
     Súhrnná správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a  školských 
zariadení 

 v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2017/2018 
 

Počet základných škôl s materskými školami: 9 
Počet žiakov v ZŠ: 4 367  (k 15. 9. 2017),             -  z toho začlenených v bežných triedach:    324 
                                                           - z toho intelektovo nadaných (Spojená škola, Letná ul.):   54   
Počet tried: 213,  z toho športových: 23,5 / 471 žiakov   (Komenského ul. - basketbal – 82),   
                            Vagonárska ul. (hokej + plávanie – 208), Ul. Fr. Kráľa (futbal + tenis - 76),   
                           Jarná  (bežecké lyžovanie - 105)                                
Počet špeciálnych tried/žiakov: 10  (Jarná – 2, Koperníkova – 8), žiakov v špeciál. triedach: 93  
Nultý ročník: 1 trieda – 15 žiakov (Koperníkova ul.) 
Prípravný ročník: 1 trieda – 7 žiakov (Jarná ul.) 
Počet žiakov v ŠKD: 1648, oddelení 58, priemer 28 
Odbornosť vo vyučovaní: 95,5 % 
Prospech k 31.8. 2017 z počtu 4311:  prospelo    4 156 (96,4),   neprospelo –  35  (0,8 %),      
                                                            nehodnotení  120   (2,8 %),    
Dochádzka (k 31.8.2017): vymeškaných hodín – 337 609,               priemer na žiaka – 79,3  
                                   z toho neospravedlnených – 11 370,               priemer na žiaka –   2,6 
Odchod žiakov do stredných škôl z  5. - 8. roč.: 73,  z  9. roč.: 400,   do špeciálnych škôl: 4                                                               
Odchod žiakov so ŠVVP:  8 (Matejovce), z toho 2 do odbornej školy  a do praktickej školy    
Nastúpilo do 1. roč.: 556 žiakov    
Počet materských škôl: 12,  počet tried v MŠ: 63  
Počet detí v MŠ:       1436, priemerná dochádzka: 74,8  %        
                                        
Výsledky žiakov ZŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad: Testovanie T5 – 2017             
P. č. Škola Matematika %  Slovenský jazyk  % Priemer  % 
1. Spojená škola, Letná ulica 76,41 73,14 74,78 
2. ZŠ s MŠ, Francisciho  73,03 68,64 70,84 
3. ZŠ s MŠ, Veľká 72,6 64,9 68,75 
4. ZŠ s MŠ, Komenského  70,9 65,62 68,26 
5. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 67,6 63,9 65,75 
6. ZŠ s MŠ, Dostojevského  67,02 64,2 65,61 
7. ZŠ s MŠ, Spiš. Sobota 68,4 62,8 65,6 
8. ZŠ s MŠ, Tajovského  68,6 60,7 64,65 
9. ZŠ s MŠ, Matejovce 61,56 47,78 54,67 
 Poprad 69,56 63,52 66,55 

(Celoslovenský priemer  2017: 63,75 %, M – 64,7 %, SJ – 62,8 %) 
 
Výsledky žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad: Testovanie T9 – 2018             
P. č. Škola Matematika %  Slovenský jazyk  % Priemer  % 
1. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 76,3 72,7 74,7 
2. ZŠ s MŠ, Spišská Sobota 72,2 67,8 70 
3. Spojená škola, Letná ulica   71,76  66,86 69,31 
4. ZŠ s MŠ, Komenského ul. 63,4 70,3 66,85 
5. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 68,9 61,4 65,15 
6. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 59,7 69,3 64,5 
7. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 60,9  66,6 63,75 
8. ZŠ s MŠ, Veľká            49 61 55 



9.  ZŠ s MŠ, Matejovce 38,5 56 47,25 
 Poprad  62,29 65,77 64,03 

(Celoslovenský priemer 2018: 59,45 %, M – 55,9 %, SJ – 63 %) 
 
Počet základných umeleckých škôl: 2 (1 – právny subjekt, 1 – organizačná zložka Spojenej   
                                                                 školy, Letná ulica).   
Počet žiakov v ZUŠ: Štefánikova ulica                     – 1111 žiakov (absolventov 123), 
                                    Spojená škola, Letná ul., ZUŠ -   939 žiakov (absolventov 218), 
                                    spolu 2050 žiakov v štúdiu prípravnom, základnom, rozširujúcom  
                                    a  dospelých  v  odboroch  hudobný,  tanečný, výtvarný, literárno-  
                                    dramatický, audiovizuálnej a masmediálnej tvorby.                        
                                     
Centrum voľného času: 1  
                                        - počet detí a žiakov s prepočítaným počtom členov 1666,  
                                        - počet záujmových útvarov – 109,  
                                        - počet detí v jednotlivých oblastiach:  
                                                      jazyky – 122,  spoločenské  vedy  – 97,  veda a  technika  – 24,    
                                                      kultúra a  umenie - 86,  telovýchova a  šport  – 1260,  turistika 
                                                     a branné športy – 48, ekologická výchova - 15, informatika – 14.  
                                                       
Počet zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
spolu:  (údaje podľa stavu za 3. štvťrok)    fyzické stavy    864      
                     z toho: základné školy:                                    411                                                                                     
                                             pedagogickí zamestnanci         320                       
                                            odborní zamestnanci                    7                         
                                             pedagogickí asistenti                   8                                        
                                             nepedagogickí zamestnanci      76                                       
                                 materské školy:                                   170                                    
                                           pedagogickí zamestnanci          130     
                                            odborní zamestnanci                    1             
                                           nepedagogickí zamestnanci        39                                                                                                                                                                                                           
                                školské kluby detí:  
                                          pedagogickí zamestnanci             58                                    
                                základné umelecké školy:                      86                                 
                                         pedagogickí zamestnanci              75                                    
                                         nepedagogickí zamestnanci          11                                 
                                 centrum voľného času:                         10                                       
                                         pedagogickí zamestnanci               5                                      
                                         nepedagogickí zamestnanci           5                                     
                                školské jedálne:                                   118                                                                                                               
                                stredisko služieb škole:                         11                                     
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 
Školy a CVČ  vypracovali plány kontinuálneho vzdelávania na základe záujmu pedagogických 
a odborných zamestnancov, potrieb škôl a ponuky vzdelávacích inštitúcií. Plány boli prerokované 
so zriaďovateľom, ktorý sa k nim písomne vyjadril. Zapojením sa do predatestačného a 
kreditového vzdelávania získalo v uplynulom školskom roku atestáciu 42 pedagogických 
a odborných zamestnancov. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastňovali aj adaptačného, 
inovačného, špecializačného, rozširujúceho, aktualizačného, funkčného, inovačného funkčného, 
kvalifikačného a vysokoškolského vzdelávania. Témami vzdelávania boli: Asertívne zvládanie 



