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

za školský rok 2018/2019

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



1. Základné identifikačné údaje o školách a školských zariadeniach

1.1 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Porad

Spojená škola Letná 3453/34

Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2

Základná škola s materskou školou Dostojevského 2616/25

Základná škola s materskou školou Francisciho 2086/2

Základná škola s materskou školou Jarná 3168/13

Základná škola s materskou školou Komenského 587/15

Základná škola s materskou školou Koperníkova 1707/21

Základná škola s materskou školou Tajovského 2764/17

Základná škola s materskou školou Vagonárska 1600/4

Základná umelecká škola Štefánikova 99/72

Centrum voľného času Ul. mládeže 2688/13

Škola Tel. 
kontakt/faxové č.:

Internetová a elektronická 
adresa

Vedúci zamestnanci

SŠ Letná

Materská škola, Letná
Základná škola, Letná

Základná umelecká škola

052/7895181 (f. č.)

052/7729200
052/7895182

052/7728253

www.spojenaskolapoprad.edupage
.org
ssletnapoprad@gmail.com

PaedDr. Viera Grohová, 
riaditeľka
Bc. V. Šerfelová, zástupkyňa
Mgr. A. Labusová, 
zástupkyňa 1. st. ZŠ
Mgr. A. Skokanová, 
zástupkyňa 2. st. ZŠ
Mgr. art. H. Parížeková,
zástupkyňa ZUŠ - IV
PaedDr. M. Sabaková,
zástupkyňa ZUŠ - SO

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

052/7722806 www.zsvelka.edupage.org
zsvelka@zskralapp.edu.sk

PhDr. Richard Bekess, 
riaditeľ
PaedDr. B. Repašská, 
zástupkyňa
Mgr. R. Brutovský

ZŠ s MŠ Dostojevského
Materská škola, Mládeže 11

Materská škola, 
Dostojevského
Základná škola, 
Dostojevského

052/7732822

052/7742007

052/7741566

052/7732822

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

Mgr. V. Tobis, riaditeľ
PaedDr. M. Kovalčíková, 
zástupkyňa
PhDr. T. Staneková, 
zástupkyňa
PaedDr. E. Stojanovičová, 
zástupkyňa 1. st. ZŠ
RNDr. S. Krajčovičová, 
zástupkyňa 2. st. ZŠ

ZŠ s MŠ Francisciho

Materská škola, Okružná

052/7722118
052/7889061
052/7721547

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

Mgr. M. Jagáč, riaditeľ

Mgr. M. Harabinová, 
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Základná škola, Francisciho
zástupkyňa
Mgr. M. Angelovič, zástupca 
1. st. ZŠ
PaedDr. A. Urbanová, 
zástupkyňa 2. st. ZŠ

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

052/7743910 www.jarna.edupage.org
skola@zsjarnapp.edu.sk

Mgr. Ján Brndiar, riaditeľ
D. Fedorová
M. Rybková
PaedDr. E. Lišková - 
zástupkyňa pre 2. st.
Mgr. M. Strnka - zástupca 
pre 1. st.

ZŠ s MŠ Komenského

Materská škola, 
Podtatranská
Základná škola, 
Komenského

052/7728108

052/7729858

www.komenskehopp.edupage.org
zssmskompp@gmail.com

Mgr. Monika Strnková, 
riaditeľka
O. Korbová, zástupkyňa

Mgr. E. Bednárová, 
zástupkyňa 2. st.
PaedDr. M. Vojtaššáková, 
zástupkyňa 1. st.

ZŠ s MŠ Koperníkova

Materská škola, Lidická

Základná škola, 
Koperníková

052/4565027
0910890471

www.zsppmatejovce.org
riaditelzsppma@gmail.com

PaedDr. Barbora Cehulová, 
riaditeľka
Mgr. G. Bodyová, 
zástupkyňa
Mgr. A. Suchý, zástupca

ZŠ s MŠ Tajovského

Materská škola, Tajovského
Materská škola, Mládeže 5

Základná škola, Tajovského

0527893221

052/7731251
052/7730806

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

PaedDr. Renáta Vlčková, 
riaditeľka
E. Hešová, zástupkyňa
Mgr. J. Baburová, 
zástupkyňa
Mgr. G. Šablaturová, 
zástupkyňa pre 1. st. ZŠ
Mgr. Ing. A. Dlugošová, 
zástupkyňa pre 2. st. ZŠ

ZŠ s MŠ Vagonárska

Materská škola

Základná škola

052/7769088
052/7769536

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

PaedDr. Adriana Oravcová, 
riaditeľka
Mgr. O. Šterbáková, 
zástupkyňa
Mgr. D. Stanová, zástupkyňa 
pre 1. st. ZŠ
Mgr. M. Gajan, zástupca pre 
2. st. ZŠ

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

Mgr. Katarína Kočišová, 
riaditeľka
Mgr. P. Danková, zástupkyňa

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

Mgr. Peter Husár, riaditeľ

Pri základných školách a školských zariadeniach pôsobia rady škôl ako iniciatívne a poradné
orgány. Rady pozostávajú z 11 členov, v skladbe: dvaja zvolení zástupcovia pedagogických
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zamestnancov,  jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,  štyria  zvolení  zástupcovia
rodičov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Poradnými orgánmi sú metodické združenia a predmetové komisie.

1.2 Údaje o počte žiakov škôl

Počet základných škôl s materskými školami: 9
Počet žiakov v ZŠ: 4540 (k 15. 9. 2019),             

 z toho žiaci so ŠVVP začlenení v bežných triedach: 287
 z toho intelektovo nadaných (Spojená škola, Letná ul.): 41

Počet tried: 210 
 z toho športových: 17,5/ 372 žiakov 
(Komenského ul. - basketbal - 3,5/88 ž), Vagonárska ul. (hokej, plávanie - 7/140 ž), Ul. 
Fr. Kráľa (futbal, tenis - 2/44 ž), Jarná (klasické lyžovanie, atletika - 5/100 ž)                    

Počet špeciálnych tried: 8 (Jarná - 1, Koperníkova - 7/64 žiakov). 

Nultý ročník: 1 trieda - 11 žiakov (Koperníkova ul.).
Prípravný ročník: 1 trieda (Jarná ul.).

Počet žiakov v ŠKD: 1832, oddelení 60, priemer 30,5

Počet žiakov v ZUŠ: 2061 (k 15.09.2019)

Počet  detí  v  CVČ: 1  319,  ZÚ  v  jednotlivých  oblastiach:  oblasť  jazykov:  8  (97),  oblasť
spoločenských vied: 5 (58), oblasť vedy a techniky: 2 (24), oblasť kultúry a umenia: 5 (68),
oblasť  telovýchovy  a  športu:  70  (1040),  oblasť  ekologickej  výchovy:  1  (16),  oblasť
informatiky: 1 (16) 

Prospech  k 31.8.  2019  z počtu  4306:  prospelo  4120  (95,7%),  neprospelo  -  34  (0,8  %),
nehodnotení 152 (3,5 %).   

Dochádzka (k 31.8.2019): vymeškaných hodín - 342 014, priemer na žiaka - 79,4 
 z toho neospravedlnených - 6380, priemer na žiaka - 1,5.

