných,  ako aj športových súťažiach.  V MŠ narastá záujem o
zaškolenie detí, MŠ vytvára vhodné podmienky pre tvorivosť učiteľov a možnosti sebarealizácie,
prezentuje   úspechy   v kultúrnych programoch i na výstavách. ZŠ s MŠ, Tajovského ul.  -  má
pozitívnu  socio-emocionálnu  klímu  v  škole  aj  vďaka  efektívnej  prevencii  a  činnosti  školského
psychológa, interiér školy je esteticky upravený, vo vyučovaní sa využívajú inovačné metódy, škola
má 100% kvalifikovanosť pedagógov, úspešne sa zapája do súťaží a projektov. V MŠ na Mládeže
ulici  bol  vybavený školský dvor  novým náradím a oddychovými zónami,  boli  dokúpené rôzne
pomôcky na pohybové činnosti.  Výtvarná tvorivosť učiteliek je  na vysokej úrovni.  Obe MŠ sa
zapájajú do projektov a aktivít. MŠ na Tajovského ulici využíva nové moderné učebné pomôcky a
hry na rozvoj  logického myslenia.  ZŠ s  MŠ, Francisciho ulica –  využíva  novú telocvičňu na
výučbu telesnej výchovy, má vybudované dve nové učebne techniky, jednu z vlastných prostriedkov
a druhú z projektu.  MŠ na Okružnej ulici  sa nachádza v tichej  lokalite,  disponuje primeraným
množstvom  nových,  progresívnych  učebných  pomôcok  a  odbornej  literatúry.  Má  výbornú
spoluprácu so ZŠ, s rodičmi, s CPPaP a logopedičkou. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – má športové
triedy  so  zameraním  na  ľadový  hokej  a  plávanie,  ponúka  možnosti  začleňovania  žiakov  so
zdravotným znevýhodnením v bežných triedach, má dlhodobo dosahujúce popredné umiestnenia v
súťaži Najšportovejšia škola, MŠ má spoluprácu so zákonnými zástupcami na veľmi dobrej úrovni,
disponuje IKT a aktívne ju využíva vo výchovno-vzdelávacom procese, kvalitne funguje tímová
práca  učiteliek. Spojená  škola  na  Letnej  ul.  -  dlhodobo veľmi  dobré výsledky  dosiahnuté  v
celoslovenskom testovaní žiakov, v súťažiach umeleckých aj vedomostných, v prijímaní žiakov na
SŠ  a  na  konzervatóriá.  Všetky  naplánované  aktivity,  ktoré  mohli  byť  realizované  počas
mimoriadnej  situácie  v  súvislosti  s  opatreniami,  boli  zodpovedne  a  variabilne  prispôsobované
vekovým osobitostiam detí a podmienkam školy. Škola dosahuje priaznivejšie športové výsledky v
športových súťažiach. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. - škola v tomto roku získala 1. miesto v súťaži
o  najšportovejšiu  školu  mesta  Poprad,  organizovala  rôzne  podujatia  v  jednotlivých  športoch,
najväčším  bola  Kinderiáda  pre  najmladších  žiakov  mesta  Poprad.  Škola  má  kvalifikovaný
pedagogický zbor,  učitelia  sú  zaradení  v  okresných komisiách  vedomostných súťaží.  Škola  má
dlhodobo výborné výsledky v športových súťažiach  v rámci  mesta  Poprad  -  už 5.  krát  získala
prvenstvo  v  súťaži  Najšportovejšia  škola.  MŠ na  Dostojevského  ulici  a  MŠ na  Mládeže  ulici
dosahuje veľmi dobré výsledky vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda, Človek a svet práce,



Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb.  ZŠ s MŠ, Komenského
ul. - úspechy žiakov vo vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach, triedy so zameraním na
športovú prípravu, pravidelne vynikajúce výsledky v testovaní 5 a 9, vynikajúce umiestnenie školy
v rámci hodnotenia  INEKO, škola má kvalifikovaný pedagogický zbor, realizuje dlhodobé projekty
– burza kníh, vianočný jarmok, medzinárodný basketbalový turnaj,dosahuje veľmi dobré výsledky
v oblasti environmentálnej, škola má výhodnú polohu budovy, v jej bezprostrednom susedstve je
ZUŠ, MŠ a Podtatranská knižnica. V MŠ na Podtatranskej ulici je veľký záujem o umiestnenie detí,
prevládajú kvalitné medziľudské vzťahy a tímová práca učiteliek. Budova MŠ je zrekonštruovaná a
zateplená,  zamestnanci  majú  záujem  podieľať  sa  na  aktivitách  školy,  projektoch  aj  mimo
pracovného času.  ZŠ s  MŠ, Jarná ul.  -  zapojila  sa  do športových súťaží,  družstvo 6.  ročníka
športovej triedy postúpilo do celoštátneho finále Olympijského odznaku zdatnosti. Súčasťou školy
je  športový  areál,  ktorý  je  využívaný žiakmi  ZŠ  a  deťmi  MŠ.  V MŠ  na  Záborského  ulici  je
priestranný  školský  dvor,  vybavený  bezpečnými  a  certifikovanými  preliezačkami,  hojdačkami,
pieskoviskami, dvomi altánkami a dopravným ihriskom. MŠ disponuje aj bazénom pre deti, ktorý
slúži na otužovanie. MŠ na Jarnej ulici sa v tomto roku zapojila do niekoľkých výtvarných súťaží-
Anjel Vianoc, Pomoc hasičov v pandémii, v ktorých boli deti ocenené individuálne. V mestskej
športovej olympiáde detí MŠ získala MŠ 1. miesto a putovný pohár za najšportovejšiu MŠ v meste
Poprad.  ZUŠ  na  Štefánikovej  ul.  –  udržala  si  záujem  žiakov  o  štúdium  a  v  individuálnom
vyučovaní dokonca zvýšiť počet žiakov, úspešne ich pripraviť na ďalšie štúdium na umeleckých
školách, či na celoslovenské a medzinárodné súťaže, či reprezentatívne podujatia. Neustále zvyšuje
záujem žiakov o spoločné hranie v orchestroch a súboroch školy,  zvyšuje záujem pedagógov o
ďalšie  vzdelávanie  a  o  rozširovanie  kvalifikácie.  Škola  vo  väčšej  miere  uplatňuje  prácu  s
digitálnymi  technológiami,  ktoré  uplatňuje  vo  vyučovacom  procese.  Počas  roka  zorganizovala
kvalitné školské podujatia, doplnila materiálno- technické zabezpečenie školy,  zveľadila priestory a
posilnila riadiaci úsek vytvorením pracovnej pozície asistentky riaditeľky, čím nastalo zlepšenie v
organizácii  práce. CVČ  –  ponúkalo  pestrú  a  kvalitnú  mimovyučovaciu  záujmovú  činnosť.  Po
prvýkrát organizovalo semináre, školenia a konzultácie pre externých zamestnancov  v programe
Erasmus+  a  zároveň  realizovalo  prvú  časť  projektu  Erasmus+.  Záujmové útvary  sú  vedené
skúsenými  a  kvalifikovanými  vedúcimi,  CVČ  v  priebehu  roka  organizovalo a  zabezpečovalo
postupové vedomostné súťaže, ktoré do apríla 2022 prebiehali online formou, ponúkalo tiež pestrú
ponuku letných mestských táborov.