náročných situácií, Aktuálne zmeny v regionálnom školstve, Učiteľstvo umeleckých predmetov, 
Hra na klavíri, Využitie multitabletových zariadení vo vyučovacom procese, Hudba ako čin, 
Archivácia elektronických dokumentov, Pripravujeme na skutočný život, Vedenie obecných a 
školských kroník, Finančná gramotnosť, Florbal, Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky, 
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, Aktivizujúce metódy vo výchove, 
Inovatívne vyučovanie AJ, Internetový sprievodca trhom práce, Stop extrémizmu,  Geometria a 
meranie, Didaktické možnosti využívania UP, Dieťa a hudba, pohyb a hra, Matematika pre 
predškoláka, Školské projekty, Cloudové riešenia a ich využitie, Autokorektívne didaktické 
pomôcky, Hry na rozvoj reči a matematické inšpirácie.  
Školský úrad Poprad samostatne, ale aj v spolupráci s ďalšími vzdelávacími  inštitúciami, 
zorganizoval pre školy semináre a metodické podujatia, ktoré vychádzali z požiadaviek škôl, 
napr.: Adaptačné vzdelávanie a školská legislatíva, Učme sa cudzie jazyky bez stresu, Tretia 
hodina v dejepise 9. ročníka, Špeciálny pedagóg v ZŠ a jeho dokumentácia, Environmentálna 
výchova – vzduch, Predčitateľská gramotnosť v materskej škole,  Prírodoveda na 1. stupni ZŠ, 
Kultúrne pamiatky nášho regiónu, Konferencia k 100. výročiu vzniku Československa, Čitateľská 
gramotnosť na 1. stupni ZŠ, Prírodovedná gramotnosť na 1. st. ZŠ – interaktívne bádanie, 
Alternatívne spôsoby vyučovania technickej výchovy a práca s elektronickou stavebnicou, Práca 
s informáciami – boj proti intolerancii, Fašistické represálie na Slovensku – Čierny Balog a 
Brezno. K individuálnej forme  vzdelávania učiteľov patrilo štúdium Učiteľských novín, 
odbornej literatúry a odborných časopisov,  Metodiky predprimárneho vzdelávania, Predškolskej 
výchovy, vzdelávanie cez internet e-Twinning a portál Moderný učiteľ.    
 
Projekty:   
V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa realizovali projekty: Erasmus+,  Projekt 
Úradu vlády SR na podporu športu – Nákup športovej výbavy (Veľká 3 500,-), Projekt 
Národného športového centra – športové náradie a náčinie (Veľká 4717,-),  vybavenie odbornej 
učebne techniky (Francisciho 45 658.-), Projekt Nadácie Pontis – Prírodná záhrada (Veľká 850,-), 
Comenius, Škola otvorená všetkým, Komplexný poradenský systém - ovplyvňovanie sociálno-
patologických javov v prevencii,  IVKO, medzinárodné projekty eTwinning: Nice to meet you, 
GPS - Grandparents, Our electric …...., Jolly Phonics, Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva (Digiškola), Aktivizujúce metódy vo výchove, Miško 2018, Bystrá 
hlavička – pre MŠ, Podpora zamestnanosti – postupná podpora duálneho vzdelávania, Podpora 
profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami,  
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania,  Profesijný a 
kariérny rast pedagogických zamestnancov,  Metóda CLIL, IT Akademia, LESS PLASTIC IS 
FANTASTIC,  Dopravný kurz pre 5. ročník, projekt dopravnej výchovy pre 1. - 4. roč ZŠ „Buď 
opatrný!“ (dotácia MŠVVaŠ SR 4327,-), ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj,  Záložka nás spája,  
Moja obľúbená kniha, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety, Zober loptu nie drogy!, Cesta do tmy, Deň narcisov,  dopravný projekt MŠ „Na bicykli 
bezpečne!“, Detský čin roka, Škola podporujúca zdravie, Zdravá škola,  Školská čajovňa,  Zelená 
škola, Recyklohry, Športová olympiáda žiakov mesta Poprad, Športová olympiáda detí MŠ,  
Návrat tretieho groša, Deti deťom – výroba a predaj výrobkov na vianočnom jarmoku,  výmenný 
projekt žiakov a učiteľov Poprad – Roztoky, Tenis do škôl, Záložka nás spája, Evička nám 
ochorela, Ekologická stopa, Lesoochranárska škola,  Soľný  program,  Kocky zdravia 1.- 2. roč., 
S Adamkom hravo – zdravo, Strom života, Rozvoj kontaktov so Slovákmi v zahraničí, Zdravá 
škola, Školské ovocie,  Zdravý úsmev,  Pohybom ku zdraviu, Školská čajovňa ..... 
 
Inšpekcie a kontroly:  
Odbor školstva, mládeže a športu  –   v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  Mesta Poprad a v pôsobnosti Školského úradu Poprad  boli kontroly 



zamerané  na  dodržiavanie  legislatívy  v  oblasti školstva, evidenciu  a  riešenie 
sťažností,   záujmovú  činnosť,   dochádzku  zamestnancov   do  zamestnania,  
štatistické  výkazy,   plány  kontinuálneho  vzdelávania,  hodnotiace správy  o 
výchovno-vzdelávacej činnosti,  preplácanie  cestovných  nákladov dochádzajúcim 
žiakom, školské jedálne, prázdninovú činnosť v  MŠ a  v  CVČ, úpravu  areálov  ZŠ 
a MŠ počas prázdnin ..…  . 

ZŠ s MŠ, Francisciho ul.: RÚVZ – kontrola zameraná na priestory školy, hygienu, upratovanie, 
                                                       Záver: Nebolo zistené žiadne porušenie.      
                                         OR HZaZ – komplexná protipožiarna ochrana, 
                                                    Záver: neboli zistené závažné nedostatky, drobné boli   
                                                       odstránené do 1 mesiaca,      
                                   RÚVZ – komplexná kontrola  školskej jedálne, príprava a výdaj stravy, 
                                                       Záver: Nebolo zistené žiadne porušenie. 
 