Odchod žiakov do stredných škôl z  5. - 8. roč.: 58, z 9. roč.: 375, do špeciálnych škôl: 1.        
Počet prijatých žiakov na stredné školy: 411
Odchod žiakov so ŠVVP: 10 (Koperníkova), z toho 3 do OUI.   

Nastúpilo do 1. roč.: 563 žiakov   

Počet materských škôl: 12, počet tried v MŠ: 66
Počet detí v MŠ: 1468, priemerná dochádzka: 74,90 %  
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1.3 Študijné odbory a učebné odbory

Školy a  školské zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta Poprad zabezpečovali
výchovu a vzdelávanie na základe ŠkVP ISCED 0 v materských školách, ISCED 1 a ISCED 2
v základných školách, ISCED 1 b a ISCED 2b v ZUŠ a v CVČ.

Spojená škola,  Letná realizovala výchovu a vzdelávanie podľa ŠVP ISCED 1 (1. - 4.
ročník  ZŠ)  a  UP  a  doplnky  k  učebným  osnovám  pre  1.  -  4.  ročník  ZŠ  pre  žiakov
s intelektovým nadaním, ISCED 2 (5. - 9. ročník ZŠ), UP pre 5. - 9. ročník ZŠ pre žiakov
s intelektovým nadaním, ISCED 1b a ISCED 2b pre 1. - 8. ročník ZUŠ.

Základná škola s materskou školou, Dostojevského zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
podľa Školského vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP) na 1. stupni a na 2. stupni. Povinné
predmety na 1.  stupni:  slovenský jazyk a literatúra,  anglický jazyk, prvouka, prírodoveda,
vlastiveda,  etická  výchova alebo náboženská  výchova,  matematika,  informatická  výchova,
pracovné  vyučovanie,  výtvarná  výchova,  hudobná  výchova,  telesná  výchova.  Novými
predmetmi  sú  anglický  jazyk  hrou  a  informatická  výchova.  Pridané  hodiny  k  povinným
predmetom je jedna vyučovacia hodina slovenského jazyka v 3.C a anglického jazyka v 3.A,
jedna vyučovacia hodina matematiky vo všetkých triedach.

Povinné  predmety  na  2.  stupni:  slovenský  jazyk  a  literatúra,  cudzí  jazyk  -  prvý,  druhý,
dejepis, biológia, geografia, občianska náuka, matematika, informatika, fyzika, chémia, etika
alebo  náboženská  výchova,  svet  práce,  technika,  telesná  a  športová  výchova,  výchova
umením, výtvarná výchova, hudobná výchova. Novými predmetmi sú jazyková komunikácia,
druhý  cudzí  jazyk  -  nemecký  a  druhý  cudzí  jazyk.  Pridanými  hodinami  k  povinným
predmetom je je jedna vyučovacia hodina matematiky v piatom až siedmom ročníku a dve
v ôsmom a deviatom ročníku. 

Základná  škola  s  materskou  školou  Aurela  Viliama  Scherfela zabezpečuje  výchovu
a vzdelávanie podľa ISCED 1 a ISCED 2. Rozširujúce hodiny slovenského jazyka sú v 3. a 4.
ročníku, cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku, informatiky v 2. ročníku a matematiky v 1. až 3.
ročníku. Doplnené hodiny v 5. až 9. ročníku sú v matematike, tri hodiny športovej prípravy
v športových triedach, slovenský jazyk v 9. ročníku a v časti tried 7. ročníka, anglický jazyk
v 5. ročníku, fyzika v 7. a 9. ročníku, biológia v 6. ročníku a v časti 8. ročníka, geografia v 6.,
7. a 9. ročníku, dejepis v 6. a 9. ročníku a v časti 8. ročníka, výtvarná výchova v 5. ročníku.

Základná škola s materskou školou, Francisciho mala vypracovaný vzdelávací program
pre všetky ročníky. V tomto roku sa reforma týkala tretieho a siedmeho ročníka, ostatné idú
podľa starého školského vzdelávacieho programu. V prvom ročníku bol zavedený cudzí jazyk
dvoma  hodinami,  v druhom  ročníku  bola  posilnená  matematika,  pokračovali  s cudzím
jazykom. V treťom posilnili slovenský jazyk a matematiku a vo štvrtom ročníku slovenský
jazyk jednou hodinou. 

     V piatom ročníku bola posilnená jednou hodinou výuka matematiky, dejepisu a výtvarnej
výchovy. V šiestom ročníku posilnili matematiku, druhý cudzí jazyk 2 hodinami a geografiu.
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V siedmom  bol  posilnený  slovenský  jazyk,  druhý  cudzí  jazyk  a  matematika.  V ôsmom
ročníku druhý cudzí  jazyk a  matematika,  v deviatom slovenský jazyk,  druhý cudzí  jazyk,
fyzika, biológia, etická / náboženská výchova, matematika a dejepis.

Základná škola s materskou školou, Jarná zabezpečuje výchovu a vzdelávanie na základe
ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2. Športovú prípravu realizuje v piatich triedach, má jednu triedu
v nultom ročníku a jednu špeciálnu triedu. 

Základná škola  s  materskou školou,  Komenského uskutočňuje  výchovu a  vzdelávanie
podľa  ISCED  0,  ISCED  1,  ISCED  2.  Inovovaný  ŠkVP  realizujú  v  1.  až  9.  ročníku
a v športových triedach (3,5) v 5. až 9. ročníku.

Základná škola s materskou školou, Koperníkova postupovala podľa inovovaného ŠVP
ISCED 1 v 4. ročníku a ISCED 2 v 8. ročníku a podľa školou vytvoreného ŠkVP. ISCED 1 -
iŠkVP Matejko (I.A,  I.B, II.A, II.B,  III.A, IV.A),  ISCED 2 -  iŠkVP MATEJ (V.A, VI.A,
VII.A, VIII.A), ISCED 2 - ŠkVP MATEJ (IX.A), ISCED 1 - MATEJKO pre MP (II.C, III.B,
III.C,  V.B,  VI.B,  VII.B,  VIII.B,  IX.B).  Rozširujúce  hodiny  v  ISCED 1:  slovenský  jazyk
a literatúra, matematika, telesná a športová výchova po jednej vyučovacej hodine; v ISCED 2:
slovenský  jazyk  a  literatúra,  matematika,  fyzika,  chémia,  biológia,  dejepis,  geografia,
občianska  náuka,  telesná  a  športová  výchova  po  1  vyučovacej  hodine,  nemecký  jazyk  2
hodiny;  v  ISCED 1 pre  MP „A“:  slovenský jazyk  a  literatúra,  matematika,  náboženstvo,
výtvarná výchova, telesná a športová výchova po jednej vyučovacej hodine; v ISCED 1 pre
MP  „B“:  rozvíjanie  komunikačných  schopností,  telesná  a  športová  výchova  -  jedna
vyučovacia hodina, matematika- 2 vyučovacie hodiny. 

