Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
za školský rok 2012/2013
Počet základných škôl s materskými školami: 9
Počet materských škôl: 12
Počet detí v MŠ: 1414, priemerná dochádzka bola 71 %
Počet tried v MŠ: 61,5,
Počet žiakov v ZŠ: 4494 (k 15.9.2012),
z toho začlenených v bežných triedach: 228
intelektovo nadaní individuálne začlenení v triedach (Spojená škola, Letná ul.): 49
Počet tried: 220, z toho športových: 23 (499 žiakov - Komenského, Sp. Sobota, Fr. Kráľa, Jarná)
Počet špeciálnych tried:11, počet žiakov v špec. triedach:101 (Koperníkova ul., Tajovského ul.)
Nultý ročník: 1 trieda – 14 žiakov (Koperníkova ul.)
Počet žiakov v ŠKD: 1439, počet oddelení 58, priemerný počet žiakov v ŠKD 24,81
Odbornosť vo vyučovaní: 92,37 %
Prospech (k 30.6.2013) - prospelo 4 398 (98,54 %), neprospelo –
26 (0, 58 %),
nehodnotených – 39 (0, 88 %)
Dochádzka: vymeškané hodiny –
367 039,
priemer na žiaka – 82,24
z toho neospravedlnené – 5 222,
priemer na žiaka – 1,17
Správanie: znížená známka zo správania – 96, (pochvál – 500, pokarhaní – 105)
Odchod žiakov do stredných škôl z 5. - 8. roč.:
110, z 9. roč.: 495
Odchod žiakov do špeciálnych škôl :
2
Odchod žiakov do pracovného pomeru:
10 (Koperníkova ul. )
Výsledky žiakov dosiahnuté v Testovaní 9-2013:
Priemer
Škola
Matematika % Slovenský jazyk %
ZŠ s MŠ Francisciho ul.
78,94
79,67
79,3
Spojená škola, Letná ul.
69,00
75,5
72,1
ZŠ s MŠ Matejovce
63,93
76,57
70,25
ZŠ s MŠ Komenského ul.
65
72,6
68,8
ZŠ s MŠ Spišská Sobota
67,2
70,1
68,65
ZŠ s MŠ Veľká
64,24
70,91
67,58
ZŠ s MŠ Tajovského ul.
66,59
66,495
66,54
ZŠ s MŠ Dostojevského ul.
62,1
69,014
65,56
ZŠ s MŠ Jarná ulica
54,78
66,77
60,78
Poprad
65,75
71,93
68.84
Celoslovenský priemer: matematika - 60,07 %, slovenský jazyk - 67,51 %, priemer 63,79 %.

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zapísaných do 1. roč.: 545, nastúpilo 511, odložená školská dochádzka - 56
Počet základných umeleckých škôl: 2 (1 – právny subjekt, 1 – organizačná zložka Spojenej
školy, Letná ulica)
Počet žiakov v ZUŠ: 1840 (v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický),
počet absolventov: 113
neklasifikovaní, neprospeli, neukončili ročník: 57
Centrum voľného času: 1 - počet detí a žiakov s prepočítaným počtom členov 4067
- počet záujmových útvarov – 262

Počet zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta: celkom (prepočítaný stav)
791,8 fyzických osôb: 847
z toho: základné školy:
388,9
409
pedagogickí zamestnanci
307,9
328
nepedagogickí zamestnanci 81
81
materské školy:
156,7
172
pedagogickí zamestnanci
122,8
128
nepedagogickí zamestnanci 33,9
44
školské kluby detí:
pedagogickí zamestnanci
53,7
57
základné umelecké školy:
60,8
71
pedagogickí zamestnanci
54,2
64
nepedagogickí zamestnanci
6,6
7
centrum voľného času:
10,3
11
pedagogickí zamestnanci
6
6
nepedagogickí zamestnanci
4,3
5
odborní zamestnanci:
1,6
4
školské jedálne:
111,3
114
stredisko služieb škole:
8,5
9
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
Školy a CVČ vypracovali plány kontinuálneho vzdelávania na základe záujmu pedagogických
zamestnancov a ponuky vzdelávacích inštitúcií. Plány boli prerokované so zriaďovateľom a ten
sa k nim písomne vyjadril. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa pedagogickí zamestnanci
zúčastnili adaptačného, rozširujúceho (vzdelávanie učiteľov 1. stupňa v cudzích jazykoch),
aktualizačného, funkčného, inovačného funkčného, inovačného, špecializačného, kvalifikačného,
a vysokoškolského vzdelávania, I. a II. atestácie v počte 351.