Aktivity a prezentácia škôl a CVČ: 
a) V školách: Ročenka 2017/2018 (Letná), Medzinárodný basketbalový turnaj, Európsky týždeň 
programovania, slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia otvorenia školy (Komenského 
ul.), Galaxiáda,  Športová olympiáda mesta Poprad, Angličtina s Američanmi, Olympiáda detí 
MŠ, okresné kolá v atletike a v stolnom tenise chlapcov aj dievčat, Kinderiáda, MDD, Deň 
matiek, Deň otcov, Deň Zeme, Deň zdravej výživy, Svetový deň zdravia, Deň mlieka, Deň 
jablka, Deň vody, organizovanie okresného kola technickej olympiády a dopravnej súťaže pre 
deti MŠ „Bezpečne do školy!“, súťaže Jazykový kvet,  projektu „Evička nám ochorela“, Žijeme 
zdravo – zdravé potraviny a dentálna hygiena, súťaž O partizánsky samopal, environmentálna 
konferencia VZDUCH,   tvorivé dielne rodičov s deťmi, zápisy detí do 1. ročníka, Pasovanie za 
prváka, Noc v škole, S úsmevom za zdravím, Lesoochranárska škola,  vianočné besiedky a 
akadémie, návšteva Mikuláša v MŠ, výroba výrobkov na  vianočné trhy, vianočné tvorivé dielne 
a pečenie vianočného pečiva, otvorené hodiny,  karnevaly, Marec – Mesiac knihy /burza kníh/, 
Noc v škole, Záchranári medzi nami, vynášanie Moreny, veľkonočné tvorivé dielne,  súbor 
aktivít s príslušníkom polície a s CVČ so zameraním na prevenciu a kyberšikanu,  spomienka na 
padlých v 2. svetovej vojne, zber papiera,  rozlúčka s predškolákmi,  Ekopolícia, separovanie 
odpadu, koncerty gitarovej, flautovej, klavírnej a speváckej  triedy, husľového orchestra,  
- výtvarné  súťaže  a výstavy: Od stromu ku stromu,  Kultúrne a historické pamiatky nášho 
regiónu, Záložka do knihy, Jesenná výstava, Naši anjeli, Farbičky - čarbičky, Čarokruhy, 
NAJART, Predchádzajme požiarom, Ovocie a zelenina našich záhrad, Anjel Vianoc, Rodný môj 
kraj zo všetkých najkrajší, absolventské výstavy,  
- rozhlasové relácie: významné výročia – Vznik SR, Oslobodenie Popradu, Deň  učiteľov, 
Koniec 2. svetovej vojny, Svetový deň zdravia, Svetový deň AIDS, Svetový deň mokradí, 
Svetový deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový  deň  vody, Svetový  deň  mlieka, Deň otcov, Deň 
matiek,  Svetový deň Zeme ...... , 
-  prezentácia  aktivít škôl a CVČ na webových sídlach, na informačných tabuliach a nástenkách. 
b) Iným spôsobom: RTVS, Tv JOJ, Markíza, Tv Poprad,  Podtatranské noviny,  Poprad24, 
Noviny Poprad, detské časopisy Vrabček, Včielka,  Lienka, server Google, NAJ pedagóg roka, 
Miško 2018, Posolstvo Vianoc, organizovanie medzinárodných turnajov (basketbal) a pretekov 
EUROLIGA (klasické lyžovanie), turnaje VsZĽH, celoslovenská súťaž v ľadovom hokeji – 
kadeti, Tajkárska jarná lyžovačka, Deň tanca vo Svite, Zlatý Amos, Ročenka 2017/2018 (Letná),   
Matejovský občasník,  facebook, MIŠKO 2018, Noc s Andersenom, slávnostné zápisy detí do 
knižnice, zdobenie vianočných a veľkonočných stromčekov na Námestí sv. Egídia, spolupráca pri 
zostavení publikácie k 750. výročiu Veľkej, športová olympiáda detí materských škôl a žiakov 
ZŠ, medzinárodná matematická súťaž, predaj výrobkov žiakov na vianočnom jarmoku, účasť na 
medzinárodných športových, výtvarných a  vedomostných súťažiach, Čisté hory, Deň narcisov, 



