
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad        

     za školský rok 2020/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 - od 1.9.2020 do 

31.12.2020 Mgr. art. H. Parížeková, 

od 1.1.2021 do 31.7.2021 

PaedDr.M.Sabaková, 

od 1.8.2021  Mgr.et Mgr. E. 

Gnebusová, 

zást. ZUŠ SO PaedDr. M. Sabaková 

Rada školy: 

Ing. S.Vosovič- predseda 

Mgr. A. Rindošová- podpredseda 

D. Urbanová- tajomník 

M. Michlíková/P.Zalom 

Ing. A. Földeš-člen 

Ing. P. Sochor-člen 

PaedDr.E.Pilárová- členka 

Ing.P. Dujava- člen 

M. Saraka - člen 

Mudr. Radačovská- členka 

ZŠ s MŠ A. V. 

Scherfela, Ul. F. 

Kráľa 

Materská škola, 

Tranovského ul., 

Základná škola, Ul. F. 

Kráľa 

 

 

 

0910 890 054 

 

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 

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 

 

Mgr. 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 

L. Cimermanová – 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 

www.msokruzna@zsfranp.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 – 

podpredsedkyňa 

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 

M. Bujňák – 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, 

E. Hešová 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 

 

 

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 



Základná škola, 

Vagonárska ul. 

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 

T. Holova – 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 - 

poverená riadením do 31.01.2021 

od 01.02.2021 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. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu 

väčšina z nich zasadala v online priestore. 

Rady škôl pokračovali v činnosti prevažne v pôvodnom zložení, zmeny nastali v septembri 2020 v 

ZŠ s MŠ Komenského. Predsedkyňou RŠ sa stala Mgr. Adriana Lauf, v ZŠ s MŠ Jarná sa 

predsedkyňou RŠ stala Mgr. Jarmila Repaská. V ZŠ s MŠ Vagonárska sa na predsedkyňou RŠ stala 

Mgr. Tatiana Husárová. V októbri 2020 v ZŠ s MŠ Dostojevského sa predsedkyňou RŠ stala Mgr. 

Gabriela Turanová. V ZŠ s MŠ A.V. Scherfela sa v novembri 2020 stala predsedkyňou RŠ PaedDr. 

Miroslava Božoňová. Výberovým konaním v decembri 2020 bola do funkcie riaditeľky CVČ 

vymenovaná Mgr. Ingrid Lindemanová. V januári 2021 na základe výberového konania v ZŠ s MŠ 

Tajovského bola zvolená na pozíciu riaditeľky školy zvolená PaedDr. Renáta Vlčková, druhou 

zástupkyňou riaditeľky školy sa stala Mgr. Petra Slimáková. 

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 12, MZ pre 1. stupeň  ZŠ v počte 18, MZ pre špeciálne triedy v 

počte 1, MZ pre nadané deti v počte 1, MZ pre školský klub detí v počte 9. Pre vzdelávacie oblasti 

na 2. stupni ZŠ boli predmetové komisie ustanovené v počte 37 a v ZUŠ pracovali predmetové 

komisie v celkovom počte 14. 

 

4. Počet detí, žiakov 

 

Počet základných škôl s materskými školami: 9 

Počet žiakov v ZŠ: 4 547 (k 15. 9. 2020) 

 z toho žiaci so ŠVVP začlenení v bežných triedach: 259 

 z toho nadaných žiakov: 34 (Spojená škola, Letná ul. - 33, Tajovského 1) 

 

Počet tried: 213 

 z toho športových: 17,5 triedy/ 339 žiakov 

  (Komenského ul. - basketbal - 4/91 ž, Vagonárska ul. - hokej, plávanie - 6/126 ž), 

   Ul. Fr. Kráľa - futbal, tenis – 3x0,5/32 ž, Jarná - klasické lyžovanie, atletika - 5/90 ž) 

 

Počet špeciálnych tried: 10 (Jarná ul.- 2/15ž, Koperníkova ul.– 8/ 67ž) 

Žiaci plniaci povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 197 

Nultý ročník: 1 trieda - 15 žiakov (Koperníkova ul.) 

Prípravný ročník: 1 trieda – 7 žiakov (Jarná ul.) 

Počet žiakov v ŠKD: 1 750, oddelení: 58, priemer: 30,2 

 

Prospech z počtu 4 531 (k 31.8. 2021): prospelo 4 385 (96,8%), neprospelo - 29 (0,6 %) 

nehodnotení 117 (2,6%) 

 

Dochádzka (k 31.8.2021): vymeškaných hodín – 247 330, priemer na žiaka – 54,4 

z toho neospravedlnených – 10 908, priemer na žiaka – 2,4 

Odchod žiakov do stredných škôl z 5. - 8. roč.: 49, z 9. roč.: 452, do špeciál. škôl: 0 

Odchod žiakov so ŠVVP: 8 (Koperníkova ul.) 

Nastúpilo do 1. roč.: 501 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: 1 928 (k 15.09.2020) odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno- 

dramatický 

Počet absolventov: 294 

 



Počet detí v CVČ: zapísaných detí 1 735, z toho  1 479 detí  s trvalým bydliskom v meste Poprad, 

v  138 pravidelných útvaroch na začiatku šk. roka, v oblastiach: jazykov - 7 (81), spoločenských 

vied - 7 (98), prírodných vied - 2 (25), vedy a techniky - 4 (46), kultúry a umenia - 12 (167), 

telovýchovy a športu - 104 (1309), turistiky a branných športov 2 (9). 