prípravného atestačného
K individuálnej forme ďalšieho vzdelávania pedagógov patrilo štúdium odbornej a pedagogickej
literatúry, odborných časopisov a učiteľských novín. Školský úrad Poprad samostatne, ale aj
v spolupráci s ďalšími vzdelávacími inštitúciami, zorganizoval pre školy vo svojej pôsobnosti
viaceré semináre a metodické podujatia, ktoré neboli akreditované, ale vychádzali z požiadaviek
škôl, napríklad pre: začínajúcich pedagogických zamestnancov, koordinátorov prevencie
patologických závislostí, vychovávateľky ŠKD, učiteľky materských škôl, učiteľov telesnej
výchovy, dejepisu, prírodovedných predmetov. Obsahom tohto vzdelávania boli napríklad témy:
v MŠ: predčitateľská gramotnosť, zvyšovanie počítačovej gramotnosti, dopravná výchova, práca
s Logico Primo, pedagogická diagnostika, inovácia ŠkVP v predprimárnom vzdelávaní,
rozvíjanie digitálnych technológií v edukačnom procese, školský manažment vedúcich
pedagogických zamestnancov MŠ,
- v ZŠ, ZUŠ: zvyšovanie počítačovej gramotnosti, Krok za krokom k tvorbe ŠkVP, rozvoj
kritického myslenia, Planéta vedomostí, rozvoj čitateľskej gramotnosti, floorbal, moderné trendy
vo vyučovaní, Angličtina s rozprávkou, obchod s „bielym mäsom“, riešenie problému výskytu
drog v škole, 2.svetová vojna a koncentračné tábory, príprava vedúcich MZ a PK, modernizácia
vyučovacieho procesu, tvorivé dotyky s umením – klavírne dielne a tvorivé dielne EduMEMA.
Projekty:
Premena tradičnej školy na modernú - v rámci operačného programu „Vzdelávanie“ sa realizuje
v základných školách: - Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa (194 695,59,- €),
- Spojená škola, Letná ulica (282 612,03,- €).
Ďalšie projekty, do ktorých boli počas školského roka zapojené školy: Po chodníku, po ceste,
presúvam sa bezpečne (5 003,- € pre DDI v areáli ZŠ na Komenského ulici), Naše mesto 2013
( školský areál ) – Nadácia Pontis, projekt ESF – zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

v Spojenej škole na Letnej ulici, Poprad mám rád – sprievodca mestom (Spojená škola na Letnej
ulici), Na bicykli bezpečne - dopravná výchova v MŠ na Podtatranskej ul., Putovná sova, Stop
bariéram – škola pre každého, Spiš – klenotnica Slovenska (projekt PSK), Digitalizácia
vyučovacieho procesu, eTwinning, ŠIOV – podpora zamestnanosti, Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania (NÚCEM), Postavený mimo hru, Kým
nie je neskoro, Ekologická stopa, Občiansky monitoring životného prostredia, Strom života, Na
túru s Naturou – biodiverzita na Slovensku, Separácia odpadu a starého papiera, Lesoochranárska
škola, Školská čajovňa, Tenis do škôl, Comenius – Partnerstvá, Finančná gramotnosť, Rozvoj
kontaktov so Slovákmi v zahraničí, Medzinárodné partnerstvá cez internet, Zdravie v školách,
Zdravá škola, Evička nám ochorela, IBM Kit Smart, Budimirské studničky, Bezpečne a zdravo,
Trojlístok, Návrat tretieho groša, Motýlik, Medzinárodná akordeónová súťaž, EduMEMA 2012.