Biela pastelka, Deň matiek, spoločné podujatia s Klubom Veličanov a vítanie Mikuláša, úprava 
mestského cintorína, účasť na oslavách oslobodenia Popradu a konca 2. svetovej vojny, spoločné 
kultúrne a športové aktivity s rodičmi, tvorivé výtvarné dielne pre deti a rodičov  .......  . 
c) Kultúrne programy: slávnostné akadémie, koncerty žiakov a pedagógov  hudobných odborov  
ZUŠ  na Letnej a na  Štefánikovej  ul., kultúrne programy folklórneho súboru Letnička a Venček,  
koncert Popradského detského zboru, spoločný koncert speváckych zborov z Popradu a 
Červeného  Kostelca,  koncerty  v  rámci  kultúrnych  podujatí, napr.:  Popradská  hudobná  jar, 
Popradské  kultúrne leto,  Popradská   hudobná  jeseň, Príchod Mikuláša, Popradské Vianoce, 
Mikulášsky koncert,  Posolstvo  Vianoc, benefičný Trojkráľový koncert, Kúzlo hudby a divadla, 
Hudba 20. a 21. storočia,  Scholtzove dni v Matejovciach,  koncerty tried  - klavírnych, husľovej, 
flautovej, gitarovej a  akordeónovej, kultúrne programy na MDD,  ku Dňu matiek, počas Dní sv. 
Egídia,    v  rámci vernisáží  a výstav  výtvarných odborov  žiakov  ZUŠ  v Tatranskej galérii, v 
dome  kultúry, v Podtatranskej knižnici,  kultúrne programy  pre dôchodcov počas Mesiaca úcty 
k starším (Xenón, Dom dôchodcov Seniores vo Veľkej, Centrum sociálnych služieb)  ……   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d) Účasť na súťažiach, úspešné reprezentovanie školy a mesta: úspešná reprezentácia žiakov 
v umeleckých, športových,   postupových súťažiach a vedomostných olympiádach  v okresných, 
krajských, celoslovenských  kolách i v medzinárodných súťažiach, napr. majstrovstvá Európy v 
plávaní, svetový pohár v plávaní, EUROLIGA, programátorská súťaž Scratch match, súťaž 
o Najšportovejšiu školu v meste, medzinárodný basketbalový turnaj, medzinárodná matematická 
súťaž, hokejové turnaje, medzinárodné preteky v bežeckom lyžovaní, v plávaní a v atletike, 
Športová olympiáda žiakov mesta Poprad – zimná a letná časť, lyžiarske preteky, hokejový turnaj 
O pohár oslobodenia mesta Poprad a POPRAD CUP 2018, Prírodovedný päťboj, Medzníky 2. 
svetovej vojny (1. miesto ZŠ s MŠ Tajovského ulica a 3. o ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Poprad), O 
partizánsky samopal, okresné majstrovstvá žiakov ZŠ vo futbale, futsale, v ľahkej atletike, v 
stolnom tenise, recitačné súťaže  Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko ..... ,  
- spevácke, hudobné, recitačné a literárno-dramatické súťaže a prehliadky: Medzinárodný festival 
speváckych zborov Ohrid  (Macedónsko),  gitarové súťaže v Brne, Prievidzi, Nitre, Ružomberku, 
Detve,  Mladí  klaviristi,  Mládež spieva  (Vranov  nad  Topľou),  Voce  magna  Žilina,   Festival 
ruskej  piesne  v  Trenčianskych Tepliciach,  Hnúštiansky  akord,  Schneiderova  Trnava,  Mladý 
violončelista  Slovenska,   Broumovská  klávesa,  Gelnický kľúč,  Borákova  Prievidza, Čarovná 
flauta   (Nižná),    Banskoštiavnické  kladivká,   Pro  Bohemia  Ostrava,   Fullstar  Ružomberok, 
Borákova Prievidza,  vystúpenia TŠ Super,  Banskoštiavnické  kladivká,  Spevácka  súťaž  Petra 
Dvorského,   Deň tanca,  Krajská  scénická žatva, Slávik Slovenska,  Slávici z lavice,  Moyzesov 
Slávik (Prešov), Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen……., 
- tanečné súťaže: Majstrovstvá Európy v lat.-amerických tancoch v Soči, Medzinárodná tanečná 
súťaž v Užhorode, Dance Cup Banská Bystrica, Tanečný Kubín, Symbióza tanca, Art Scena 
Dance Prešov, O pohár primátora mesta Poprad,  Deň tanca, Pohyb bez bariér, Festival 
moderného tanca Bojnice, Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch v Poprade, Išla 
sova na tanec, Inšpiratívna prehliadka odevov a tanca, Krojované bábiky (medzinárodný festival 
detských folklórnych súborov (Poprad),  
- výtvarné súťaže: Výtvarné alternatívy – Cena ministerstva školstva, mládeže a športu, 
Prešovský kraj – klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva, Tatraanimovanie v Kine Tatran, 
Animácie Plzeň, Animág Kromeříž,  Always green-always blue (Toruň-Poľsko),  Anjel Vianoc, 
Školská inklúzia,  Ríša fantázie, Vesmír očami detí, Lidice 2018,  Bohúňova paleta, S knihou ma 
baví svet, Predchádzajme požiarom …… , 
- divadelné a filmové súťaže: FEDIM 2018 v Tisovci, Divadlenie (Kežmarok),  Krajská scénická 
žatva Poprad, Divadelná Šuňava, Rozprávkový Stropkov, Festival pantomímy a pohybového 
divadla PAN 2017, Zlatá priadka,  XXIV. ročník PAN (pantomíma a pohybové divadlo v 
Liptovskom Mikuláši). 
e) Besedy: s hasičmi (+ praktické ukážky), s príslušníkmi polície a SČK (bezpečnosť na cestách, 
protidrogová prevencia – ľahké drogy, trestné právo a zodpovednosť za mladistvých, 



kyberšikana), so spisovateľmi (D. Pokorná, I. Válek, K. Baluchová, Ž. Friedrichová), s lesníkmi a 
poľovníkmi (Tatry – flóra a fauna), informačná výchova v knižnici, Čisté ruky, Svetový deň 
mokradí, Vzduch, Rozprávky o zvieratách, Dopravné rozprávky, Veľká Británia a jej zvyky,  
Týždeň európskej mobility...........…,     
f) Exkurzie: Farský úrad Poprad, ČOV Poprad - Matejovce, hasičská zbrojnica v Poprade, 
Tatranská galéria,  TANAP, Planetárium Prešov, Solivar, Múzeum špeciálneho školstva v 
Levoči, Bratislava – ľudské telo a prezidentský palác, Košice – Steel park a Technické múzeum, 
Banská Bystrica, Vydrovo – skanzen, Tajov, Osvienčim - pamätník holokaustu, Vysoké Tatry – 
Hrebienok, Popradské pleso,  Zamkovského chata, Rainerova chata, Kvetnica – Zámčisko, 
jaskyňa Zlá diera, Oblastný archív Poprad,  Kežmarský hrad, SHMÚ Gánovce a archeologická 
lokalita,  Stará Ľubovňa a Nestville park Hniezdne,  Važecká jaskyňa, Košice – botanická 
záhrada, Važecká a Ochtinská aragonitová jaskyňa, Vydrovo – skanzen,  ZOO Spišská Nová Ves.   
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky: 
Počas školského roka  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 
zlepšovali  svoje priestorové  a  materiálne podmienky  v závislosti  od  finančných  prostriedkov.  
Ich riaditelia dbali o skvalitňovanie činnosti škôl a školských zariadení využívaním finančných 
prostriedkov z preneseného výkonu štátnej správy, z podielových daní, od zriaďovateľa, z 
projektov, z dotácií, od zákonných zástupcov detí, sponzorov a z rôznych inštitúcií. Základné 
školy pokračovali v závislosti od finančných prostriedkov vo  vybavovaní učební pomôckami a 
didaktickou technikou, vo výmene podláh,  šatňových  skriniek,  lavíc  a   stoličiek v triedach, vo 
výmene okien a zastaraného gastrozariadenia školských kuchýň. V ZŠ a MŠ pribudla nová 
výpočtová technika, tvorivé hračky,  didaktické pomôcky pribudli aj v ZUŠ. ZŠ s MŠ Matejovce 
– boli zrekonštruované kancelárie, vstup do školy, triedy, počítačová učebňa a zborovňa,   
vymaľované boli niektoré triedy, vymenené rozvody a svietidlá v ZŠ aj MŠ, zabezpečené skrinky 
v MŠ, upravené okolie areálu MŠ. V ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote je veľmi dobré vybavenie 
klasických aj špeciálnych tried a tried MŠ didaktickou technikou, bol  zakúpených  nábytok do 
tried a šatňové skrinky pre žiakov 1. ročníka,  vymaľované ďalšie učebne, chodby a schodište, na 
školskom dvore pribudli vahadlové hojdačky,  zrekonštruované boli prístupové cesty a chodníky 
v areáli školy. V ZŠ s MŠ na  Dostojevského ulici bola ukončená výmena okien v ZŠ i MŠ, 
svietidiel v 3 učebniach, vykurovacích telies v malej telocvični, školského nábytku v 13 
učebniach, zadovážených bolo 16 dataprojektorov, revitalizovaná bola učebňa chémie, 
uskutočnila sa rekonštrukcia strechy nad telocvičným traktom, zakúpené šatňové skrinky do MŠ, 
doplnil sa inventár MŠ pre telesnú výchovu, rekonštruovali sa WC pre dospelých, zavedený bol 
internet a interaktívne tabule v triedach MŠ. ZŠ s MŠ na Francisciho ulici je veľmi dobre 
vybavená didaktickou technikou, škola je pokrytá káblovým internetom, všetky triedy 1.- 4. 
ročníka a  odborné učebne majú interaktívne tabule a dataprojektory, všetci učitelia majú  
notebook, na chodbách ZŠ je kamerový systém, zborovňa a kancelárie sú vybavené kopírkami 
a sieťovými tlačiarňami, 5 tried v MŠ má interaktívne tabule s notebookom, skolaudovaná bola 
nová telocvičňa v ZŠ.  V ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej sa uskutočnila rekonštrukcia malej 
telocvične, z finančnej dotácie projektov sa nakúpili: športová výbava (3500,-), športové náradie 
a náčinie (4717,-) a vytvorila sa prírodná záhrada (850,-), vymenené boli okná v triedach a na 
chodbách (25 ks),  zakúpené boli stoly a stoličky do kuchynky, stoličky do zborovne, nový 
nábytok do kancelárie ekonómky, opravená bola kanalizácia a vymenené potrubie, vymenený 
piesok v pieskovisku a v doskočisku, sponzorsky boli získané počítače (10 ks), dataprojektor a 
tabuľa, cvičebné náčinie do MŠ. V ZŠ s MŠ na Jarnej ulici boli priebežne dopĺňané učebné 
pomôcky, didaktická technika v ZŠ aj MŠ, knihy a hračky v MŠ, vymaľované a modernizované 
boli spoločné priestory a chodby v celej škole, bola zabezpečená pravidelná údržba 
multifunkčného ihriska, pravidelne boli zveľaďované školské dvory (hojdačky v  átriu). V ZŠ 
s MŠ na Tajovského ulici je priebežne modernizované materiálno-technické vybavenie ZŠ, MŠ 
a ŠJ (PC, didaktická technika, edukačné pomôcky), estetizujú sa interiéry aj exteriéry ZŠ s MŠ, 