 

Počet materských škôl: 12, počet tried v MŠ: 67 

Počet detí v MŠ: 1486, priemerná dochádzka: 75 % 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 

 

5. Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov, 

plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

                                            Pedagogickí zamestnanci 

 

   Nepedagogickí zamestnanci 

Materské školy 

 

134 42 

Základné školy 

 

325 74 

Školské kluby detí 

 

58  

Základné umelecké 

školy 

77 9 

Centrum voľného 

času 

5 4 

Stredisko služieb 

škole 
 11 

    Školské jedálne 

 
 124 

         Spolu 

 

 599 264 

      Tabuľka uvádza fyzický stav zamestnancov k 15. septembru 2020 

 

Odbornosť pedagogických zamestnancov vo vyučovaní: 94,69 %. 

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa priebežne vzdelávali podľa vypracovaných a schválených 

štvorročných plánov profesijného rozvoja. Podľa ponuky metodicko- pedagogického centra, ďalších 

vzdelávacích inštitúcií sa dištančne zúčastňovali na rôznych vzdelávacích podujatiach v rámci: 

    kvalifikačného vzdelávania: Štátna jazyková škola – anglický jazyk, 

   funkčného vzdelávania: Sebariadenie a manažérska etika 

   adaptačného vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie 

  inovačného vzdelávania: Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a 

vedeckej gramotnosti, Získanie medzinárodného certifikátu ECDL pre učiteľov ZŠ 

  špecializačného vzdelávania: Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu 

  aktualizačného vzdelávania: Sebariadenie a manažérska etika, Výučba fyziky na ZŠ 

so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, Transformácia vzdelávania a školy pre 

digitálnu dobu, Interkultúrna výchova s rôznymi zameraniami, IKT kompetencie, Aktívny životný 

štýl a trvalo udržateľné zdravie, IKT kompetencie, Ochrana a práva detí, Aplikovanie metódy CLIL 

vo vyučovaní CJ, Psychologický tréning pedagogických zamestnancov, Atestačné portfólio- 

EDUSTEPS, Triednictvo online, Finančná gramotnosť na 2. stupni ZŠ, Atestačná práca podľa novej 

legislatívy – certifikát, webinár: Únikové hry, Projekt KICK UP -  Žiacka školské rada – prebieha, 

webinár: Hurá von, 5 aplikácií pre zaujímavé vyučovanie online aj v triede, Finančné vzdelávanie na 

2. stupni, 3D tlačiareň,  eTwinning. Etwinning mení školu k lepšiemu 

  Odborné semináre, webináre: Kritické myslenie – mentálna výbava žiakov, Funtronic 

– interaktívna podlaha, Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského 



samosprávneho kraja v oblasti udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl, 

Bádate v biológii online? Dištančné vzdelávanie- ako to zvládnuť a nezblázniť sa? Ekológia v 

školskej praxi, Tvorba online hier, Trénujeme matematiku na 2. stupni ZŠ, finančné vzdelávanie na 

2. stupni ZŠ, Učíme na diaľku, Ako využívať digitálne technológie vo vyučovaní,1. Pomoc školám, 

Podpora ochrany detí pred násilím, Kyberšikanovanie – multidisciplinárne pracovné stretnutie atď. 

 

 

6.  Aktivity a prezentácie škôl a školských zariadení 

 

Aktivity: starostlivosť o kútik živej prírody v triedach 1.- 2. ročníka počas roka, triedenie odpadu, 

didaktické hry, Deň mieru s Roots & Shoots, zber papiera- Strom života, Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok? Zdravé nôžky – cvičenie s fyzioterapeutkou, mikulášska zbierka pre útulok 

zvierat, Valentínske tvorivé dielne, karneval, Učíme sa hospodáriť s peniazmi, Európsky deň jazykov, 

Burza kníh v triedach, Recyklohry- výtvarné práce Stromy, Envirofilm, tvorenie a výroba darčekov 

pre mamičky, MDD- návšteva filmového predstavenia, MDD- aktivity na Kubašku Rozprávkový deň, 

Informačná výchova v knižnici, Zápis do knižnice, tvorenie a výroba darčekov pre otcov, Čitateľský 

denník, Rozprávkový deň, eTestovanie z MAT, tvorba akčného plánu v rámci projektu IT akadémia, 

online prehliadka filmov Ekotopfilm, online únikové hry ku Dňu Zeme, triedne aktivity počas 

adaptačného obdobia, súťaž o Naj školu – postup do RTVS, Chlapec v pruhovanom pyžame, 

oslobodenie Osvienčimu – 9.A., 9.B, Projekt o prečítanej knihe, zbierka Biela pastelka, výroba 

pozdravov pre dôchodcov, futbalový zápas medzi triedami, pasovačka prvákov, rozlúčka s 

predškolákmi, Deň rodiny, Športová olympiáda ŠKD, Futbalový turnaj, Jazda zručnosti na bicykli a 

kolobežke, Dopravná výchova,  Farebný týždeň, Deň vody,  Týždeň športu, Dni otvorených dverí, 

Informačná kampaň a interaktívne školenia v téme: Kyberšikanovanie, Sobota na Tancuľke s 

informačnou kanceláriou a CVČ, oceňovanie najúspešnejších žiakov školy. Okrem uvedených aktivít 

školy organizovali počas roka exkurzie do prírody, školské výlety do Vysokých Tatier, Košíc, 

Veľkého Slavkova, Zájazd do Štátneho divadla Košice, Zájazd do DJZ v Prešoce, Tvorivá dielňa 

permakultúry pre žiakov a rodičov výtvarného odboru ZUŠ, Letná škola enkaustiky výtvarné kurzy, 