Inšpekcie a kontroly:
1. ZŠ s MŠ, Jarná ulica: Tematická – Súlad Školského vzdelávacieho programu so ŠVP
Záver: Vyhodnotenie inšpekcie sa do 15.11. 2013 neuskutočnilo.
2. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica:
a) Následná – Odstránenie nedostatkov zistených komplexnou inšpekciou.
Záver: Odporúčania ŠŠI boli akceptované.
b) Kontrola RÚVZ – prešetrenie telefonickej sťažnosti na nevyhovujúce podmienky
na vyučovanie anglic. jazyka v 1. A, na nevyužívanie voľných učební v prístavbe školy.
Záver: sťažnosť bola neopodstatnená.
c) Kontrola zriaďovateľa – stravovanie žiakov a zamestnancov školy v školskej jedálni.
Záver: bez nedostatkov.
3. ZŠ s MŠ, Komenského ulica - Materská škola na Podtatranskej ulici: Komplexná
Záver: Zverejniť Školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste,
zosúladiť počty detí v triedach s právnymi predpismi, viesť pedagogickú
dokumentáciu v súlade s platnými právnymi predpismi, vypracovať školský
poriadok, prijímať deti do materskej školy na základe žiadosti a potvrdenia
o zdravotnom stave dieťaťa, odovzdávať deti na krúžok anglického jazyka
vedúcej krúžku na základe informovaného súhlasu rodiča.
Všetky nedostatky bola odstránené v požadovanom termíne.
4. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica: Tematická - Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. roč.
Záver: bez pripomienok.
5. ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica: a) Kontroly zriaďovateľa – dodržiavanie finančnej disciplíny
Záver: finančná disciplína bola porušená, použili sa verejné financie nad rámec
oprávnenia. Uložená bola pokuta 200,- € + odvody.
b) Kontrola inšpektorátu práce – dodržiavanie pracovno-právnych predpisov,
- posúdenie stavu elokovaného pracoviska – materskej školy.
Záver: kontroly nezistili žiadne nedostatky.
Aktivity a prezentácia škôl:
a) V školách: Ročenka 2012/2013 (Spojená škola na Letnej ulici), Deň otvorených dverí, Deň
matiek, Deň jablka, Deň biodiverzity, Deň mlieka, Deň otvorených dverí, Deň zdravej výživy,
Deň vody, Deň Zeme, Deň s požiarnikmi a záchranármi, vynášanie Moreny, Český deň na
Slovensku, šarkaniáda, jesenné hody, pečenie medovníkov, vianočné besiedky, Posolstvo
Vianoc, IVKO, MDD, karnevaly, dopravná súťaž pre materské školy, Deň narcisov, pasovanie
prvákov, výroba a predaj výrobkov na vianočných trhoch, besiedky a tvorivé dielne s rodičmi,
zber papiera, spomienka na padlých v 2. svetovej vojne, čitateľský maratón, tvorivé dielne
rodičov s deťmi, rozlúčka s predškolákmi, predplavecký výcvik a základy lyžiarskeho výcviku
v MŠ, Gazdovský dvor, Jánske ohne - posedenie pri guláši rodičov s deťmi, noc v materskej

škole, rozhlasové relácie pri príležitosti štátnych sviatkov a pamätných dní, prezentácia na
webových sídlach škôl a mesta.
b) Iným spôsobom: Poprad mám rád – sprievodca mestom (brožúrka + výstava), miestna
a regionálna tlač, Televízia Poprad, detské časopisy Včielka, Vrabček, Zvonček, školské časopisy
Zvonček, Tajka a Tajko, Doškolák, Štvrtáčik, Klubovníček, MIŠKO 2013, Čisté hory, Noc
s Andersenom, Míľa pre mamu, slávnostný zápis do knižnice, tablá predškolákov, olympiáda
mesta v atletike, športová olympiáda materských škôl, športová olympiáda mesta Poprad,
športová gymnastická olympiáda, medzinárodný basketbalový turnaj a medzinárodná
matematická súťaž, medzinárodné preteky EURO-liga v bežeckom lyžovaní a v atletike, účasť na
medzinárodných športových, výtvarných a vedomostných súťažiach.