uskutočnila sa rekonštrukcia strešných zvodov, prechodová chodba medzi školou a telocvičňou 
bola rekonštruovaná. Na DDI a v odborných učebniach dopravnej výchovy v ZŠ na 
Komenského ulici  pokračoval  praktický výcvik dopravnej výchovy  žiakov, pokračuje sa 
v zveľaďovaní interiéru  aj exteriéru  školy, bol vybudovaný náučný chodník v areáli školy, 
učebne sa dopĺňajú novou literatúrou a didaktickou technikou, učebné pomôcky a hračky pribudli 
v MŠ, vymaľovaná bola kancelária ZRŠ v MŠ a ŠJ. Spojená škola na Letnej ulici 
zrekonštruovala sociálne zaradenia školy, skvalitňovalo sa materiálno-technické vybavenie školy, 
tried a odborných učební novou didaktickou technikou, učebnými pomôckami a literatúrou do 
školskej knižnice a do študovne. ZUŠ na Štefánikovej ulici a aj na elokovaných pracoviskách na 
Francisciho ul., na Rovnej ulici a na Ulici Fraňa Kráľa disponuje potrebným materiálno-
technickým vybavením, hudobnými nástrojmi a pomôckami, každoročne ich obnovuje a dopĺňa. 
Zakúpená bola súprava bicích nástrojov, audiovizuálna a digitálna technika, výukové programy, 
hudobné nástroje a pomôcky, interiérové vybavenie.  Materiálne vybavenie CVČ je na veľmi 
dobrej úrovni, pokračovala výmena okien na kanceláriách a na chodbách, dverí na prízemí, 
vymaľované boli priestory pre záujmovú činnosť, doplnené boli pomôcky pre športovú záujmovú 
činnosť, pre oddelenie estetiky, prírodovedné predmety a modelárstvo.  
                                                 
Vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja školy: 
a) Dosiahnuté:  
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – obnova zariadenia v ŠJ, výmena okien ZŠ aj MŠ,  nové 
multifunkčné ihrisko, nákup a inštalácia interaktívnych zostáv a učebných pomôcok, zapojenie sa 
do projektov Liga proti rakovine, Biela pastelka, zabezpečenie diagnostiky žiakov v CPPPaP.   
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa – skvalitnenie materiálnych a priestorových 
podmienok pre edukačný proces zakúpením športového náradia a náčinia do telocviční z 
úspešných projektov, didaktickej techniky do tried ZŠ, športových pomôcok do MŠ, aktívne 
využívanie areálu školy a altánku  verejnosťou, úspešná prezentácia školy na verejnosti – 
kultúrne vystúpenia žiakov ZŠ a detí MŠ, starostlivosť o hroby padlých v 2. svetovej vojne, účasť 
na pietnych oslavách mesta. ZŠ s MŠ, Tajovského ul.– zabezpečenie správcu pre počítačové 
siete a rozšírenie počítačovej siete v škole, veľmi dobré výsledky v presadzovaní IKT 
v edukačnom procese, organizovanie metodických podujatí pre učiteľov IKT, matematiky a 
učiteľov pracujúcich so žiakmi so ŠVVP, skvalitňuje sa materiálne a technické vybavenie 
ZŠ, MŠ a ŠJ.  ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – bola ukončená úprava podkrovných priestorov školy 
a  telocvičňa pre 1. st., bola skolaudovaná spolu s posilňovňou, kabinetom a sociálnymi 
zariadeniami, vysoký záujem rodičov o zápis detí do 1. ročníka, vysoký záujem učiteľov o 
kontinuálne vzdelávanie, úspešne pokračuje projekt Evička nám ochorela, veľmi dobré vybavenie 
ZŠ aj MŠ didaktickou technikou,  edukačnými pomôckami a  odbornou literatúrou. ZŠ s MŠ, 
Vagonárska ulica – veľmi dobré výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov T9, najšportovejšia 
škola mesta, využívanie konzultačných hodín rodičmi, postupná estetizácia interiérov školy. 
Spojená škola na Letnej ulici – výborné výsledky vo vedomostných a umeleckých súťažiach,  
v testovaní žiakov 5. a 9. roč.,vydanie Ročenky 2017/2018, plnenie  projektu IVKO,  ZŠ s MŠ, 
Dostojevského ul. – 2. miesto v športovej olympiáde mesta, realizácia medzinárodných 
projektov eTwinning, ukončenie výmeny  okien v ZŠ i MŠ, zastrešenie telocvičného traktu, 
internet a interaktívne tabule v triedach MŠ. ZŠ s MŠ, Komenského ulica – pokračuje 
skultúrňovanie, renovovanie a modernizovanie  školy, opravená bola veľká telocvičňa, vymenené  
všetky lavice a stoličky v triedach, vytvorená miestnosť pre upratovačky pri vstupe do budovy 
školy. ZŠ s MŠ, Jarná ulica –  zriadenie triedy pre žiakov prípravného ročníka a žiakov so 
ŠVVP, veľmi dobré výsledky v športových súťažiach, aktívne využívanie športového areálu, 
skvalitnilo sa materiálne vybavenie ZŠ aj oboch MŠ, výmena kobercov v MŠ a obnovenie 2 tried 
a WC, výmena plastových okien, nákup stolov a hračiek v MŠ. ZUŠ na Štefánikovej ulici – 
vysoká kvalita profilu absolventov, úspešnosť žiakov na talentových skúškach v školách 
s umeleckým zameraním, úspešná reprezentácia školy aj mesta na koncertoch a v umeleckých 