b) Nedostatky: 
Spojená škola na Letnej ulici – slabá komunikácia a spolupráca s rodičmi niektorých žiakov, nízka
angažovanosť  rodičov  pri  spolupráci  na  projektoch  školy  alebo  pri  materiálno-technickom
zabezpečovaní školy, v súvislosti s protipandemickými obmedzeniami sa táto spolupráca ešte viac
narušila.  ZŠ  s  MŠ  na  Koperníkovej  ul.  -  slabšia  spolupráca  s  rodičmi  žiakov  so  sociálne
znevýhodneného prostredia, vysoký počet neospravedlnených hodín, nedostatky sú v materiálnom
zabezpečení  ZŠ  aj  MŠ  učebnými  pomôckami,  v  príprave  zaujímavých  športových  aktivít  pre
žiakov, v terénnej úprave okolia školy, žiaci poškodzujú majetok školy, nedostatočná je kapacita
MŠ  a  je  potrebná  jej  rekonštrukcia,  školský  dvor  v  MŠ  je  potrebné  doplniť  o  hracie  prvky,
nedostatočné  technické  vybavenie  v  triedach.  ZŠ s  MŠ A.  V.  Scherfela,  Ul.  Fraňa  Kráľa  –
prerušila sa spolupráca s futbalovým klubom FK Poprad, znižuje sa počet žiakov športových tried.
V MŠ narastá počet detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – areál
školského dvora sa vyžaduje modernizáciu, potrebné je zateplenie strechy telocvične, bežecká dráha
je  v havarijnom stave,  chýbajú zborovne.  V celoslovenskom testovaní  T5 a  T9 dosahuje škola
priemerné výsledky v slovenskom jazyku. V MŠ narastá počet detí s poruchami reči a komunikácie,
potrebné je odstraňovať nedostatky v hrubej a jemnej motorike detí. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. - je
nutná oprava fasády budovy školy a zvýšenie kapacity školskej jedálne, v budúcnosti je potrebné
uvažovať o možnosti oplotenia areálu školy. V MŠ je potrebné pokračovať v rekonštrukcii interiéru
-  výmena  okien  v  skladoch,  výmena  oplotenia  areálu  –  dokončenie  druhej  strany,  výmena
podlahovej krytiny v spálňach. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – má nedostatky trvalejšieho charakteru v