Základná  škola  s  materskou  školou,  Tajovského postupovala  podľa  školského
vzdelávacieho programu, ktorého základom je štátny vzdelávací program v 9. ročníku, podľa
inovovaného  školského  vzdelávacieho  programu  vychádzajúceho  s  inovovaného  štátneho
vzdelávacieho programu v 1.-8.  ročníku. Disponibilné hodiny využili  najmä na posilnenie
úrovne vyučovania anglického jazyka, matematiky, informatiky, ale aj iných predmetov.

Základná  škola  s  materskou  školou,  Vagonárska postupovala  podľa  inovovaného
školského  vzdelávacieho  programu  v  1.  -  4.  a  v  5.  -  8.  ročníku,  v  deviatom  ročníku
postupovali podľa školského vzdelávacieho programu. 
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1.4  Zamestnanci  a  plnenie  kvalifikačných  predpokladov  pedagogických
zamestnancov

Tabuľka 1

TPP DPP znížený
úväzok

ZPS dohoda ZŤP

pedagogickí zamestnanci 539 20 35 9 6 3

nepedagogickí zamestnanci 216 6 12 6 0 2

Tabuľka  1  uvádza  počet  zamestnancov  v  trvalom  pracovnom  pomere,  v  dočasnom  pracovnom  pomere,
so zníženým úväzkom, so zníženou pracovnou schopnosťou, zamestnaných na dohodu a so ZŤP. 

Pedagogickí  a  odborní  zamestnanci  sa  aj  naďalej  vzdelávajú,  prehlbujú,  zdokonaľujú
a  rozširujú  si  profesijné  kompetencie.  Vzdelávania  sa  zúčastňujú  na  základe  schváleného
plánu kontinuálneho vzdelávania.

Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali nasledujúce formy vzdelávania v počte:
kvalifikačné  (7),  adaptačné  (9),  funkčné  (2),  funkčné  inovačné  (4),  špecializačné  (37),
aktualizačné  (47),  inovačné  (9),  predatestačné  (13),  vzdelávajú  sa:  predatestačné  (12),
špecializačné inovačné (3), aktualizačné (31), inovačné (2), špecializačné (4), adaptačné (2),
funkčné (2).  

Odbornosť vo vyučovaní: 94,6%.

1.5 Aktivity a prezentácia škôl na verejnosti

Žiaci  škôl  sa  zúčastňujú  predmetových  olympiád a  postupových  súťaží.  V tabuľke  2
uvádzame počet žiakov umiestnených na 1. až 10. mieste okresných súťaží a reprezentáciu
v krajských a celoslovenských kolách.

Tabuľka 2

Olympiády,
súťaže

1. miesto: 2.-3. miesto: do 10. miesta krajské kolo celoslovenské
kolo

AJ 2 7

Biblická 1

Biologická 2 3 2 2 1

Dejepisná 8

Fyzikálna 1 3 3 1

Geografická 1 5 12 1

Chemická 3
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Matematická 2 4 9 2

Mat. klokan 6

NJ 1 2 1

Pytagoriáda 1 11

SJ 1 1 3 1

Technická 2 3 1 2 2

Programovanie 1

Hviezd. Kubín 2 8 9 2

Šalian. Maťko 3 1 4 2

Štúrov Zvolen 1

Medzníky  2  sv.
vojny

1 1

Slávici z lavice 2 2

Slávik Slov. 3

Envitalent 1

Lesný kalendár 1

Jarný  a  jesenný
envi 3-boj

1

Mladý záchranár 1

Atletika 1 15 18

Basketbal D 1 1 1

Basketbal Ch 1 3 1 1

Minimix basket 1

Bedminton 1 1

Cezpoľný beh 1

Florbal 1 3 1 1

Futbal 2 11

Malý futbal 3 4 3 1

Mini futbal 1 1

Minimix futbal 15

Futsal 1

Gymn. 4-boj 4

Hádzaná D 11

               CH 2

Hokej 5
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Prehadzovaná 6

Putovný
samopal

1

Stol. tenis 1 1

Šport. roka 1

Volejbal  D 10

               Ch 1 10

Vybíjaná 1. st. 23

             2.stupeň 13

Vzduch. puška

ml. ž. druž. 1 3 1 3 1

ml. ž. J 1

ml. žiačky J 1 3

st. ž. druž. 1

st ž. J 1

Úspechy žiakov ZUŠ hudobného odboru v súťažiach:

Čarovná flauta 3. miesto, čestné uznanie

4. ročník súťažnej prehliadky v hre DDN: 1. m.: 4, 2. m.: 4, 3. m.: 2, laureát: 1

Medzinárodná súťaž Flautiáda: 1 

Ružomberská klasická gitara: 1. m.: 2, 2. miesto: 1

Smižianska gitara: 1. m.: 2

Súťažná prehliadka Košice: 1. m.: 4, 2. m.: 2

Súťažná prehliadka Prešov: 1. m.: 1

Detvianska zlatá struna: 1. m.: 1

Festival komornej hudby Čadca: 1. m.: 1

Celoslovenská gitarová súťaž: laureát, 1. m.: 1; 3. m.: 1

Spevácke oddelenie:

Fullstar Ružomberok: 2. m.: 2; 3. m.: 1

Zemplín Pop: 2. m.: 2

Pink Song: 1. m.: 1, 2. m.: 2, 3. m.:1

Moyzesov slávik: 2. m.: 1, 3. m.: 3

Bicie nástroje:

Boráková Prievidza: 2. m.: 6 , 3. m.: 3

9



Klávesové oddelenie:

Piano v modernom rytme: 1. m.: 1

Mladý klavír Pražské konzervatoře: 1

Hnúšťanský akord - krajské kolo: 1. m.: 3

  - celoslovenské kolo: 1. m.: 2, 3. m.: 1

 medzinárodné kolo: 1. m.: 1, 2. m.: 1

Divertimento musicale: 1. miesto: 1, 2. m.: 1

Schneiderov Trnava: 1. m.: 2, 2. m.: 7, 3. m.: 1

Banskoštiavnické kladivká: 1. m.: 3, 2. miesto: 3

Školská kapela:

Zemplín Pop: 1. m.: 1

Kremnické laso: 1. m.: 1.

Tanečný odbor:

Deň tanca - okresné kolo: 1. m.: 3; 2. m.: 8

 krajské kolo: 1. m.: 2, 2. m.: 2.

Súťaž detských folklórnych súborov - okresné kolo: 1. m.: 1

 krajské kolo: 2. m. 1.

Okresná súťaž Slávik Slovenska: 1. m.: 1, 2. m.: 2

Majstrovstvá SR v latinsko-amerických tancoch

Tanec v srdci: 4. m.: 1

Spiš talent Smižany: hlavná cena: 2, 1. m.: 1, 2. m.: 1

Deň tanca Poprad: 1. m.

Z Tatranského prameňa: 3. m.: 1

Show time Ružomberok: 1. m.: 1

Show time Levice: 5. m.

Majstrovstvá SR v plesových choreografiách: 1. m.: 1, 2. miesto: 1

Deň tanca Žiar nad Hronom: 2. m.: 1

Artdance Prešov: 1. m.: 2, 3. m.: 

Literárno-dramatický odbor: 

Divadelná Šuňava: 1. m.: 3

Rozprávkový Stropkov: 2. m.: 1

Krajská scénická žatva: 1. m.