Prázdninová výtvarná dielňa, Mimoškoslké sústredenie speváckeho zboru Popradčatá, Mimoškolské 

sústredenie husľového orchestra Tereza a jej deti, Divadlo zvonku – múzeá, galérie a architektúra 

Košíc, Európsky týždeň mobility, hľadanie pokladu v MŠ, Púšťanie šarkanov, Hry na snehu, 

Rozprávkové stretnutia, Športujeme s prasiatkami, Záverečná diskotéka na školskom dvore, Deň 

zdravej výživy, ukážka práce zložiek záchranného zboru, ukážka práce kynológov a psov, športové 

popoludnie s popradskými hokejistami, športové popoludnie, pečenie medovníčkov, Maľovaný 

viacúčelový chodník, knižnica, Kamarátka zebra, Poď hrať ping-pong, Neposlušná lopta, Zimný 

trojboj, stavby zo snehu, Jazda zručnosti na kolobežke, Malí zachranári, Deň jablka, Zdravé zúbky, 

Deň materských škôl, Vynášanie Moreny, farma Východná -výlet, Čarovná noc v škôlke, Stoj, pozor, 

voľno 

Besedy: festival Ekotopfilm online, beseda s knihovníčkou a recitátorkou Zuzanou Švecovou, beseda 

o duálnom vzdelávaní, Leafe academy, Čítame radi – online beseda so spisovateľom Petrom 

Karpinským, online návšteva múzea holokaustu v Seredi, beseda s p. Proháczkovou z TANAP-u 

Prezentácie: školy a školské zariadenia pravidelne propagovali svoju činnosť a plánované aktivity 

na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach, v regionálnej tlači a televízii, príp. v 

informačných materiáloch a mesačných plagátoch (CVČ, ZUŠ). Zároveň sa školy prezentovali 

svojou účasťou v celoslovenskej súťaži Všetkovedko, na online konferenciách Angažovaná škola, 

Enviromentálna výchova na základných školách. Materské školy organizovali vystúpenia detí pri 

príležitosti Vianoc, Dňu matiek v online priestore. CVČ prezentovalo svoju činnosť na spoločenskom 

podujatí mesta Poprad Made in Slovakia. Základné umelecké školy organizovali  koncerty 

jednotlivých odborov v online priestore na slovenskej aj medzinárodnej úrovni,rovnako tiež pri 

príležitosti Vianoc - Vianočný dar 1,2 - vianočné koncerty hudobného a tanečného odboru, pri 

príležitosti Dňa Matiek - Mamičkám z lásky. Žiaci tanečného odboru ZUŠ sa zúčastnili Majstrovstiev 

Slovenska v desiatich tancoch, prezentoval sa tiež divadelný súbor Šťastlivec, ZUŠ organizovali 



výstavy žiackych prác výtvarného odboru. V rámci svojej prezentácie ZUŠ boli účastné na 

Majstrovstvách Slovenska v latinsko-amerických tancoch a pripravili pre svojich žiakov ako aj širšiu 

verejnosť videoklipy tanečného odboru. 

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, Hviezdoslavov Kubín, Všetkovedko) Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 

respiračného ochorenia vyvolávaného koronavírusom COVID-19, sa veľa plánovaných súťaží 

neuskutočnilo, príp. uskutočnilo len dištančne. Školy a školské zariadenia sa aktívne zapájali do 

rôznych súťaží: Moja planéta – môj domov,  Žitnoostrovské pastelky, Európska zelená dohoda, 

Animanie Plzeň 2020, Môj vianočný anjel. Deti MŠ vytvorili dielo Lanovka, ktoré bolo ocenené 

predstaviteľmi mesta Poprad,  Anjel Vianoc, So Spišským divadlom do sveta rozprávok, Vianočná 

pohľadnica, Malí zubári vedia ako poraziť zubožrútov, Obrázok pre Darinku, Svet okolo nás, Vesmír 

očami detí, Môj domáci miláčik, Ja a moja rodina, Dúhový kolotoč a ďalšie. 

Základné umelecké školy:  ZUŠ na Štefánikovej ulici - hudobný odbor: Celoslovenská gitarová 

súťaž, Prievidza (zlaté pásmo, strieborné pásmo), Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara 

(1., 2. a 3. miesto), Hnúšťanský akord (1. miesto kateg. B, 2. miesto kat. C), Celoslovenská 

internetová súťaž – Deti majú talent (1. miesto) - tanečný odbor: Pohár primátora mesta Brezno 

( 6.miesto kat. junior E), Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch (11. miesto kat. 

Dospelí), Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch (4.miesto kat. Dospelí) - výtvarný odbor: 

Žitnoostrovské pastelky – medzinárodná súťaž detí - predškolákov (ocenené práce),  Európska zelená 

dohoda ( 1.,2.3. miesto), Animanie Plzeň 2020 (postup do užšieho výberu), Môj vianočný anjel, Moja 

planéta – môj domov.  ZUŠ zo SŠ na Letnej ul. – Spevácke oddelenie: Celoslovenská multižánrová 

súťaž ( 1.miesto), Medzinárodný festival Viva talent (2.miesto), Celoslovenská súťaž Modrý svet 

očami umenia (zlaté pásmo, ocenenie Laureát ), Celoslovenská multižánrová súťaž producenta jara 

Slávika Trieda hľadá hviezdu (2. miesto), Československá súťaž Hlas Česka, Moravy a Slezka (1. 

miesto), Celoslovenská súťaž Hľadá sa hviezda Pop star (1. mieszo I. kategória, 3. miesto II. 

kategória) - tanečný odbor: Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií Jazykom tanca 