c) Kultúrne programy: pri príležitosti 40. výročia otvorenia školy ( ZŠ na Komenského ulici),
pri príležitosti 20. výročie založenia DFS Letnička, Chlieb náš ne/každodenný, koncerty
pedagógov hudobných odborov ZUŠ na Letnej a na Štefánikovej ulici, Teraz tancujeme my,
Poprad mám rád – sprievodca mestom /kultúrny program na záver projektu/, Posolstvo Vianoc,
koncert Popradského detského zboru, koncerty a kultúrne programy – mikulášsky, vianočný,
fašiangový, Dni sv. Egídia, pri príležitosti 85. narodenín národného umelca Milana Nováka, pre
kluby dôchodcov, pre SČK, Jednotu, Denné centrum, koncerty počas Popradskej hudobnej jari,
Popradského kultúrneho leta, Popradskej hudobnej jesene, Popradských Vianoc, Symbióza
tanca, divadelné predstavenie Ako Ďuro nevestu hľadal, programy v rámci vernisáží výstav
výtvarných odborov žiakov ZUŠ v dome kultúry, v Podtatranskej knižnici, vo vestibule MsÚ.... .
d) Účasť na súťažiach a úspešné reprezentovanie školy a mesta: úspešná reprezentácia žiakov
v športových a vo vedomostných súťažiach v krajských a v celoslovenských kolách, Slávik
Slovenska, Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko – celoslovenské prehliadky víťazov,
Rozprávkový Stropkov, PAN 2012, Malá scénická žatva Levoča, Krajská scénická žatva,
Divadelná Šuňava, Divadlo a deti 2013, Slovenský detský Oscar, Mladý dezign Košice, Zelený
svet, Vokálna jar Kysucké Nové Mesto, Mladý violončelista Slovenska, Medzinárodná klavírna
súťaž Košice, Schnieiderova Trnava, Klavírna Orava, Gitarová Prievidza, Europe Dance Cup
Bratislava, Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch, Slovak Open Championship
Bratislava, Majstrovstvá Slovenska v 10 tancoch, tanečné súťaže v HIP-HOP, BREAK Dance,
Kesel dace Cup 2013, Deň tanca Svit, Krajská súťaž detských folklórnych súborov Raslavice,
Čarovná flauta Nižná, Bojnická perla 2013, Slávici z lavice Prešov, Dilong Star, Piano
v modernom rytme Bojnice, Gelnický kľúč, O Pohár primátora Popradu, hokejové turnaje žiakov
základných škôl v rámci republiky aj v zahraničí a získanie titulu majstri Slovenska starších
žiakov, Slovenský pohár a Európsky pohár v karate v Budapešti a v Lodži, Majstrovstvá SR
juniorov Jujitsu, Vianočná guľa, výtvarné súťaže – Lidice, Hry s umením, Moje práva v Európe,
Anjel Vianoc, Rómska paleta, Deti v záhrade, Zelený svet ....... .
e) Besedy: s viceprimátorom mesta, s príslušníkmi dopravnej, železničnej a mestskej polície
(Predchádzanie patologickým javom, Bezpečnosť cestnej premávky, Obchod s bielym mäsom),
s lekármi, so záchranármi RZP a so zdravotníkmi SČK (Prvá pomoc, Starostlivosť o chrup), s
logopedičkou (Školská zrelosť), s trénerom hokejistov, so zamestnancami TANAP-u (Tatranské
zvieratá), s veterinárom (Ako sa nebáť psa), s hasičmi (Príčiny požiarov a spôsoby ich hasenia +
praktické ukážky), so spisovateľom (Žarnay), so zamestnancami CPPPaP (Šikanovanie) ... .
f) Exkurzie – TANAP, Botanická záhrada Košice, Planetárium Prešov, Važecká jaskyňa,
Vysoké Tatry, Múzeum na kolesách – Národná galéria a Prírodovedné múzeum v Bratislave,
Jasenová, Dolný Kubín a Orava, Čistička odpadových vôd v Matejovciach, Pribylina, Banská
Štiavnica, Slovenský raj, Kežmarský a Spišský hrad, SAV Stará Lesná, hasičská zbrojnica ....... .