pravidelnom odstraňovaní výchovných a vzdelávacích problémov u žiakov, kde sa objavujú rodinné
problémy. Úroveň práce metodických orgánov je kvalitatívne rozdielna. V priebehu roka sa škola
zapájala  málo  do  vedomostných  a  umeleckých  súťaží,  vedenie  krúžkovej  činnosti  nebolo
dostačujúce.  V  MŠ  je  potrebné  doplniť  areál  detskými  prvkami  a  mobiliárom.  ZŠ  s  MŠ,
Dostojevského ul. -  naďalej je potrebné viesť žiakov k systematickej príprave na vyučovanie,
zlepšovať vzťah žiakov k školskému poriadku, užšie spolupracovať s rodičmi, motivovať žiakov a
využívať pochvaly. V oboch MŠ je vysoký výskyt detí s poruchami výslovnosti, problémy v oblasti
grafomotoriky a u mladších detí v sebaobslužných činnostiach. V tejto oblasti je potrebná zvýšená
spolupráca s rodinou ako aj s logopédmi.  ZŠ s MŠ, Komenského ul. -  slabá príprava niektorých
žiakov na vyučovanie alebo celková nepripravenosť žiakov na vyučovanie, nedostatočná kontrola
zo strany rodičov, slabá slovná zásoba, nekultúrne správanie žiakov v jedálni. Objavuje sa problém
s necvičiacimi na hodinách telesnej a športovej výchovy, zotrvávajú problematické medziľudské
vzťahy a správanie sa žiakov voči sebe navzájom, ale aj voči starším. Je potrebné venovať viac času
výchove  k  disciplíne,  viac  spolupracovať  s  rodičmi,  nakoľko  je  viditeľný  rozdielny  spôsob
výchovného  pôsobenia  učiteľ/rodič/dieťa  a  nezmyselné  ospravedlňovanie  správania  žiakov  zo
strany rodičov. Žiaci majú veľmi slabé laboratórne zručnosti a návyky. V MŠ na Podtatranskej ulici
chýba spoločenská miestnosť na krúžky a spoločné podujatia s rodičmi, chýba dopadová plocha pod
detskou preliezačkou.  ZŠ s MŠ, Jarná ul. –  po období dištančného vzdelávania sa javí problém v
oblasti technických zručnosti a pohybových zručností. Obdobie dištančného vzdelávania zanechalo
medzery  hlavne  vo  vedomostiach  z  fyziky,  matematiky,  slovenského  jazyka  a  biológie.
Nedostatkom je malá zapojenosť žiakov do vedomostných súťaží. V MŠ na Záborského ulici je
potrebné zakúpiť plachty na zakrývanie pieskovísk, vymeniť poškodené žalúzie a opraviť dlažobné
kocky na vonkajších terasách. ZUŠ na Štefánikovej ul. - pracovné vyťaženie pedagógov, tendencia
pracovať na viacerých školách na skrátené úväzky a s tým súvisiace zvýšené nároky na organizáciu
ich práce,  ale  aj  práce školy  a  plánovanie školských podujatí,  zvýšené  nároky na prevádzku a
údržbu  IKT  zariadení,  tiež  odbornú  pomoc  a  poradenstvo  v  tejto  oblasti.  Narastá  záujem  o
individuálne vyučovanie v hudobnom odbore, čo si vyžaduje viac učební s adekvátnym vybavením
a dostatočnou zvukovou izoláciou, ktorých je už teraz nedostatok. Nie na všetkých elokovaných
pracoviskách  sa  podarilo  pre  vyučovanie  vytvoriť  podmienky  porovnateľné  s  hlavným
pracoviskom, najväčší  diskomfort  pociťujú pedagógovia a  žiaci  výtvarných odborov,  nakoľko s
ohľadom na údržbu nie je možné pracovať so všetkými technikami, tak ako v ateliéroch ZUŠ. CVČ
– stanovené ciele splnilo len čiastočne, nakoľko kvôli pandemickým opatreniam činnosť prebiehala
len v mesiacoch október, apríl,  máj, jún,  júl,  august.  Predmetové olympiády sa konali  prevažne
online formou.

11. Doplňujúce informácie

a) Voľnočasové aktivity CVČ a škôl 

Centrum voľného  času  v  Poprade  aj  napriek  pandemickej  situácii  zorganizovalo  a  zabezpečilo
príležitostnú  záujmovú  činnosť  prostredníctvom  rozvoja  záujmov  detí  a  mládeže  v  priebehu
kalendárneho  roka,  po  uvoľnení  hygienických  opatrení,  vrátane  školských  prázdnin.  Podujatia
organizované centrom voľného času boli určené záujemcom z radov členov CVČ, širokej verejnosti
alebo cieľovým školským skupinám.  Počas celého školského roka CVČ  z poverenia Okresného
úradu v Prešove zabezpečovalo a organizačne realizovalo predmetové súťaže a olympiády v okrese
Poprad,  ktoré  sa  konali  online  formou,  po  uvoľnení  opatrení  aj  prezenčnou  formou.  CVČ
zorganizovalo  tieto  podujatia:  Ahoj  leto-  krúžkobranie,  Situačná  analýza-  zisťovanie  potrieb
mladých, Výučba na dopravnom ihrisku pre žiakov 1.-4. ročníkov, Karneval na ľade, Escape room,
Verejné lyžiarske preteky,  Súťaž mladých lyžiarskych akrobatov, Aktivity počas jarných prázdnin,
Deň otvorených dverí,  Informačná kampaň a interaktívne školenia v témach Kyberšikanovanie,
Mandalovanie,  Prednes  nemeckej  poézie  a  prózy,  Oslavy MDD v centre  mesta  Poprad,  Oslavy