(bronzové pásmo), Medzinárodný folklórny festival Folk Harbor  (ocenenie za najlepšiu muziku ) - 

literárno -dramatický odbor: Hviezdoslavov Kubín (2x 1. miesto III. kat., 2x 1 miesto II. kat., 1.,2. 

miesto I.kat.) - výtvarný odbor:  Regionálne kolo filmovej prehliadky Noc Cineama  2021 (1., 2. 

miesto, postup na kraj), Medzinárodný festival profesionálnych animátorov Fest Anča 2021 (výber 

do oficiálnej prehliadky),  Medzinárodná prehliadka detí a mládeže Animág 2021 CZ (2x postup do 

finále, 1 film špeciálna cena), medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež Vafi a 

Rafi 2021 (výber do finále), Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše 2021 

 

 

7. Projekty škôl a školských zariadení 

 

My machine – Školské mlieko, Školské ovocie, Enviroprojekt, Modernejšia škola, Podpora tvorivého 

myslenia detí a mládeže, Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Sadovo – vysádzanie 

ovocných vysokokmenných sadov v areáli škôl, Roots and Shoots – podnecovať záujem mladých 

ľudí o problémy svojho okolia, získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta, 

Asistenti, Digiškola, Národný projekt VÚDPaP, Profesijný a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov, 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 ovplyvňovanie 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, 

Tenis do škôl, Modernizácia odborných učební, Zlepšenie vybavenia školských jedální, Včielky v 

záhrade – vybudovanie areálu pre aktivity ŠKD, Zdravá škola, O naj triedu roka, Zber papiera, 

triedenie odpadu, Zber plastových uzáverov fliaš, Čítame radi, Podpora inkluzívneho vzdelávania na 

základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020, Výstavba workautového 

ihriska, Doplnenie vonkajších fitness strojov a mobiliáru, Múdre hranie, Školy v OUTE, Obnova 

časti oplotenia areálu školy v grantovom programe Naše Mesto 2021, Stolný tenis pod holým nebom 

v Spišskej Sobote so striedačkou, Váš nákup=Veľká pomoc (Lidl projekt), Recyklohry, Svet 

plastelíny, Múdre hranie, Národný projekt Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých 

školách, Program podpory lokálnych komunít, Dajme spolu gól, ExpEdícia- skús, skúmaj, spoznaj, 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a v stredných školách s využitím elektronického 

testovania (E-test), Civilizácia, Jolly Phonics, IT Akademia, E- Twinning, Modernejšia výučba, Vy 

rozhodujete, my pomáhame, Spolu múdrejší, Predškoláci, Zdravý životný štýl, Mentoring a tútoring, 

Projekt PRIM- zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov, POP- podpora asistentov pre žiakov, 

Škola podporujúca zdravie, Projekt Zelená škola, Hvorme o jedle, Stolný tenis do škôl, Hravo čo 

zdravo, Karpatská nadácia- Zážitkový chodník, Oddychová zóna v areáli ZŠ, Dopravné ihrisko, 

IVKO, Technická škôlka, Evička nám ochorela, Malá matematická olympiáda, Medvedík Nivea. 

Športové podujatia: Volejbalový turnaj starších žiačok, Futbalový turnaj, Slalom na suchu, 

Cezpoľný beh, 

 

 

8. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2020/2021 štátna školská inšpekcia v školách a v školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad nevykonala inšpekčnú činnosť. 

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 boli zistené nedostatky počas neprítomnosti zástupkyň v MŠ – absentovali 

poverenia  zodpovedných osôb, služobné mobilné telefóny neboli k dispozícii, zodpovedné osoby 

boli nedostatočne informované o podstatných skutočnostiach pre riadny chod MŠ. 

 

- 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 

 

- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vykonal kontrolu v ZŠ s MŠ na Franscisciho ul. zameranú na 

dodržiavanie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Podpora udržania 

zamestnanosti v materských školách. 

Záver: finančnou kontrolou 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 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica opravili vstupné schody  v spojovacej časti starej a novej 

budovy, zriadila sa nová trieda pre MŠ, zakúpený bol nový nábytok, boli vymenené počítače v PC 

učebniach, zrekonštruované šatne a náraďovňa, vymaľované triedy, vymenené dvere a žalúzie, 

inštalované interaktívne zostavy (tabuľa, dataprojektory), obnovená wifi sieť v ďalších triedach, 

obnovené zariadenia školskej jedálne, vymaľovaná kuchyňa a jej priestory (skladby, chodby) 

upravený areál MŠ, doplnené skrinky, držiaky, ležadlá, doplnený kamerový systém zriadený v 

triedach a na chodbách ZŠ, opravený vchod, schod od parkoviska v ZŠ a didaktická technika do MŠ.  

Všetky triedy sú vybavené dataprojektormi príp. interaktívnymi tabuľami, wifi pripojením na internet. 

ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica zakúpila školský nábytok a lavice do ďalších učební, vymaľovala ďalšie 

učebne a priestory chodieb a schodíšť, vymenila poškodenú podlahovú krytinu v odbornej učebni za 

vinylovú, zakúpila do šatní nový šatňový nábytok. Zamestnanci školy obnovili oplotenie školského 

areálu novým náterom. V priestoroch školského areálu je vybudované nové workoutové ihrisko a 

škola zakúpila vonkajšie fitnes stroje, zakúpila športové potreby a posilňovaciu zostavu, vytvorila 

oddychové zóny a zakúpila tiež inovatívne prvky do učební - stolnotenisové a futbalové stoly, 

koberce do tried, sedacie vaky a sedacie prvky. Škola má dve učebne výpočtovej techniky s 

pripojením na internet a 18 učební s interaktívnou tabuľou. V ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici boli 

zakúpené notebooky pre učiteľov, prebehla montáž elektrického vrátnika, boli zakúpené a 

namontované žalúzie do učební a zborovne školy, prebehla komplexná rekonštrukcia šatne a WC v 

kuchyni MŠ, boli zrekonštruované podlahy u vedúcich školských jedální, zrekonštruovaná a 

vymaľovaná bola tiež telocvičňa. Škola zakúpila práčku a sušičku pre MŠ, bola vytvorená 

multimediálna učebňa. V škole boli zrekonštruované WC a podlaha v triedach MŠ, boli vymenené 

predeľovacie priečky a predeľovacie chodbové dvere, zrekonštruované boli priestory bývalého 

skladu, žiackej kuchynky, chlapčenského WC, priestory špeciálnej pedagogičky, riaditeľne a chodby 

pred riaditeľňou. Škola doplnila nábytkové vybavenie do projektovej učebne fyziky, zrekonštruovala 

kanceláriu ekonómiek, mzdárky, bol vytvorený nový kabinet.  V MŠ boli vymaľované triedy a 

schodiská. V MŠ na Dostojevského ulici sa ukončila výmena okien a dverí na severnej strane budovy, 

upravila sa plocha parkoviska pri budove MŠ, rekonštrukciou prešlo aj sociálne zariadenie v kuchyni. 

V MŠ na Ulici mládeže boli zakúpené šatňové skrinky, prebehla výmena vodovodných rozvodov 

kanalizácie a následná úprava WC a umyvárok. Súčasťou školy je multifunkčné ihrisko s atletickou 

dráhou, futbalovým ihriskom, ihriskom pre basketbal, volejbal a tenis. ZŠ s MŠ na Francisciho ulici 

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 MŠ na Okružnej ulici bol vymenený obklad v dvoch umyvárkach, boli vymenené 

dvere v triedach . Boli vymaľované triedy a chodby, vymenili 3 chodbové okná. MŠ nakúpila žehličku, 

vysávač lístia, pracovné odevy, posteľné oblečenie, žalúzie, vývesnú tabuľu, plastový box na hračky, 

koberce, didaktické pomôcky, preliezky so šmýkačkou, fotoaparát a tlačiareň.  ZŠ s MŠ A. V. 

Scherfela zrekonštruovala asfaltovú plochu pred budovou školy, vymenila podlahu v dvoch 

učebniach, namontovala PVC krytiny do učební. Škola vymaľovala a upravila učebne, v areáli školy 

je vybudované nové oplotenie, do detského pieskoviska bol zakúpený šaštínsky piesok, na tenisovú 



stenu bola osadená bannerová plachta s portrétom A. V. Scherfela, logom školy a fotografiami Veľkej 

a Vysokých tatier. Do chodieb a šatní boli zakúpené šatňové lavičky, vymenený bol nábytok do 

kancelárie ekonómky a do školskej jedálne. Škola zakúpila do školskej jedálne umývačku riadu a 

gastrozariadenie, pre ekonómku notebook a zariadenie, pracovné náradie pre upratovačky a údržbára, 

didaktické, učebné a kancelárske pomôcky. Vo všetkých učebniach sa nachádza dataprojektor, 

notebook a nová školská tabuľa, nové lavice a stoličky. V ZŠ s MŠ na Jarnej ulici boli počas 

školského roka doplnené učebné pomôcky pre kabinet ŠKD, 15 notebookov pre učiteľov. 

Zrekonštruované boli sociálne zariadenia v priestoroch telocvične, prebehla obnova sprchovacieho 

zázemia, vymenené boli všetky tabule za bezprašné. V troch učebniach boli vymenené školské lavice 

a katedry. V MŠ na Jarnej ulici boli dokúpené didaktické pomôcky, knihy, hračky, doplnené ležadlá, 

bolo obnovené WC a umyvárka. V MŠ na Záborského ulici tento školský rok zakúpili bazén pre deti 

na otužovanie, každoročne sú dokupované kolobežky a bicykle, ktoré sú využívané na dopravnom 

ihrisku.  Škola má v správe športový areál, ktorý denne využívajú žiaci i verejnosť. V ZŠ s MŠ na 

Tajovského ulici je zriadená školská čajovňa, súčasťou školy je multifunkčné ihrisko. V MŠ na Ul. 

mládeže boli dokúpené hojdačky a veľké hracie zostavy s lezeckou stenou, šmýkačkou a domčekmi. 

V spolupráci s rodičmi zhotovili kvetinové vyvýšené záhony, prebehla výmena lodžií na chodbách, 

okná aj dvere boli vymenené za plastové. V MŠ na Tajovského ulici bola zakúpená interaktívna 

tabuľa, moderné učebné pomôcky a stavebnice, licencie ku kreatívnym webovým stránkam Zvedavé 

slniečka, ABC materské školy a nové ležadlá, nové priestory sa vymaľovali a zútulnili. Zakúpené 

boli úložné boxy, tvorivé materiály, pracovné zošity a detské knihy. V ZŠ s MŠ na Komenského 

ulici boli dobudované chodníky, vstup pre verejnosť, odpadkové koše a kamerový systém k 

multifunkčnému ihrisku. Na detskom dopravnom ihrisku bol vybudovaný sklad na odkladanie 

bicyklov, kolobežiek a prílb. Škola za pomoci rodičov postavila vonkajšiu učebňu Altánok pre 