Priestorové a materiálno-technické podmienky:
Priestorové a materiálne podmienky škôl a školských zariadení zodpovedajú hygienickým
požiadavkám kladeným na výchovno-vzdelávací proces. Riaditelia škôl a školských zariadení
dbajú o ich skvalitňovanie – dokupujú modernú didaktickú techniku, interaktívne tabule, techniku

pre výučbu IKT, učebné pomôcky, odbornú literatúru, postupne vymieňajú okná na budovách
škôl za plastové, modernizujú zariadenia školských kuchýň a jedální, opravujú ploty okolo
školských areálov. Okrem financovania škôl z preneseného výkonu štátnej správy
a z podielových daní na to využívajú finančnú pomoc zriaďovateľa – spolufinancovanie
projektov, kapitálové dotácie, ale aj rodičov, sponzorov, projekty MŠVVaŠ SR, rôznych
finančných inštitúcií, nadácií. V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú (operačný
program „Vzdelávanie“) využili finančné prostriedky na skvalitnenie edukačného procesu
Spojená škola na Letnej ulici (282 612,03,- €) a ZŠ s MŠ na Ulici Fraňa Kráľa (194 695,59,- €).
Uvedené finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie učiteľov, nákup didaktickej
techniky, učebných pomôcok, na budovanie multimediálnych učební, rekonštrukciu a
modernizáciu škôl. Z projektu Praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku boli zakúpené
náhradné diely pre bicykle a výukový program do odbornej učebne dopravnej výchovy v ZŠ na
Komenského ulici za 5 003,- €.
Vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja školy:
a) Dosiahnuté:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica - zakúpené 2 interaktívne tabule a 2 notebooky, úspešne bol
ukončený projekt Premena tradičnej školy na modernú, škola sa zapojila do internetových
programov Škola hrou, Virtuálna knižnica, Digitálna knižnica, eSkola, eTwinning. ZŠ s MŠ,
Ulica Fraňa Kráľa – realizovaná nová strecha na budove školy, altánok slúžiaci ako učebňa
v prírode, využíva sa nový výťah v školskej jedálni, je vymaľovaná kuchyňa, nové sú ohrievače
vody v toaletách, opravená je hospodárska budova, zrekonštruované sú 2 miestnosti pri
telocvični pre FK Poprad, vymenená je 1/3 okien za plastové, vymaľovaná je chodba v bloku B,
nové sú radiátory na 2 chodbách, nové lavice a stoličky v 3 triedach, nová umývačka riadu
v školskej kuchyni, nové didaktické pomôcky za 23 000,- z projektu Moderná škola, deratizovaná
bola jedáleň a pivnice. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica – pokračuje činnosť školskej čajovne,
využíva sa kvalitné multifunkčné ihrisko v areáli školy, postupne sa obnovuje plot okolo areálov
oboch MŠ, sú opravené schodištia a terasy pri MŠ na Ulici mládeže, svojpomocne je
vymaľovaný a upravený interiér v MŠ na Tajovského ul. . ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – ukončená
bola prístavba školy, opravená izolácie školy a urobený náter strechy budovy ZŠ, škola má veľmi
dobré vybavenie didaktickou technikou - notebook pre každého učiteľa, 12 tried 1. stupňa ZŠ je
vybavených interaktívnymi tabuľami, 64 počítačov je v učebniach, škola má 2 kopírky a 2
sieťové tlačiarne, wifi signál v celej budove, kamerový systém na chodbách, poplašné zariadenie,