súťažiach, organizácia tvorivých dielní aktívna spolupráca školy s rôznymi inštitúciami, 
využívanie vzdelávacích poukazov ako doplnkového zdroja financovania aktivít školy. CVČ – 
spolupráca s mládežníckym parlamentom, modernizovaný interiér budovy, klubovne a herní, 
rozšírená ponuka záujmovej činnosti. Veľmi dobrá úroveň  praktického výcviku žiakov na DDI.  
 
b) Zámery:  
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – zintenzívniť spoluprácu s triednou samosprávou, pokračovať v 
zavádzaní projektového vyučovania, zriadiť 1 triedu detašovaného pracoviska jazykovej školy,  
organizovať neformálne stretnutia s rodičmi počas tvorivých dielní, vytvárať neohrozené 
prostredie v triedach, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, stabilizovať pedagogický kolektív, 
organizovať akcie pre verejnosť, zlepšiť dochádzku a hygienu žiakov zo SZP. ZŠ s MŠ A.V. 
Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa – usilovať o zvýšenie kapacity MŠ prístavbou, zabezpečiť 
kvalitnú výučbu cudzích jazykov, opraviť fasády a zatepliť budovu ZŠ, zriaďovať športové triedy 
so zameraním na futbal, poskytnúť žiakom športové a kultúrne podujatia, pokračovať vo výmene 
okien za plastové. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – obnoviť matematické triedy so zameraním na 
informatiku, venovať sa školskej integrácii, zmeniť tradičný spôsob výučby na konštruktivistický, 
najmä v prírodovedných predmetoch,  spolupracovať s logopédom pri odstraňovaní nesprávnej 
výslovnosti detí v MŠ. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – riešiť opravu alebo výmenu zničených parkiet 
v telocvični,  opraviť fasádu budovy základnej školy, zariadiť náradím novú telocvičňu, MŠ 
zrekonštruovať, zvýšiť jej kapacitu a modernizovať kuchyňu. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – 
naďalej dosahovať výborné výsledky v umeleckých, vedomostných a športových súťažiach, 
pokračovať  v estetizácii priestorov školy, v odstraňovaní nedostatkov týkajúcich sa výchovných 
a vzdelávacích problémov, prijímať racionalizačné opatrenia z dôvodu úbytku žiakov školy. 
Spojená škola na Letnej ul. – vychovať pod jednou strechou (MŠ, ZŠ, ZUŠ) zdravé a šťastné 
deti, ktoré sa budú rozvíjať podľa svojich možností a potrieb, získajú potrebné kompetencie 
potrebné pre život, prestaviť učebné prostredie školy - prioritami sú jasné a zrozumiteľné ciele, 
ktoré všetci poznajú a poznajú aj svoje úlohy, držať krok so zmenami v spoločnosti a v 
ekonomike zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj pomocou neustálej sebareflexie hodnôt a trendov. 
ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica – skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces vytváraním 
vhodného pracovného a materiálno-technického zabezpečenia školy,  pokračovať v prevencii 
pred patologickými javmi,  skvalitňovať interiéry aj exteriéry MŠ. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 
– revitalizovať športový areál a dokončiť multifunkčné ihrisko s atletickým areálom,  opraviť 
fasádu na budove malej telocvične, pokračovať v modernizácii učebných pomôcok pre 
matematiku a fyziku a v projekte dopravnej výchovy,  vymeniť skrinky pre žiakov, pokračovať v 
predplaveckej príprave a v základoch korčuľovania detí MŠ, dostavať dve triedy  v prístavbe MŠ 
a zvýšiť tak jej kapacitu. ZŠ s  MŠ, Jarná ulica – pokračovať v  práci s integrovanými žiakmi, 
 s ich rodičmi, skvalitňovať prácu MZ, PK, venovať sa vo zvýšenej miere talentovaným žiakom,   
zvýšiť záujem detí predškolského veku o školu, skvalitňovať materiálne vybavenie školy, 
celoročne využívať ihriská,  pokračovať v predplaveckej príprave, v lyžiarskom výcviku detí MŠ, 
sezónne realizovať korčuľovanie detí MŠ. ZUŠ, Štefánikova ulica – podporovať vzdelávanie 
pedagógov  v súlade s cieľmi a potrebami školy, pokračovať v programe ERASMUS+, 
pokračovať v obnovovaní materiáno-technického zabezpečenia školy. CVČ – využívať 
inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi, zvyšovať starostlivosť o 
talentované a nadané deti, prostredníctvom organizovania súťaží, pokračovať v ponuke náučných 
programov zameraných na ekológiu a prevenciu pred kyberšikanou, propagovať podujatia a 
aktivity CVČ .                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Oblasti, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky: 
a) Dosiahnuté dobré výsledky:  
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul.  – aktívna práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, príprava kultúrnych programov a akadémií,  upravené 