MDD v CVČ, Deň snehu, Týždeň aktivít CVČ na Slovensku- Taktic, Sídliskový beh,  Interaktívna
exkurzia,  Stretnutie  s  mládežníckou  delegátkou  OSN  v  meste  Poprad,  Sobota  na  Tancuľke  s
informačnou kanceláriou mesta  Poprad,  Made in Slovakia,  Aktivity  mládežníckeho parlamentu,
Slalom na suchu, Olympiáda MŠ, Zimná olympiáda mesta  Poprad,  Kinderiáda,  Súťaž mladých
hasičov, realizácia prvej časti projektu národnej agentúry Erasmus+. Ďalšie naplánované aktivity
neboli  uskutočnené kvôli  pandemickým opatreniam a kvôli  vojnovému konfliktu na Ukrajine –
nebol zrealizovaný projekt Erasmus+ mobility pracovníkov s mládežou a s ukrajinským partnerom.
Tento  projekt  bol  preložený  do  mierového  obdobia.  Počas  leta  malo  CVČ  naplánovaných
7 turnusov táborov.  Ponúkalo denné tábory na Slovensku. Na základe nedostatočného záujmu sa
jeden tábor nezorganizoval. CVČ zrealizovala 6 turnusov v počte 150 detí.

b) Umiestnenie škôl vo vedomostných olympiádach, v postupových a umeleckých súťažiach 

Od septembra 2021 do marca 2022 sa uskutočnili okresné kolá predmetových súťaží dištančnou
formou. Prezenčne sa realizovalo len okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a
Z8,  okresné  kolo  chemickej  olympiády,  okresné  kolo  biologickej  olympiády  a  okresné  kolo
fyzikálnej olympiády v kategórii G.  Z recitačných súťaží sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, spevácka súťaž Slávik Slovenska. Dejepisná súťaž
Medzníky druhej svetovej vojny sa uskutočnila dištančne. Celkovo sa v školskom roku 2021/2022 z
dôvodu  pandemickej  situácie  zrealizovalo  celkovo  15  súťaží  (vedomostných  a  umeleckých),
väčšina z nich v online priestore. Nakoľko sa niektoré vedomostné i umelecké súťaže neuskutočnili,
poradie škôl v uskutočnených súťažiach je iba orientačné: 

    Poradie škôl vo vedomostných olympiádach, postupových a v umeleckých súťažiach 
(Bodovanie súťaží: 1. miesto - 3 body, 2. miesto – 2. body, 3. miesto – 1 bod)

P. č. Škola

Vedomostné
olympiády  a

postupové  súťaže
Umelecké

súťaže
Počet
bodov

1. Spojená škola Letná 16 21 37

2. ZŠ s MŠ Tajovského 28 28

3. ZŠ s MŠ, Francisciho 21 21

3. ZŠ s MŠ Komenského 13 8 21

4. ZŠ s MŠ, Dostojevského 7 1 8

4. ZŠ s MŠ, Fraňa Kráľa, Poprad Veľká 8 8

5. ZŠ s MŠ, Vagonárska, Sp.Sobota 5 5

5. ZŠ s MŠ  Koperníkova, Matejovce 5 5

 6. ZŠ s MŠ Jarná 3 3

c) Umiestnenie škôl v športových súťažiach

V prvom polroku 2021/22 sa kvôli opatreniam v súvislosti s ochorením COVID 19 koronavírusom
odohralo  len  úvodné  podujatie  Športovej  olympiády  mesta  Poprad  v  plávaní  ZŠ  1.10.2021  v