FEDIM - celoštátna prehliadka divadla malých: 3. m.: 1.
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OAMT odbor: účasť na súťažiach: Dieťa a architektúra, Animácie 2018, CINEAMA, Oqros
Pepela, Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, Arlekin 2019, Tbilisi Sunrise, Animág.

Výtvarný odbor:

Anjel Vianoc: 2. m.: 2

Cesta čiary: osobitné uznanie

Cineama Prešov: 1. m.: 2, 2. m.: 3, 3. m.: 2

Juniorfilm, Memoriál J. Beneše (Dvůr Králové): 1. m.: 2; 2. m.: 2, 3. m.: 1.

Always green, always blue: čestné uznanie.

Prezentácia škôl

Ročenka  2018/2019  (Letná), Medzinárodný  basketbalový  turnaj, vianočná akadémia
(Komenského ul.),  Galaxiáda,  Európsky deň jazykov,, MDD, Deň matiek, Deň otcov, Deň
Zeme, Deň zdravej výživy, Svetový deň zdravia, Deň mlieka, Deň jablka, Deň vody, Štyri
živly vo vede a umení, organizovanie okresného kola technickej olympiády a predmetových
olympiád,  dopravnej  súťaže  pre  deti  MŠ „Bezpečne  do  školy!“,  „Evička  nám ochorela“,
Žijeme  zdravo  –  zdravé  potraviny  a  dentálna  hygiena,  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,  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, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, Ekopolícia, separovanie odpadu,
Recyklohry,  Biodiverzita  do škôl,  Noc s Andersenom, slávnostné zápisy detí  do knižnice,
zdobenie vianočných stromčekov na Námestí sv. Egídia,NAJ  pedagóg  roka,  MIŠKO  2019,
Posolstvo Vianoc, predaj výrobkov žiakov na vianočnom jarmoku, 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, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen.

Športové podujatia: Športová olympiáda mesta Poprad, Olympiáda detí MŠ, okresné kolá
športových  súťaží, Euroliga  v  klasickom lyžovaní,  Atletický  deň,  Kinderiáda,  Olympiáda
mesta  v  LA,  organizovanie  medzinárodných  turnajov  (basketbal)  a  pretekov, turnaje  ĽH,
celoslovenská súťaž v ľadovom hokeji  – kadeti,  Tajkárska jarná lyžovačka, celoslovenská
hasičská  súťaž  O  pohár  primátora  mesta  Poprad,  First  Lego  League,  Putovný  samopal,
gymnastický  4-boj,  športová  olympiáda  detí  materských  škôl  a žiakov  ZŠ,  okresné  a
postupové súťaže.
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Kultúrne programy: slávnostné akadémie ZŠ, 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,
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) .

Úspešné  reprezentovanie  školy  a mesta: v umeleckých,  športových,  postupových
súťažiach  a vedomostných  olympiádach  v okresných,  krajských,  celoslovenských  kolách
i v medzinárodných súťažiach.  

Prezentácia  aktivít  škôl  a CVČ na  webových  sídlach,  na  informačných  tabuliach,
nástenkách, v  masmédiách: RTVS,  Tv  JOJ,  Markíza,  Tv  Poprad,  Podtatranské  noviny,
Poprad24, Noviny Poprad, detské časopisy Vrabček, Včielka, Lienka, server Google, Zlatý
Amos, Matejovský občasník, facebook.

Testovanie žiakov

Tabuľka 3        
P. č. Škola Matematika %  Slovenský jazyk  % Priemer %
1. Spojená škola, Letná ulica 70,3 70,1 70,2
2. ZŠ s MŠ, Komenského 64,5 66,2 65,35
3. ZŠ s MŠ, Francisciho 66,2 62,5 64,35
4. ZŠ s MŠ, Vagonárska 65,3 55,9 60,6
5. ZŠ s MŠ, Tajovského 59,6 59,1 59,35
6. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 57,9 55,1 56,5
7. ZŠ s MŠ, Dostojevského 57,2 53,7 55,45
8. ZŠ s MŠ, A. V. Scherfela 58,3 51,1 54,7
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova 61,6 47,8 52,1

Poprad 60,51 59,17 59,84

Výsledky  žiakov  ZŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Poprad:  Testovanie  T5  -  2017
(Celoslovenský priemer 2018: M - 59,3 %, SJ - 58,4 %)
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Tabuľka 4         
P. č. Škola Matematika %  Slovenský jazyk  % Priemer %
1. ZŠ s MŠ, Komenského ul. 74,8 68,1 71,45
2. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 73,3 69,5 71,4
3. ZŠ s MŠ, Vagonárska 74,6 67,5 71,05
4. Spojená škola, Letná ulica 67,9 70,8 69,35
5. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 70,1 62,0 66,05
6. ZŠ s MŠ, A. V. Scherfela 64,7 64,6 64,65
7. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 65,5 61,4 63,45
8. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 57,9 61,7 59,8
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova 44,6 44,1 44,35

Poprad 65,93 63,3 64,62

Výsledky  žiakov  ZŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Poprad:  Testovanie  T9  -  2018
(Celoslovenský priemer 2019: M - 63,1 %, SJ - 62,3 %)

1.6  Projekty, do ktorých sú školy zapojené

Školy sú zapojené a realizujú tieto projekty: Trieda číta triede, Čitateľská štafeta, Štyri
živly vo vede a umení, Čítame spolu, Celé Slovensko číta deťom, S knihami do dejín, Žiaci
učiteľmi, Deň vody, Deň zeme, Cinema Staging, Európsky deň jazykov, Aktivity v Karpatsko-
nemeckom spolku, Digiškola, Certifikovaná škola, Komplexný poradenský systém prevencie
ovplyvňovania  sociálno-patologických  javov  v  školskom  prostredí,  Zdravá  škola,
Environmentálny jazykový projest - Less plastic is fantastic, Medzinárodný projekt - súťaž
v písaní projektov, Our future, Založka nás spája, Odborné učebne, Školské mlieko, Údržba
ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, Školské ovocie, Prírodovedné letné hry Bio,
Infovek,  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
zameranie  na  rozvoj  pracovných  zručností  a  práca  s  talentami,  Moderné  vzdelávanie  -
digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety, Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí, Aktivizujúce
metódy  vo  výchove,  Zvyšovanie  kvality  vzdelávania  na  základných  a  stredných  školách
s  využitím  elektronického  testovania,  Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho
školstva, Ekologická stopa, Tenis do škôl, Návrat tretieho groša, Kocky zdravia 1. - 2. ročník,
S Adamkom hravo - zdravo, Čas premien, Deti deťom, Zober loptu, nie drogy, Šport 2019  -
modernizácia priestoru pre hráčov a rozhodcov, Roots and shoots, Enviroprojekt - školské
jazierko, Naše mesto - dobrovoľnícke aktivity, IT Akadémia s CVTI SR (školenie pedagógov,
overovanie  metodík),  ERASMUS+ (mobilita  pedagógov  a  ich  vzdelávanie),  Stop!  Pozor!
Choď!, Dnes mám rande so svojim mestom, ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj, Civilizácia,
Jolly Phonics, Metóda CLIL, Modernejšia výučba, E-Twinning, Školská čajovňa, Recyklohry,
Mentoring a tútoring, Stolný tenis do škôl, Škola, ktorá mení svet, Škola podporujúca zdravie,
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Zelená škola, E testovanie žiakov, Medzinárodná akordeónová súťaž, Ako na to …, Move
week, Olympiáda MŠ, Evička nám ochorela, Bystrá hlavička, S prírodou som kamarát, Dajme
spolu gól, Bezpečne na ceste, Dorotka a jej priatelia.