okolie MŠ, zapájanie žiakov do športových, vedomostných  a umeleckých súťaží, do projektov, 
spolupráca s CPPPaP, s ÚPSVaR, OŠMaŠ. ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa – 
veľmi dobré výsledky v testovaní žiakov 5. ročníka a v  medziokresnej súťaži Medzníky 2. 
svetovej vojny, výrazná prezentácia školy na verejnosti, využívanie areálu školy žiakmi aj 
verejnosťou, záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, spolupráca s Klubom Veličanov a s FK 
Poprad. ZŠ s MŠ, Tajovského  ulica – veľmi dobré výsledky v environmentálnej výchove a vo 
vedomostných súťažiach, v organizovaní metodických podujatí, bohatá záujmová činnosť 
zameraná na informatiku, šport a tvorivé aktivity detí,   prezentácia žiakov školy a detí z MŠ na 
verejnosti. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – výborné výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 5. a 9. 
ročníka, vo vedomostných súťažiach a olympiádach, vo vybavení školy didaktickou technikou, 
veľmi dobrá starostlivosť o zamestnancov školy,  veľmi dobrá práca pedagógov v odborných 
komisiách vedomostných a umeleckých súťaží,  záujem rodičov o zápis detí do MŠ a do ZŠ, v 
realizácii projektu Evička nám ochorela. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – veľmi dobré výsledky vo 
vedomostných súťažiach a 1. miesto v súťaži „Najšportovejšia škola mesta Poprad“, zavádzanie 
IKT do vyučovacieho procesu,  úspešná  prezentácia školy v športovej a v kultúrnej oblasti, 
realizovaný projekt MIŠKO 2018, výborná spolupráca ZŠ a MŠ so spoločenskými organizáciami 
v Sp. Sobote. Spojená škola na Letnej ulici – výborné výsledky dosiahnuté v celoslovenských 
meraniach žiakov T5 a T9,  v súťažiach  umeleckých aj  vedomostných, pravidelné vychádzanie 
ročenky školy, vysoká úroveň prezentácie školy na verejnosti počas  kultúrnych podujatí, aktívna 
participácia na kultúrnom živote mesta. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – výborné výsledky 
v športovej olympiáde  a v športových súťažiach, Kinderiáda, gymnastický štvorboj, veľmi dobré 
organizačné zvládnutie okresných i krajských športových podujatí, zapájanie detí MŠ do súťaží, 
veľmi dobrá spolupráca s rodičmi detí. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – veľmi dobré výsledky 
v Testovaní žiakov T9 a T5, veľmi dobré výsledky v environmentálnej výchove, začlenenie 
prierezových tém do projektov a ich realizácia, zvyšovanie vzdelania pedagogických 
zamestnancov,  výborná práca v dlhodobých projektoch DDI,  Medzinárodný basketbalový 
turnaj, Medzinárodná matematická súťaž,  realizácia dopravnej výchovy na DDI, aktívna práca 
učiteľov v komisiách vedomostných a športových súťaží,  prezentácia školy na verejnosti, 
prepojenie školského programu MŠ so školským programom ZŠ, vysoký záujem rodičov 
o umiestnenie detí do MŠ, aktivity ZŠ a MŠ pre verejnosť,  vysoká úroveň kultúrnych podujatí. 
ZŠ s MŠ, Jarná ulica – veľmi dobré výsledky v športových súťažiach, veľmi dobrá práca so 
začlenenými žiakmi, využívanie športového areálu žiakmi ZŠ a deťmi MŠ, práca školského 
psychológa,  ochrana zdravia a  prevencia (soľný program v MŠ, saunovanie, športové aktivity),  
postupná modernizácia technického vybavenia ZŠ, MŠ a ŠJ. ZUŠ na Štefánikovej ulici – 
aktívna spolupráca so zriaďovateľom a participácia na kultúrnom živote mesta, vysoká úroveň 
kultúrnych programov a prezentácia školy na verejnosti, kvalitný profil absolventa, výborné  
výsledky v umeleckých súťažiach a na prijímacích skúškach na konzervatóriá.  CVČ – pestrá 
ponuka záujmovej činnosti, veľmi dobrá úroveň praktického výcviku žiakov na DDI, 
organizovanie a zabezpečenie postupových vedomostných a umeleckých súťaží, vysoký záujem 
detí o letné tábory, o záujmovú činnosť, veľmi dobré výsledky v súťaži karate a športová streľba. 
 
b) Nedostatky:  
ZŠ s MŠ na Koperníkovej ul. – nezáujem žiakov zo SZP o učenie sa, ich zlá dochádzka na 
vyučovanie a hygiena, slabé výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov, zlá spolupráca s ich 
zákonnými zástupcami, poškodzovanie majetku školy, neupravený terén areálu školy. ZŠ s  MŠ 
A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa – havarijný stav striech na telocvičniach, nezateplené 
budovy ZŠ a MŠ, rozpadáva sa fasáda na budove školy, výsledky žiakov dosiahnuté  v Testovaní 
T9,   nedostatočná kapacita MŠ. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica – je potrebná užšia spolupráca s 
odborníkmi z CŠPP, CPPPaP pre zvyšujúci sa počet začlenených žiakov, poškodzovanie ihriska 
verejnosťou, nižší záujem rodičov zo školského obvodu zapísať svoje deti do ZŠ,  obmedzená 
kapacita v MŠ na Tajovského ul..  ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – potreba opraviť fasádu ZŠ, 



vymeniť parkety v telocvični, v materskej škole zastaralý stav kuchyne a jej vybavenia. ZŠ s MŠ, 
Vagonárska ulica – nepriaznivý demografický vývoj a úbytok žiakov v škole, zvýšený počet 
žiakov s poruchami správania a učenia a nedostatky v správaní a v dochádzke žiakov zo SZP, 
slabšia spoluprácu s rodičmi, ktorých deti majú v MŠ problémy so správaním.  Spojená škola na 
Letnej ulici – výsledky školy v športových súťažiach. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – 
nesystematická príprava  žiakov na vyučovanie, slabé výsledky dosiahnuté vo vedomostných 
súťažiach, negatívne vzťahy niektorých žiakov k školskému majetku, slabšia spolupráca s 
rodičmi niektorých žiakov, vonkajší stav budov MŠ, najmä MŠ na Ul. mládeže. ZŠ s MŠ, 
Komenského ul. – nedostatočná kapacita materskej školy pre vysoký záujem rodičov  detí o MŠ, 
slabá príprava žiakov na vyučovanie a ich nedostatočná kontrola zo strany rodičov, slabý záujem 
o čítanie kníh,  veľký počet súťaží a podujatí nielen športového charakteru, nekultúrne správanie 
sa žiakov v školskej jedálni, benevolentná výchova žiakov  v rodine, padajúca omietka na fasáde 
budovy školy – najmä na malej telocvični. ZŠ s MŠ, Jarná ulica - slabšie výsledky v testovaní 
žiakov 9. roč., nezáujem niektorých rodičov o spoluprácu so školou, problémové správanie sa 
niektorých žiakov. ZUŠ na Štefánikovej ulici – nedostatočná ponuka akreditovaných 
vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pre ZUŠ, získavanie doplnkových 
finančných zdrojov, nedostatok korepetítorov,  zaťaženosť vedenia školy administratívou,  
nedostatočné kompetencie pedagógov pri práci so žiakmi zo SZP. CVČ – obmedzená kapacita 
mestských táboroch počas prázdnin. 
 