Aquacity Poprad s účasťou 8 škôl a 91 účastníkov.  Všetky ostatné podujatia boli  presunuté na
nasledujúci  polrok.  V marci  2022 sa rozbehli  okresné kolá,  Žiacka liga aj  Športová olympiáda
mesta  Poprad.  Prebehla  tiež  súťaž  v  trojkovom  basketbale  pod  názvom  Turnaj  v  trojkovom
basketbale o Pohár primátora mesta Poprad, ktorá bola vzhľadom k opatreniam presunutá na iný
termín.  Počas februára 2022 prebehla Športová olympiáda mesta Poprad v 6 športoch a v jarných
mesiacoch  úspešne  prebehla  Športová  olympiáda  v  6  letných  športoch.  V júni  sa  uskutočnilo
podujatie pre učiteľov Popradský bedmintonový lakeť na Gymnáziu Kukučínova Poprad. Odohrala
sa Žiacka liga mesta Poprad vo volejbale chlapcov a dievčat s finálovým turnajom v Aréne Poprad
pričom víťazom sa stala  u dievčat  aj  chlapcov Spojená škola Letná.  Stolného tenisu  dievčat  sa
zúčastnili  len 3 školy a u chlapcov sa súťaže a finále zúčastnilo 8 škôl. Víťazom dievčat sa stalo
družstvo ZŠ s MŠ Dostojevského PP. U chlapcov dominovali vo finále žiaci ZŠ s MŠ Vagonárska.
Dve  kolá  a  finále  Žiackej  ligy  si  žiaci  stihli  zahrať  aj  v  malom  futbale  mladších  žiakov  na
trávnikoch pri ZŠ s MŠ A.V.Scherfela Veľká,  kde vo finále dominovala ZŠ Mládeže a na druhom
mieste ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad. Posledným športom dlhodobej žiackej ligy bol mini futbal
najmladších žiakov a žiačok. Tejto ligy sa spolu zúčastnilo 6 škôl, pričom víťazom sa stali žiaci a
žiačky ZŠ s MŠ Jarná Poprad. 

Umiestnenie škôl v  športových súťažiach 

Poradie Škola Počet bodov
1. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica    308,5
2. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica, Poprad - Spišská Sobota 262
3. ZŠ s MŠ, Komenského ulica        231,5    
4. ZŠ s MŠ, Jarná ulica                    222
5. ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Ulica Fr. Kráľa, Poprad - Veľká                    200,5
6. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 165
7. Spojená škola, Letná ulica 139
8. ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica, Poprad - Matejovce 133
9. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica   72

d) Spolupráca škôl s organizáciami a s inštitúciami

Školy a  školské zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta Poprad spolupracovali  s  týmito
organizáciami:  MŠVVaŠ SR, MPC Prešov, SŠ, ZRPŠ,  MsÚ Poprad – vedenie mesta,  poslanci,
OŠMaŠ,  odbor sociálnych vecí  a  rodiny,  rady škôl,  CVČ,  Stredisko služieb  škole ,  Rodičovské
združenie  ZUŠ,  Televízia  Poprad,  Noviny  Poprad,  Tatranská  galéria,  TANAP,  Podtatranské
múzeum, Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové stredisko, domovy dôchodcov,  nezisková
organizácia Post Bellum,  Charita Poprad, SCŠPP Vysoké Tatry,  športové kluby HK Poprad, KP
AquaCity, FK Poprad, Slovenský Červený kríž, ÚPSVaR, Jazyková škola Target, DHaZZ, Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, Špeciálno-pedagogická poradňa,
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota, Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad,
Pohrebno-cintorínske služby,  polícia  (mestská,  štátna),  Liga proti  rakovine,  Klub Matejovčanov,
Rada rodičov Matejovce, Klub Sobotčanov, Klub Veličanov, Scherfelov dom vo Veľkej, Mestské
lesy v Poprade, Štátny archív Levoča – pracovisko Spišská Sobota,  všeobecní a odborní lekári,
Slovenský zväz  protifašistických  bojovníkov,  MO Matice  slovenskej,  družobné  školy  v  Česku,
Maďarsku, Poľsku, Slovenský zväz tanečného športu, Asociácia základných umeleckých škôl.



e) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sú financované dotáciou zo
štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií, z podielových daní na výkon originálnych
kompetencií, od zriaďovateľa, z projektov, z vlastných príjmov a z 2 % z daní príjmu fyzických a
právnických osôb, z príspevkov rodičov a z darov. Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami
je súčasťou správ škôl a CVČ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení podľa § 7 písm. ods.1, 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  
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