1.7 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V školskom roku 2018/19 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie.

1.8 Priestorové a materiálno-technické podmienky škôl

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 a didaktické pomôcky, ktoré
pribudli  aj  v  ZUŠ. V  ZŠ  s  MŠ  Koperníkova  ul.  bola  vymenená  podlahová  krytina
na  schodoch,  zrekonštruované  šatne,  náraďovňa,  vymaľované  triedy,  vymenené  dvere,
zriadené žalúzie, obnovené zariadenia školskej jedálne, nakúpená a inštalovaná interaktívna
zostava, wifi sieť, kamerový systém v telocvični a na chodbách školy, v ŠJ kúpené stoličky,
v  MŠ  zrealizovali  maľovanie  tried  a  chodieb,  nákup  interiérového  vybavenia,  učebných
a didaktických pomôcok. ZŠ s  MŠ Vagonárska ul.  v Spišskej  Sobote zakúpila  nábytok
do tried, učebné pomôcky, vymaľovali ďalšie učebne, chodby a schodisko, zrekonštruovali
podlahovú  krytinu  v  učebniach,  podlahu  a  obklad  v  ŠJ,  vymenili  svietidlá  v  interiéri,
zabezpečili novú výpočtovú techniku v triedach a odborných učebniach. V MŠ zakúpili nový
nábytok a zrekonštruovali podlahu v kancelárii zástupkyne, zakúpili tiež didaktické pomôcky,
výtvarný a pracovný materiál.  V ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici zrekonštruovali vstupnú
časť do ŠJ, chodbu v telocvičnom trakte, kompletne sociálne zariadenia, učebňu 2.A a učebňu
fyziky,  do  dvoch  učební  doplnili  dataprojektory,  zaobstarali  doménový  server,  switch,
vymaľovali  3  učebne,  vymenili  svietidlá  v  3  učebniach, pre  ŠJ  zakúpili  celoliatinovú
smažiacu panvicu, škrabku na zemiaky, vymenili nábytok vo všetkých kabinetoch,  zakúpili
tepovací stroj, zabezpečili montáž bezbariérových plošín k dvom vstupom do školy, vytvorili
8 parkovacích miest, zabezpečili výmenu dreveného zádveria pri oboch vstupoch do školy.
V MŠ Dostojevského sa z finančných prostriedkov OZ pri ZRPŠ MŠ zakúpili šatňové skrinky
do  troch  tried.  Dokúpilo  sa  náčinie  na  telesnú  výchovu,  didaktické  pomôcky  a  hračky.
Ukončila sa výmena okien a dverí na južnej a západnej strane budovy, na severnej strane
sa vymenili okná na prízemí, vstupné dvere, na školskom dvore sa doplnili záhradné prvky.
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Zrekonštruovali sociálne zariadenia dospelých v triede Včielky, vo výdajniach boli vymenené
drezy, v triede Zajačikov kuchynská linka. Svojpomocne vymaľovali šatne a triedy. Na všetky
okná boli osadené horizontálne žalúzie. Upravili plochu parkoviska. V MŠ Mládeže II. boli
vymenené okná a vchodové dvere na dolnej chodbe. 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
kopírovacími  strojmi  a sieťovými  tlačiarňami, 5  tried  v  MŠ  má  interaktívne  tabule
s notebookom. V MŠ vymaľovali spálne,  spojovacie chodby, vymenili PVC, koberce v triede
a  spojovacej  chodbe,  vymenili  radiátory,  zárubne  a  dvere  v  šatni.  Vymenili  kachličky
a vymaľovali kuchyňu. Dokúpili sa knihy, výtvarné a didaktické pomôcky.  ZŠ s MŠ A. V.
Scherfela vo Veľkej uskutočnila rekonštrukcia strechy telocviční, namontovalo sa 17 okien
na chodbách,  6 v učebniach suterénu,  13 v šatniach a  kanceláriách pavilónu C,  vymenili
sa sklobetónky na jednom schodisku, namontovalo sa 6 lavičiek pre verejnosť v chodbe i pred
budovou,  vymenili  sa  podlahy  v  chodbe  bloku  B  a  troch  učebniach,  tiež  v  učebniach
v suteréne  školy.  Nakúpil  sa  nábytok  do novej  učebne,  do  ŠKD,  do  učební  a  kabinetov,
ochranné mreže na 2 okná, 3 školské tabule. Kúpila sa kosačka, nabíjacia skrinka na tablety, 2
elektrické čističe na podlahu, chladničku, police do archívu, drevenú stavebnicu (didaktická
pomôcka). Opravila sa kanalizácia, ktorá bola v havarijnom stave. Do ŠJ sa kúpila elektrická
dvojrúra,  mlynček  na  mäso.  Riaditeľ  školy  zabezpečil  opravu  počítačov,  notebookov,
konvektomatu,  podlahového  čističa,  umývacieho  stroja,  elektrického  kotla.  Vymenila
sa havarijná vodovodná prípojka. MŠ prešla kompletnou rekonštrukciou. Sponzorsky škola
získala  stoly  a  police  do  ŠJ,  13  okien,  4  radiátory,  tabuľu  a  dataprojektor. V ZŠ  s MŠ
na Jarnej ulici boli priebežne dopĺňané učebné pomôcky aj v jednotlivých kabinetoch. V MŠ
Jarná sa vymenili stoly a stoličky v jedálni, ležadlá v dvoch triedach, doplnili sa didaktické
pomôcky, knihy, hračky, športové náčinie,  v dvoch triedach sa obnovili  kúpeľne a toalety.
V  MŠ  Záborského  sa  zakúpili  detské  bicykle  a  kolobežky,  dotykové  obrazovky/tablety,
zabezpečili  metodické  a  didaktické  pomôcky.  V  ZŠ  s MŠ  na  Tajovského  ulici zriadili
školskú  čajovňu,  rekonštruovali  sociálne  zariadenia  v  oboch  MŠ,  telocvične,  vymenili
podlahy v triede, obnovili učebné pomôcky, obmenili nábytok v 1. a 5. ročníku, v oboch MŠ,
kúpili šatňové skrinky vo vestibule, rekonštruovali spojovaciu chodbu, zvody a učebne FYZ,
CHE,  obnovili  hlavné  vchody. V  oboch  MŠ  vymaľovali  triedy  a  esteticky  ich  upravili,
zakúpili  učebné  pomôcky,  stavebnice.  V MŠ  Tajovského  vymenili  okná,  v  jednej  triede
zriadili technický kútik. V MŠ Mládeže na školskom dvore doplnili drevené sedacie zostavy
a  domčeky,  dokúpili  kolobežky,  odrážadlá,  bicykle,  cyklistické  prilby.  V  ZŠ  s  MŠ
na  Komenského  ulici  pokračoval  praktický  výcvik  dopravnej  výchovy  žiakov,  priestory
školy  sa  postupne  modernizujú  a  renovujú.  Priestory  telocvične  prešli  opravou  (strop
a osvetlenie v malej telocvični), strop v šatniach, na chodbách aj v kabinetoch. Šatne, chodby,
schodisko,  kabinety  boli  vymaľované,  sklobetónky  v  malej  telocvični  vymenené
za bezpečnostné plastové okná. Vymenil sa nábytok v 12 triedach, pribudol kuchynský kútik
pre zamestnancov. Opravili sa okná na schodisku, vymaľovali chodbu v prístavbe pre 1. a 2.
ročník,  zakúpili  sa  šatňové  skrinky  pre  žiakov  3.  -  5.  ročníka  a  upravili  priestory  šatní.
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Zakúpili  sa učebné pomôcky pre SJL, MAT, cudzie jazyky, BIO, FYZ, CHE, DEJ, HUV,
VYV, PDA, pre ŠKD MP3 prehrávač,  dokúpili  sa počítače a notebook. V MŠ realizovali
prístavbu v rámci projektu na rozšírenie kapacity. V  Spojenej škole na Letnej ul.  použili
finančné prostriedky na interiérové vybavenie a na výpočtovú techniku, zrealizovali drobné
opravy toaliet, lepenie linolea, maľovanie tried. V MŠ nakúpili nábytok, jedálenské stoličky,
šatňové skrinky. V ZUŠ na Štefánikovej ulici zrealizovala nákup audiovizuálnej a digitálnej
techniky  -  notebooky,  nahrávaciu  súpravu,  ozvučovacie  a  nahrávacie  zariadenie,  JBL
reproduktory,  kamery,  adaptéry,  tlačiarne,  PC  s  príslušenstvom,  hudobných  nástrojov,
učebných  pomôcok,  zariadení  a  materiálu  -  elektroakustická  gitara,  akustické  gitary,
akordeóny, violončelo, husle, bobotubes, cayon, orffové nástroje, gitarové ladičky, odborná
knižná  a  notová  literatúra,  stojany,  klavírne  stoličky,  žinenky  a  cvičné  pomôcky,  školská
tabuľa s notovou osnovou. Zrevitalizovala sa podlaha v chodbe, maľovali sa učebne, vymenili
podlahové krytiny,  zakúpil  sa  nábytok do 6 učební,  vybavenie riaditeľne,  regály pre  VO,
pracovné stoly, rámy na výtvarné práce, sedacie vaky, chladnička s mrazničkou pre elokované
pracovisko,  vysávač,  pohovka  do  učebne  HO,  kancelárske  stoličky,  školské  stoličky,
zabezpečili sme montáž baletných tyčí, inštalácia mobilných panelov so zrkadlami pre TO.
Zakúpili sa ďalšie pomôcky a materiál pre VO a HO. Materiálne vybavenie CVČ je na veľmi
dobrej úrovni, doplnené boli pomôcky pre športovú záujmovú činnosť, pre oddelenie estetiky,
prírodovedné predmety a modelárstvo. 