Voľnočasové aktivity CVČ a škôl, umiestnenie škôl v súťažiach: 
Centrum voľného času v Poprade zabezpečovalo činnosť  záujmových útvarov v CVČ a v 
školách. Ku koncu školského roka 2017/2018  pracovalo v CVČ 109 záujmových útvarov 
s prepočítaným počtom členov 1 666,  z toho bolo do 15 rokov 1608 členov a nad 15 rokov 58 
členov. Záujmové útvary pracovali v oblastiach: jazykov, spoločenských a prírodných vied, vedy 
a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu,  turistiky a branných športov, informatiky, 
ekologickej výchovy. Členovia záujmových útvarov sa  pod vedením zamestnancov CVČ 
zúčastnili slávnostných akadémií pri príležitosti Dňa matiek, MDD, vianočných besiedok 
a kultúrno-spoločenských podujatí, zapojili sa do súťaží Prvá vo vesmíre, Rusko mojimi 
farbičkami, Anjel Vianoc..... CVČ zabezpečovalo  praktický výcvik žiakov 1.- 4. roč. na detskom 
dopravnom ihrisku, ktorý absolvovalo 2452 žiakov ZŠ z Popradu, 321 mimopopradských žiakov 
a 30 detí z materských škôl. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti CVČ zorganizovalo 281 
príležitostných podujatí (napr. vianočné besiedky, Čas Vianoc, Náučným chodníkom, Ako žijú 
zvieratká v zime, tvorivé dielne v Tatranskej galérii, Maratón v aerobiku, prehliadka tanečných 
klubov Deň tanca, Centrum deťom, Módna prehliadka, Prázdninová sánkovačka, návšteva 
Bystrianskej jaskyne, Prázdniny s koníkmi....) a zúčastnilo sa ich 8313 detí a žiakov. Počas 
jesenných, zimných a jarných  prázdnin CVČ bezplatne zabezpečovalo činnosť pre deti vo 
svojich herniach. Počas letných prázdnin  zorganizovalo 9 mestských táborov (napr.: Prázdninové 
všeličo, Túlavé topánky, Prázdniny s golfom, Malá škola footgolfu,  Svet fantázie, Zábava na 
konci prázdnin), z toho 1 pobytový (Dobrodružstvo pod hradom). V táboroch sa rekreovalo 175 
detí. CVČ počas školského roka organizačne zabezpečovalo vedomostné olympiády, postupové 
a umelecké súťaže (pozvánky, priestory, občerstvenie, vyplácanie odmien porotcom a cien 
víťazom, rozmnožovanie úloh, zúčtovanie), pomáhalo pri organizovaní športových súťaží, 
olympiád a podujatí - Športovej olympiády mesta Poprad, Olympiáda detí MŠ. Záujmová činnosť 
sa okrem CVČ realizovala aj v ZŠ, v MŠ a v ŠDK v rámci voľnočasových aktivít.  
 
 
 
 
 
 



 
Umiestnenie škôl vo vedomostných olympiádach, v  postupových a  v umeleckých 

 súťažiach   
v  okresných kolách 

 (Bodovanie škôl: 1. miesto - 3 body, 2. miesto – 2 body, 3. miesto – 1 bod) 
Poradie Škola Predmet. olympiády 

a postupové súťaže 
Umelecké súťaže Body 

1. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 24 17 41 
2. Spojená škola, Letná ulica  13              21 34 
3. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 16              17 33 
4. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 21 3 24 
5. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 13 0 13 

6.- 7.  ZŠ s MŠ, Jarná ulica 12 0 12 
6.- 7.  ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Ul. 

Fraňa Kráľa 
 9 3 12 

8. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2 5 7 
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. 0 0 0 

 
Umiestnenie škôl v  športových súťažiach  

Poradie Škola Počet bodov 
1. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica, Poprad - Spišská Sobota 396,5 
2. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica  390,5 
3. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 344,5     
4. ZŠ s MŠ, Komenského ulica                 302 
5. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica                 247 
6. ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Ulica Fr. Kráľa, Poprad - Veľká 244,5 
7. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 198,5 
8. Spojená škola, Letná ulica 159,5 
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica, Poprad - Matejovce   90,5 

 
Spolupráca škôl s organizáciami a s inštitúciami:  
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad spolupracovali s týmito 
organizáciami: MŠVVaŠ SR, SŠ, RŠ, ZRPŠ, MsÚ Poprad – vedenie, poslanci, OŠMaŠ, 
oddelenie kultúry, CVČ, Stredisko služieb škole, Rodičovské združenie ZUŠ, Tatranská galéria,  
Podtatranské múzeum, Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové stredisko, domovy 
dôchodcov, OZ Nová kapitula, športové kluby HK Poprad, BAM, KP AquaCity,  FK Poprad, 
Slovenský Červený kríž, ÚPSVaR,  CPPPaP, TANAP, DHaZZ, Dobrovoľný hasičský zbor 
Spišská Sobota, Regionálne poradenské a informačné  centrum Poprad,  Katolícke pedagogické 
katechetické centrum, Farský úrad Poprad, polícia (mestská,  štátna),  Liga proti rakovine,  Klub 
Matejovčanov, Klub Sobotčanov, Klub Veličanov, Scherfelov dom,  Mestské lesy v Poprade, Tv 
Poprad, Noviny Poprad,  Štátny archív Levoča – pracovisko Spišská Sobota,  všeobecní a odborní 
lekári,  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MO Matice slovenskej, Slovenský zväz 
záhradkárov, vydavateľstvá Oxford, Slovak Ventures, Klatt, Expres Publishing,  kníhkupectvá 
Christiania, Martinus, Alter Ego, Taktik, družobné školy v Česku, Maďarsku, Poľsku.  
 
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  správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení  (§ 2 písm. m) bod 1 - 5 Vyhlášky č. 9/2006  MŠ SR). 
  