v MŠ sú 2 interaktívne tabule, PC v každej triede a zavedený je internet v MŠ, vymenených je 85
plastových okien, opravené boli záhradné preliezačky a zakúpené sú nové hojdačky, vymaľované
2 triedy a 2 spálne, zakúpené boli ležadlá, matrace, plachty a uteráky pre deti, doplnené boli
didaktické pomôck a odborná literatúra. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – zrekonštruovaná bola
veľká telocvičňa a je nová palubovka, vymenené boli okná a podlahy v triedach, zakúpené boli
nové lavice a stoličky, vymaľované učebne a dolná chodby, vybudovaná nová trieda v MŠ,
rozšírené WC a umyvárne pre deti v priestoroch MŠ. Spojená škola na Letnej ulici – bola
vydaná Ročenka 2012/2013 a publikácia/sprievodca mestom – Poprad mám rád, aktualizované
boli učebné plány a učebný obsah, využívali sa prierezové témy multikultúrnej výchovy, plnil sa
projekt IVKO, zakúpené boli didaktické pomôcky, odborná literatúra a pomôcky pre ZUŠ. ZŠ
s MŠ, Dostojevského ul. – vykopaná bola studňa na úžitkovú vodu v športovom areáli ZŠ,
vymenené tabule za keramické, pribudli nové šatňové skrine, zakúpená bola nerezová technika do
školskej kuchyne, urobená bola nová podlaha v školskej jedálni, vymenených 55 okien za
plastové, v MŠ na Dostojevského ul. je nová strecha na budove, bola vybudovaná telocvičňa
a trieda pre výtvarnú záujmovú činnosť, zrekonštruované boli 2 sociálne zariadenia, nové
oplotenie areálu MŠ z dvoch strán, dodaný bol nový piesok do pieskovísk, sú nové žalúzie,
záhradný domček so šmýkačkou, nové zariadenia v školskej kuchyni, nové ležadlá, plachty
a uteráky pre deti, v MŠ na Ulici mládeže – boli vymaľované triedy, radiátory, bola položená

nová podlaha v 1 triede, zrekonštruované WC a umyvárne v 2 triedach. ZŠ s MŠ, Komenského
ulica - vymenených bolo 40 okien za plastové, vymaľovaná bola kuchyňa a sklady, vymenená
nefunkčná vzduchotechnika a zrekonštruované svietidlá, pribežne je modernizovaná výpočtová
technika, zakúpená bola unimobunka na odkladanie bicyklov pri DDI, skvalitnili sa hygienické
a estetické podmienky pre činnosť v MŠ, dokúpená bola odborná literatúra a učebné pomôcky – 2
interaktívne tabule. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – uskutočnila sa výmena okien za plastové (vnútorná
strana na prízemí átria), vymaľované boli chodby, triedy a šatne pri telocvični, zakúpená bola
interaktívna tabuľa, vymenené lavice a stoličky v 6 učebniach, postupne sa modernizujú sociálne
zariadenia v MŠ na Jarnej i na Záborského ulici, vymieňajú sa okná a dvere, boli zakúpené
moderné učebné pomôcky a didaktická technika, opravená vzduchotechnika, zrekonštruovaná ŠJ
- vymenená podlaha, výdajné okienka, nakúpené hojdačky do záhrady, hračky na pieskoviská
MŠ,
vyasfaltovalo sa dopravné ihrisko v areáli a vybudovaný bol detský amfiteáter
s príslušenstvom a s lavičkami. ZUŠ na Štefánikovej ul. - dokončilo sa elokované pracovisko na
Francisciho ul., zakúpený bol materiál pre výtvarný odbor, zrealizoval sa projekt eduMEMA
2012. CVČ – opravená bola strecha a vstupný chodník, oplotený areál, vymaľované schodište
a chodby na poschodí, natreté bočné fasády, vymenené svietidlá, opravené dielne a WC,
nakúpené pomôcky a vybavenie pre telovýchovu a šport.