1.9 Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy

ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. - budovanie pozitívnej klímy, zvyšovanie gramotnosti žiakov
v oblasti cudzích jazykov a v oblasti práce s počítačom, zlepšenie komunikácie a spolupráce
s rodičmi, humanizácia školy a jej prostredia, rozvoj kľúčových kompetencii žiakov, rozvoj
environmentálnej výchovy a podpora vzťahu k prírode, práca so žiakmi so ŠVVP a so žiakmi
so sociálne znevýhodneného prostredia, rozvoj pohybových aktivít žiakov, udržanie dobrých
výsledkov  celoslovenského  testovania  žiakov,  podpora  ďalšieho  vzdelávania  pg.
zamestnancov, skvalitňovanie školského manažmentu,  spolupráca s mestom, s verejnosťou
a inými organizáciami. ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa - žiaci prvého a štvrtého
ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ
a žiaci piateho až ôsmeho ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho
programu  pre  2.  stupeň  ZŠ,  časť  žiakov  5.A,  6.A,  7.B  a  8.A sa  vzdeláva  v  triedach
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Polovica žiakov 9.A triedy sa vzdeláva podľa
ISCED 2  -  všeobecné  zameranie,  druhá  časť  podľa  ISCED 2  -  športová  príprava.  Žiaci
siedmeho a ôsmeho ročníka dobrovoľne absolvujú nemecký jazyk. V tomto školskom roku
otvorili  13 tried,  čo je  o  jednu triedu menej  ako v predchádzajúcom školskom roku.  MŠ
realizovala  proces  výchovy  a  vzdelávania  podľa  ŠkVP  Tvorivý  štvorlístok. ZŠ  s MŠ,
Tajovského ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení v oboch MŠ, rekonštrukcia telocviční,
výmena  podláh  v  triede,  obnova  učebných  pomôcok,  obmena  nábytku  v  1.  a  5.  ročníku
v oboch MŠ, kúpa šatňových skriniek vo vestibule, rekonštrukcia spojovacej chodby, obnova
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hlavných  vchodov,  rekonštrukcia  zvodov  a  učební  FYZ,  CHE.  Výučba  cudzích  jazykov
metódou  CLIL,  spolupráca  s  IT Valley,  s  existujúcich  tried  vytvorili  dve  skupiny žiakov
(skupina s individuálnym prístupom a skupiny s rýchlejším napredovaním). Škola zaviedla
internet wifi aj pevný a zriadili multimediálny krúžok, zapojili sa do projektu IT Akadémia,
posilnili  hodiny  informatiky  a  matematiky,  organizovali  metodické  dni  matematiky
a informatiky,  zaviedli  predmet IFvP.  Organizovali  ENV konferencie,  zapojili  sa do ENV
projektov, uskutočňovali rovesnícke vzdelávanie a ekopolíciu. Realizovali vzdelávanie podľa
plánu KV a profesijného rozvoja, spolupracovali s Mercer Univerzity, Etwining projektami.
Vypracovali plán na podporu pozitívnych vzťahov, organizovali teambiuldingové aktivity a na
podporu práce učiteľa využívali IT. Otvorili špeciálnu triedu v MŠ. ZŠ s MŠ, Francisciho ul.
- bola  vybudovaná  nová  telocvičňa,  posilňovňa,  náraďovňa,  kabinet  asociálne  zariadenia.
Pretrváva vysoký záujem o zápis do 1. ročníka a prijatie detí do MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska
ul. - hlavné strategické ciele boli obsiahnuté v pláne práce. Nie všetky sa im podarilo splniť.
Udržiavajú  sa  na  popredných  miestach  v  súťaži  Najšportovejšia  škola.  Začleňujú  žiakov
so zdravotným znevýhodnením. Spojená škola na Letnej ul. -  dosahuje výborné výsledky
vo  vedomostných  a  umeleckých  súťažiach,  vydali  Ročenku  2018/2019,  realizujú  projekt
Škola pre každé dieťa - škola na každý deň. Koncept fungovania školy je založený štyroch
spoločne  zdieľaných  hodnotách,  a  to  proaktivite,  rastom  zvnútra,  dodržiavaním  dohôd,
otvorenou komunikáciou. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.  -  pripravujú  žiakov na  uplatnenie
sa v živote,  u pedagogických zamestnancov zvyšujú úsilie  k vyššej  efektivite  využívaním
kreatívnych  a  inovatívnych  metód,  vytvárajú  priestor  pre  začlenených  žiakov.  Participujú
na zlepšovaní vzťahov medzi žiakmi, na zlepšovaní atmosféry. Udržiavajú sa na popredných
miestach  v  súťaži  o  najšportovejšiu  triedu. ZŠ s MŠ, Komenského ul.  -  dosahuje  veľmi
dobré výsledky v oblasti environmentálnych aktivít, vytvárajú podmienky pre zdravý telesný
a  duševný  a  sociálny  vývoj  podporou  a  rozvojom  kladných  životných  postojov
prostredníctvom rôznych aktivít. Organizujú Medzinárodný basketbalový turnaj, udržiavajú
športové  triedy a  ďalšie  zaujímavé podujatia.  V škole  pracuje  kvalifikovaný pedagogický
zbor.  ZŠ s MŠ, Jarná ul. -  uskutočňujú aktivity na podporu záujmu rodičov a detí o školu,
tiež  na  podporu  zvyšovania  úspešnosti  prijatia  žiakov  na  stredné  školy.  Venujú
sa talentovaným žiakom, skvalitňujú prácu metodických orgánov a vedúcich zamestnancov.
V MŠ plnili výkonové štandardy, formovali kľúčové kompetencie s cieľom dosiahnuť školskú
pripravenosť.  Zameriavajú  sa  tiež  na  podporu  v  oblasti  zdravia,  zdravého  telesného
a duševného vývoja, podporovali športovo-pohybové aktivity, aktivity prevencie proti obezite,
vytvárali  priaznivú  sociálno-emocionálnu  klímu.  Zvýšenú  pozornosť  venovali  činnostiam
zameraným  na  rozvíjanie  vyšších  psychických  procesov.  Výchovno-vzdelávaciu  činnosť
realizovali  najmä  formou  rôzne  obsahovo  zameraných  hier.  ZUŠ  na  Štefánikovej  ul.
podporuje vzdelávanie pedagógov v súlade s cieľmi a potrebami školy,  zapája pedagógov
do  tvorby  projektov,  dopĺňa  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho
procesu,  zabezpečuje  korepetítora,  posilňuje  kolegiálnu  spoluprácu  učiteľov  a  vzájomnú
pomoc pri pedagogickej a tvorivej činnosti a pri mimoškolských aktivitách.  CVČ - vytvára
príjemnú klímu pre výchovno-vzdelávacie aktivity, ponúka osvedčené záujmové útvary, ale aj
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také, po ktorých je dopyt zo strany detí a rodičov a podporujúce zdravie a zdravý životný štýl,
doplnili materiálne vybavenie ZÚ.  