vyučovanie v exteriéri. Modernizáciou prešla aj šatňa pre učiteľov, školská dielňa. Do učebne IKT 

bola zakúpená 3D tlačiareň, na 1. stupeň interaktívna podlaha Funtronic. V dvoch učebniach pribudli 

nové interaktívne tabule. Zrenovovaný bol kabinet biológie, kde boli vymenené podlahy, opravené a 

vymaľované steny, zakúpený nový nábytok. Mnohé triedy mali počas roka vymenený nábytok, 

podlahovú krytinu. Na dolnej chodbe pribudla veľká vitrína na žiacke trofeje. Obnovou prešiel aj 

kabinet školského klubu detí, kancelária pre ekonómky, učebňa fyziky. DO školskej kuchyne bol 

zakúpený konvektomat a elektrická panvica, bola zrenovovaná vzduchotechnika na odsávanie pár a 

pachov, bol kompletne opravovaný strop v celej kuchyni a maľované pivničné priestory. Všetky 

triedy sú vybavené dataprojektormi alebo interaktívnymi tabuľami, v celej škole je wifi pripojenie na 

internet. Súčasťou školy je novovybudované multifunkčné ihrisko s 250 m 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 MŠ na Podtatranskej ulici bola 

zrealizovaná prístavba v rámci projektu na rozšírenie kapacity. Postupne dochádza k rekonštrukcii a 

výmene opotrebovaného zariadenia vo zvyšnej časti MŠ a k dopĺňaniu zariadenia v kuchyni. 

Zrekonštruované boli všetky sociálne zariadenia pre deti. V dvoch triedach sú nové notebooky a 

interaktívne tabule s príslušenstvom. V šiestich triedach sa vymenili zastaralé počítače za nové. Počas 

roka boli zakúpené nové počítače pre pedagogických zamestnancov a veľký multifunkčný kopírovací 

stroj. 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 – od 

didaktických pomôcok až po obnovu interiéru. Prioritou je zabezpečenie projektu na novú strechu, 

rekonštrukcia toaliet, telocviční. V priebehu roka boli vymenené okná v niktorých častiach budovy, 

rekonštrukciou prebehla telocvičňa, priestory telocvične a priestory ZUŠ. Kabinety boli doplnené o 

učebné pomôcky, doplnený bol knižný fond. 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 investovala 

finančné prostriedky do nákupu audiovizuálnej a digitálnej techniky (počítače, notebooky, 

interaktívnu tabuľu, 3 televízie s pripojením na internet pre vyučovanie tanečného odboru), 

elektrospotrebičov a zariadení (2 elektrické prietokové ohrievače vody,germicídne žiariče, ventilátory, 

mikrovlná rúra, elektrické gitarové combo, JBL reproduktory), hudobných nástrojov, učebných 



pomôcok, zariadení a materiálu pre odbory (akustická gitara, elektrická gitara, náradie, pomôcky pre 

výtvarný odbor, odborná literatúra, notová literatúra pre hudobný odbor, náradie a pomôcky pre 

tanečný odbor). Doplnené bolo aj interiérové vybavenie a upravené priestory interiérov 

(rekonštrukcia chodby a miestnosti pre upratovačky, nábytok do učební hudobného odboru nábytok 

na elokované pracovisko, chodbové lavice a stolíky, skrine a regály). Priestorové aj materiálne 

vybavenie CVČ je na dobrej úrovni. V priebehu roka bolo doplnené materiálne vybavenie pre 

záujmové útvary z oblasti telovýchovy a športu, v oblasti rozvoja technickej oblasti, inovali sa 

digitálne technológie. Pre záujmové útvary z oblasti estetiky bol zakúpený materiál, najmä spotrebný. 

Z oblasti prírodovedy bolo doplnené materiálne vybavenie do rybárskeho krúžku. Pre modelárov boli 

zakúpené stavebnice modelov, farby, riedidlá.  V mesiacoch marec až august prebiehali práce v areáli 

CVČ, kde mesto Poprad vybudovalo športové zázemie pre hokejbal a zimné ľadové športové aktivity.  

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. 

 

 

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. a vysoké 

umiestnenia vo vedomostných súťažiach. Škola má kvalitný, kvalifikovaný pedagogický zbor, 

pedagógovia sa pravidelne vzdelávajú, pribudli nové moderné učebne technickej výchovy, IKT  a 

jazyková učebňa, nové podlahy na chodbe i v triedach. MŠ má vytvorené veľmi dobré podmienky 

pre výchovu a vzdelávanie detí a na prezentáciu úspechov v kultúrnych programoch i na výstavách, 

prevláda veľmi dobrá spolupráca s rodičmi. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. - vyučovanie ANJ už od 1. 

ročníka, využívanie disponibilných hodín v ŠkVP na posilnenie prírodovedných predmetov – 

matematiky a informatiky, vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka, využívanie metódy Jolly 

Phonics, školský klub detí je otvorený denne v čase do 17. hodiny. V MŠ na Tajovského ulici pracuje 

kvalifikovaný personál, spolupráca s CVČ je na veľmi dobrej úrovni, prevláda pozitívna klíma a 

pravidelná spolupráca s odborníkmi, pestrá ponuka krúžkovej činnosti pre deti. MŠ na Mládeže ulici 

sa zapájala do viacerých výtvarných súťaží, v ktorých boli deti ocenené a práce uverejnené v detských 