1.10 Oblasti, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky

a) Dosiahnuté dobré výsledky: 
ZŠ s  MŠ,  Koperníkova ul.  - úspechy  školy  v  predmetových  olympiádach a  športových
súťažiach, ochota pedagógov púšťať sa do nových aktivít, flexibilita kolektívu, aktívna práca
so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia, príprava
kultúrnych  programov  a  akadémií,  zapájanie  žiakov  do  športových,  vedomostných
a umeleckých  súťaží,  do  projektov,  dostatok  záujmovej  činnosti,  existencia  a  fungovanie
špeciálnej triedy, práca na PR. ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa - veľmi dobré
výsledky dosiahli v testovaní žiakov 9. ročníka, keď v matematike dosiahli výsledok 1,6%
nad celoslovenský priemer,  žiaci  športových tried reprezentujú školu vo futbale,  v tenise,
florbale,  volejbale,  atletike,  lyžovaní,  snowboarde.  Škola  má  kvalitný,  kvalifikovaný
pedagogický zbor. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. - organizujú metodické podujatia, vyučovanie
ANJ  už  od  prvého  ročníka,  využívajú  disponibilné  hodiny  na  posilnenie  prírodovedných
predmetov,  matematiky,  informatiky  a  cudzích  jazykov,  využívajú  metódy  Jolly  Phonics,
činnosť  ŠKD  do  17,00  hod.,  bohatá  záujmová  činnosť  zameraná  na  informatiku,  šport
a tvorivé aktivity detí. 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 súťažiach, kvalitný kolektív
pedagógov v MŠ, záujem rodičov o zápis detí do MŠ a do ZŠ, úspešné realizovanie projektu
Evička  nám  ochorela. ZŠ  s MŠ,  Vagonárska  ul.  -  zavádza  informačné  a  komunikačné
technológie,  do vyučovacieho procesu, žiaci pracujú s výukovými programami,  obsadili 2.
miesto  v súťaži  „Najšportovejšia  škola mesta  Poprad,“  realizovaný projekt  MIŠKO 2019.
Spojená škola na Letnej ul. - 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.  sa umiestnila  na 1.
mieste v súťaži o Najšportovejšiu triedu triedu, veľmi dobré výsledky dosahujú v umiestnení
žiakov na stredných školách, silnou stránkou je vysoká kvalifikovanosť pedagógov, realizujú
podujatie Kinderiáda a okresné a krajské kolo v Gymnastickom štvorboji. V MŠ realizujú pre
všetky  MŠ  v  meste  environmentálny  projekt  S  prírodou  som  kamarát. ZŠ  s  MŠ,
Komenského  ul.  má  kvalifikovaný pedagogický  zbor,  PC  gramotnosť  väčšiny  učiteľov,
veľmi dobré výsledky v Testovaní žiakov T9 a T5, veľmi dobré výsledky v environmentálnej
výchove,  realizujú  dlhoročné  projekty  -  Medzinárodný  basketbalový  turnaj,  dopravnú
výchovu, vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, aktivity ZŠ a MŠ pre verejnosť,
vysoká  úroveň  kultúrnych  podujatí. ZŠ  s MŠ,  Jarná  ul.  má  vysokú  kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov, dosahuje veľmi dobré výsledky v športových a vedomostných
súťažiach, umiestňuje  sa  na  popredných  priečkach, využívajú  športový  areál  žiakmi  ZŠ
a deťmi MŠ, hodnotná práca školského psychológa,  v MŠ sa sústreďujú na ochrana zdravia
a prevenciu (soľný program, saunovanie, športové aktivity, telocvičňa). ZUŠ na Štefánikovej
ul.  - participuje  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,  prezentácia  mesta  aj
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na  medzinárodných  podujatiach. CVČ - pestrá  ponuka  záujmovej  činnosti, kvalitné
zabezpečenie  mimovyučovacej  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. - slabé výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov, slabšia