časopisoch. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – zrekonštruované boli šatne žiakov v suteréne, využíva sa 

nová telocvičňa, v dvoch triedach boli opravené poškodené parkety, sú vybudované dve nové učebne 

techniky. Škola dosahuje dlhodobo výborné výsledky v testovaní žiakov a vo vedomostných 

súťažiach a olympiádach, je veľmi dobre vybavená didaktickou technikou, pretrváva veľmi dobrá 

práca pedagógov v odborných komisiách vedomostných a umeleckých súťaží. MŠ prijíma 

maximálny počet detí do tried, nachádza sa v tichej lokalite, disponuje primeraným množstvom 

nových, progresívnych učebných pomôcok, aj naďalej pokračuje výborná spolupráca základnej školy 

s rodičmi a s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – má 

dlhodobo dosahujúce popredné umiestnenia v súťaži Najšportovejšia škola, veľmi dobré výsledky vo 

vedomostných súťažiach a olympiádach, zavádzanie informačných a komunikačných technológií do 

vyučovacieho procesu. Škola ponúka možnosti začleňovania žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v bežných triedach. MŠ  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, vysoká úroveň prezentácie školy na verejnosti počas 

kultúrnych podujatí, aktívna participácia na kultúrnom živote mesta. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. - 

škola má kvalifikovaný pedagogický zbor, pravidelne pripravuje žiakov na recitačné a literárno-

dramatické súťaže v cudzom jazyku a získava mnohé prvenstvá v celoštátnom kole, zapája sa do 

eLearning, eTweening a iných projektov v cudzom jazyku, spolupracuje so strednými odbornými 

školami, vysokými školami, škola disponuje moderným športovým areálom, triedy a odborné učebne 

prešli modernizáciou. MŠ sú vybavené interaktívnymi tabuľami a internetovým pripojením, majú 

veľmi dobré výsledky vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda, Človek a svet práce, Matematika 

a práca s informáciami, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. ZŠ s MŠ, Komenského ul. - v hodnotení 

škôl INEKO v rámci SR sa umiestnila na 57. mieste, žiaci dosahujú úspechy vo vedomostných, 

kultúrnych a športových súťažiach. Škola ponúka triedy so zameraním na športovú prípravu – 

basketbal, má kvalifikovaný pedagogický zbor, škola realizovala dlhodobé projekty – burza kníh, 

vianočný jarmok, medzinárodný basketbalový turnaj, zabezpečovala dištančné vzdelávanie pre 

žiakov s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a požiadavky, veľmi dobré výsledky dosahovala 

v environmentálnej výchove. V MŠ na Podtatranskej ulici je spolupráca medzi pedagógmi na veľmi 

dobrej úrovni, pretrvávajú kladné ohlasy rodičov na prácu pedagógov. MŠ prešla elektronizáciou 

agendy. ZŠ s MŠ, Jarná ul. - pravidelne dosahuje veľmi dobré výsledky v športových súťažiach, 

avšak v dôsledku protipandemických opatrení sa športové súťaže nerealizovali, vo vedomostných 

súťažiach žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky (postup do celoslovenského kola matematickej 

olympiády). Škola venuje zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom s dôrazom na individuálny 

prístup. Súčasťou školy je športový areál, ktorý je využívaný žiakmi ZŠ a deťmi MŠ, v MŠ sa 

sústreďujú na ochranu zdravia a prevenciu (hydroterapia, saunovanie, zdravé stravovanie, pohybové 

aktivity – športový areál a telocvičňa). MŠ disponujú vysokou odbornosťou pedagogických 

zamestnancov, interaktívnymi tabuľami v triedach, dostatočným vybavením školských dvorov. ZUŠ 

na Štefánikovej ul. – v škole pracuje kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický zbor so záujmom 

o ďalšie vzdelávanie, aktívne pripravuje žiakov na umelecké súťaže a má vysokú úroveň v 

dosiahnutých výsledkoch, škola aktívne participuje na kultúrnom živote mesta, vysoká úroveň 

kultúrnych programov a prezentácia školy na verejnosti doma aj na medzinárodných podujatiach, 

škola ponúka záujemcom možnosti v rámci svojej rozšírenej pôsobnosti prostredníctvom 

elokovaných pracovísk. CVČ – ponúkalo pestrú a kvalitnú mimovyučovaciu záujmovú činnosť, i 

keď v dôsledku protipandemických opatrení bola činnosť pozastavená. Záujmové útvary sú vedené 

skúsenými a kvalifikovanými vedúcimi, CVČ v priebehu roka organizovalo a zabezpečovalo 

postupové vedomostné súťaže, ponúkalo 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. 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 chýba technik, 

ktorý by spravoval a udržiaval IKT, pri vstupe do školskej jedálne je neupravená príjazdová cesta.  

ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – technické problémy s používanými zariadeniami a internetom, narastá 

počet detí s poruchami reči a komunikácie, je nižší záujem rodičov zo školského obvodu zapísať 

svoje deti do ZŠ, nevýhodná okrajová poloha MŠ na Tajovského ulici. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. - je 

nutná oprava fasády budovy školy a zvýšenie kapacity ŠJ, v súvislosti s epidémiou treba pripraviť 

všetkých žiakov a učiteľov na dištančné vyučovanie. V MŠ je potrebné pokračovať v rekonštrukcii 

interiéru - výmena okien v skladoch, výmena oplotenia areálu, výmena podlahovej krytiny v spálňach. 



ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – pretrvávajú výchovno-vzdelávacie problémy a dochádzka žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, úroveň práce metodických orgánov je kvalitatívne rozdielna, 

nedostatky sú vo vedení krúžkovej činnosti. V MŠ je potrebné doplniť areál MŠ detskými prvkami a 

mobiliárom. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. - naďalej treba viesť žiakov k systematickej príprave na 

vyučovanie, vychovávať ich k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia, zlepšovať vzťah žiakov 

k školskému majetku, zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, zapájať sa do nových projektov, zabezpečiť 

dobudovanie počítačových učební, zlepšovať vzťah žiakov k školskému majetku. V MŠ sú vysoké 

počty zapísaných detí v triedach, je nedostatkom niektorých detí neovládanie sebaobslužných 

činností, nezvládnutá technika strihania a nesamostatnosť pri stolovaní. Na zvládnutie uvedených 

úloh je potrebná užšia spolupráca s rodinou, rodičmi je nerešpektovaný školský poriadok (choré deti 

v MŠ, nedodržiavanie prevádzkových hodín a protiepidemiologických opatrení), vysoký výskyt detí 

s poruchami výslovnosti, problémy v oblasti grafomotoriky a u mladších detí v sebaobslužných 

činnostiach. 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. Z dôvodu prerušeného vyučovania sa niektoré tematické celky vyučovacích 

predmetov presunuli do ďalšieho školského roka. V MŠ nie je možnosť zriadiť telocvičňu, z dôvodu 

covid opatrení nebolo možné venovať dostatočný čas dopravnej výchove, je potrebná výmena  

niektorých interaktívnych tabúľ v triedach.                      ZŠ s MŠ, Jarná ul. – po období dištančného 

vzdelávania sa problém objavuje v oblasti technických a pohybových zručností. V oblasti 

vedomostnej úrovne žiakov je potrebné nastaviť ucelený systém zvyšovania a upevňovania 

vedomostí vo všetkých predmetoch výchovno – vzdelávacieho procesu. V MŠ na Jarnej ulici je 

potrebná obnova fasády budovy, WC a 2 umyvární. V MŠ na Záborského ulici je potrebné doplniť 

vybavenie terás- pohybových centier, vymeniť poškodené žalúzie, opraviť schody pri vstupoch do 

MŠ.  ZUŠ na Štefánikovej ul. - oslabili sa všetky kolektívne aktivity, poklesli praktické zručnosti 

žiakov a nastal úbytok žiakov v skupinových odboroch v súvislosti s dištančným vyučovaním počas 

pandémie. Stagnovali pripravované projekty, chýbali výzvy pre ZUŠ, dlhodobo chýbajú priestory pre 

súborovú hru, v škole je vysoká hlučnosť niektorých tried hudobného odboru. V škole je nedostatočné 

internetové pripojenie pre dištančné vzdelávanie žiakov, chýba priestor pre informátora. CVČ – 

činnosť v záujmových útvarov bola pozastavená počas mimoriadnej situácie v čase epidémie – 

dištančne sa uskutočnili napríklad okresné kolá vedomostných súťaží, aktualizačné vzdelávanie 

pedagógov, príprava letných táborov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. CVČ zorganizovalo tieto podujatia: Volejbalový turnaj starších žiačok 

v mesiaci september, Výučba na dopravnom ihrisku pre žiakov 1.-4. ročníkov, Dni otvorených dverí 

v mesiacoch máj a jún, Informačná kampaň a interaktívne školenia v témach Kyberšikanovanie, 

MDD na Kubašku, Sobota na Tancuľke s Informačnou kanceláriou mesta Poprad, Slalom na suchu, 

Made in Slovakia. Ďalšie naplánované aktivity neboli uskutočnené kvôli pandemickým opatreniam. 

Počas letných prázdnin malo CVČ naplánovaných 12 turnusov táborov. Ponúkalo denné aj pobytové 

tábory na Slovensku aj v zahraničí. Na základe nejednoznačného vyjadrenia k testovaniu detí do 

táborov, CVČ registrovalo veľký pokles záujmu o tábory. Pobytové tábory sa nerealizovali, 

zrealizovalo sa celkovo 10 táborov s počtom 206 detí. V rámci dopravnej výchovy realizovalo pre 

žiakov mesta Poprad a blízkeho okolia praktický výcvik na dopravnom ihrisku v mesiaci september. 

Zúčastnilo sa ho 500 detí. 

 

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

 

Od septembra 2020 do mája 2021 sa uskutočnili okresné kolá predmetových súťaží dištančnou 

formou. Prezenčne sa realizovalo len okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii G, zúčastnilo sa 

ho 8 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. Z recitačných súťaží sa uskutočnila len súťaž 

v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín dištančnou formou. Dejepisná súťaž Medzníky II. 

svetovej vojny sa uskutočnila tiež dištančne, bez umiestnenia. Celkovo sa v školskom roku 

2020/2021 z dôvodu  pandemickej situácie zrealizovalo celkovo len 13 súťaží (vedomostných a 

umeleckých), väčšina z nich v online priestore. Nakoľko sa viaceré 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 ulica 27 17 44 

2. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 28  28 

3. ZŠ s MŠ A.V. Scherfela 24  24 

4. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul., Sp. Sobota 11 1 12 

4. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 12  12 

5. ZŠ s MŠ, Tajovského 10  10 

6. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 9  9 

6. ZŠ s MŠ Jarná 8 1 9 

 7. ZŠ s MŠ, Koperníkova ul., Matejovce 3  3 

 



 

c) Umiestnenie škôl v športových súťažiach 

 

V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu epidémie koronavírusu COVID 19 nerealizovali žiadne 

športové súťaže, ktoré boli naplánované. V prvom polroku sa uskutočnila jediná športová súťaž 

Cezpoľný beh. Zúčastnili sa ho štyri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, 

pričom na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Vagonárska ul. Poprad-Spišská Sobota. 

 

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. 

 

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.   