spolupráca  s  rodičmi  žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  nedostatky  sú  tiež
v  materiálnom  zabezpečení  -  počty  interaktívnych  tabúľ,  v  pomôckach  v  kabinetoch,
vo zveľaďovaní interného prostredia, prevádzke školského bufetu, terénnych úpravách okolia
školy,  poškodzovanie  majetku  školy.  Nedostatočná  kapacita  MŠ,  nedostatok  učebných
a didaktických pomôcok, nedostatočné vybavenie školského dvora, nestabilná sieť. ZŠ s  MŠ
A. V. Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa -  miniihrisko s umelou trávou potrebuje rekonštrukciu,
chýba jazyková učebňa, učebňa technickej výchovy, je potrebná výmena posledných okien
v telocvičniach, úprava asfaltovej plochy pred vstupom do školy a zateplenie celej budovy.
ZŠ s MŠ, Tajovského ul. - nepodarilo sa zrealizovať bilingválne vyučovanie v MŠ a naplniť
matematickú triedu, je potrebná rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ, strechy MŠ, doplniť
nábytok,  zrekonštruovať  sociálne  zariadenia,  nižší  záujem  rodičov  zo  školského  obvodu
zapísať  svoje  deti  do  ZŠ. ZŠ s MŠ,  Francisciho  ul.  potrebuje  zrealizovať  rekonštrukciu
parkiet,  je  nutná  oprava  fasády,  tiež  zvýšenie  kapacity  ŠJ  a  zariadiť  učebňu  techniky.
V materskej  škole  je  potrebné  riešiť  nedostatočné  vyhrievanie  podlahy,  zrekonštruovať
posledné  sociálne  zariadenia  a  pokračovať  vo  výmene  podlahy,  obkladov  a  strojových
zariadení kuchyne  MŠ. ZŠ  s MŠ,  Vagonárska  ul. - nedostatky  sú  v  dochádzke  žiakov
zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  v  nepriaznivom demografickom vývoji  a  úbytku
žiakov v  škole.  Evidujú zvýšený počet  žiakov so zdravotným znevýhodnením. ZŠ s MŠ,
Dostojevského  ul. -  naďalej  viesť  žiakov  k systematickej  príprave  na  vyučovanie,
podporovať vytváranie harmonických vzťahov medzi žiakmi, spoluprácu s rodičmi. V MŠ
je  potrebné  zatepliť  budovu,  vymeniť  okná,  školský  nábytok,  technické  a  materiálne
vybavenie ŠJ, zrekonštruovať drevené obklady pieskovísk, osvetlenie v triedach, revitalizovať
školskú záhradu. ZŠ s MŠ, Komenského ul. - slabá príprava žiakov na vyučovanie a ich
nedostatočná kontrola zo strany rodičov, slabý záujem o čítanie kníh, nekultúrne správanie
sa  žiakov  v školskej  jedálni, benevolentná  výchova  žiakov  v  rodine.  Je  potrebné
modernizovať učebné pomôcky pre MAT, FYZ, problémom je padajúca omietka na fasáde
budovy  školy  -  najmä  na  malej  telocvični.  Potrebná  je  tiež  výmena  podlahovej  krytiny
v niektorých triedach. ZŠ s MŠ, Jarná ul.  -  slabšie  výsledky v testovaní  žiakov 9.  roč.,
prehlbovať spoluprácu rodičov so školou. V MŠ Jarná je potrebná obnova fasády a sociálnych
zariadení.  V  MŠ  Záborského  je  potrebné  zakúpiť  plachta  na  zakrývanie  pieskovísk
a  doplnenie  vybavenia  telocviční,  tried  a  školského  dvora.  ZUŠ  na  Štefánikovej  ul.  -
nedostatočná  ponuka  akreditovaných  vzdelávacích  programov  kontinuálneho  vzdelávania
pre  ZUŠ,  získavanie  doplnkových  finančných  zdrojov,  nevyhovujúce  akustické  prostredie
tried,  nedostatočná  kapacita  tried  súborovú  prácu,  nedostatok  skladových  a  šatňových
priestorov.  CVČ - obmedzená kapacita mestských táboroch počas prázdnin.
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2 Doplňujúce informácie

2.1 Voľnočasové aktivity CVČ a škôl

Centrum voľného času v Poprade zabezpečovalo činnosť záujmových útvarov v CVČ
a v školách. Ku koncu školského roka 2018/2019 pracovalo v CVČ 92 záujmových útvarov
s prepočítaným počtom členov 1 319,  z toho bolo do 15 rokov 1276 členov a nad 15 rokov 43
členov. Záujmové útvary pracovali v oblastiach: jazykov, spoločenských a prírodných vied,
vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, informatiky a ekologickej výchovy.
CVČ zabezpečovalo  praktický výcvik žiakov 1.- 4. roč. na detskom dopravnom ihrisku, ktorý
absolvovalo 2291 žiakov ZŠ z Popradu, 246 mimopopradských žiakov a 54 detí z materských
škôl.  V rámci  príležitostnej  záujmovej  činnosti  CVČ  zorganizovalo  286  príležitostných
podujatí (napr. Jeseň v Tatrách, Ako zimujú zvieratká, prednes poézie a prózy v spolupráci so
spolkom Karpatských Nemcov, Slávici z lavice, Šaliansky Maťko, tvorivé dielne, sánkovačka,
Slalom na suchu...) a zúčastnilo sa ich 7348 detí a žiakov. Počas jesenných, zimných a jarných
prázdnin CVČ bezplatne zabezpečovalo činnosť pre deti vo svojich herniach. Počas letných
prázdnin zorganizovalo 10 prímestských táborov (napr.: Prázdninové všeličo, Túlavé topánky,
Prázdniny s golfom, Malá škola footgolfu, Svet fantázie I., II., Tri dni s florbalom, Relaxáčik,
Cesta  za  dobrodružstvom,  Vodný  svet) a 2  pobytové  (Dobrodružstvo  pod  hradom,  Letný
tréningový  kemp karate). V táboroch  sa  rekreovalo  245 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, Olympiády detí MŠ. Záujmová činnosť sa okrem CVČ realizovala
aj v ZŠ, v MŠ a v ŠDK v rámci voľnočasových aktivít. 
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2.2  Umiestnenie  škôl  vo  vedomostných  olympiádach,  v postupových
a v umeleckých  súťažiach

Tabuľka 5

Poradie Škola Predmet. olympiády
a postupové súťaže

Umelecké súťaže Body

1. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 20 11 31
1. Spojená škola, Letná ulica 17 14 31
3. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 17 8 25
4. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 10 10 20
4. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 18 2 20
6. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 3 8 11
7. ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Ul. 

Fraňa Kráľa
6 2 8

8. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 4 3 7
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. 2 1 3

Legenda: Okresné súťaže: bodovanie škôl: 1. miesto - 3 body, 2. miesto - 2 body, 3. miesto - 1 bod

Umiestnenie škôl v  športových súťažiach 

Tabuľka 6

Poradie Škola Počet bodov
1. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 419,5
2. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica, Poprad - Spišská Sobota 378,5
3. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 376
4. ZŠ s MŠ, Komenského ulica 321
5. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 309
6. ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Ulica Fr. Kráľa, Poprad - Veľká 192,5
7. Spojená škola, Letná ulica 183
8. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 153
9. ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica, Poprad - Matejovce 61,5

2.3 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 -
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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. 

2.4 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).
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