b) Zámery:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica - obnoviť nábytok v triedach a podlahy v klasických triedach
a v telocvični, vymaľovať telocvičňu, obnoviť šatne, vybudovať pieskovisko a dráhu pri ihrisku,
opraviť chodníky v areáli školy a oplotiť celý areál, v materskej škole vymeniť okná a vchodové
dvere na budove, vymaľovať spálne a opraviť sociálne zariadenia v MŠ aj v ŠJ, vymeniť
preliezačky a hojdačky v areáli MŠ, vymeniť technické a materiálne vybavenie ŠJ, využívať IKT
a interaktívne tabule vo všetkých vyučovacích predmetoch, zapájať sa do vyhlásených projektov,
skrášľovať areál školy, uskutočňovať zber starého papiera, postupne vymeniť školský nábytok
a zlepšiť vybavenie školy učebnými pomôckami, pokračovať v záujmovej činnosti realizovanej
v rámci projektu MRK. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa – pokračovať v projekte Premena tradičnej
školy na modernú, zatepliť budovu školy, vymeniť zvyšné staré okná za plastové, vymeniť
podlahy v triedach a parkety v telocvični, dokúpiť nové moderné pomôcky, zakúpiť konvektomat
do ŠK v MŠ, v MŠ -opraviť fasádu budovy, chodníky a plot, skvalitniť úroveň práce s PC, zvýšiť
spoluprácu s rodičmi detí. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. - venovať zvýšenú pozornosť talentovaným
žiakom, udržať vysoký záujem žiakov o záujmovú činnosť, zvýšiť záujem o prírodovedné
predmety, dopĺňať učebné pomôcky a skvalitňovať materiálne vybavenie školy, opraviť chodníky
a doplniť pieskoviská novým pieskom v areáli MŠ na Ulici mládeže. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. –
ukončiť úpravu okolia školy, v MŠ - vymeniť 45 menších okien za plastové, vymeniť oplotenie
okolo areálu, opraviť a zatepliť fasádu budovy MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – skvalitňovať
edukačný proces modernizáciou a výmenou učebných pomôcok a didaktickej techniky,
pozornosť venovať žiakom hokejových tried, zvýšiť záujem detí o školu. Spojená škola na
Letnej ul. – pokračovať v projekte Premena tradičnej školy na modernú, pokračovať v overovaní
predmetu Ranné sedenie, vydať Ročenku 2013/2014, pokračovať v plnení projektu IVKO,
uskutočniť koncert pedagógov hudobného odboru ZUŠ. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica –
vybudovať jazykové laboratóriá, žiacke šatne, dokončiť rekonštrukciu strechy nad
telocvičňami, vymeniť zvyšné okná v ZŠ za plastové, MŠ na Ulici mládeže - zatepliť budovu,
vymeniť okná a vchodové dvere za plastové, vymeniť nábytok, pomôcky a modernizovať
sociálne zariadenia, MŠ na Dostojevského ul. – skvalitniť interiér školy, modernizovať učebné
pomôcky a didaktickú techniku, dokončiť výmenu oplotenia areálu. ZŠ s MŠ, Komenského ul. –
opraviť strechu na budove ZŠ, zakúpiť viac výukových programov, riešiť komplexne odborné
učebne prírodovedných predmetov, vybudovať posilňovňu a lezeckú stenu, dokúpiť učebné
pomôcky a ďalšie interaktívne tabule, využívať internetovú žiacku knižku, pokračovať v projekte
dopravnej výchovy v MŠ aj v ZŠ, rekonštruovať hygienické zariadenia v MŠ. ZŠ s MŠ, Jarná
ulica – zrekonštruovať strechu na budove MŠ na Jarnej ulici, opraviť strechu na budove MŠ na

Záborského ulici, pokračovať v rekonštrukcii sociálnych zariadení v MŠ, v ZŠ pokračovať vo
výmene okien za plastové, vymeniť podlahy na chodbách, zakúpiť keramické tabule do tried,
celoročne využívať detské areály a ihriská, sezónne realizovať korčuľovanie s deťmi MŠ na
klzisku pri Aréne Poprad, pokračovať v predlaveckej príprave a v lyžiarskom výcviku detí MŠ.
ZUŠ na Štefánikovej ulici – pokračovať v projekte MAS, vybaviť elokované priestory na
Francisciho ulici internetovým pripojením, učebnými pomôckami a zariadením, zvýšiť
hospitačnú činnosť, postupne obnoviť hudobné nástroje a dokúpiť audiovizuálnu techniku. CVČ
– naďalej poskytovať pestrú ponuku pravidelnej i nepravidelnej záujmovej činnosti, organizovať
mestské tábory rôzneho zamerania, zvýšiť hospitačnú činnosť na záujmovej činnosti.
Oblasti, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky:
a) Pozitíva:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. – zlepšili sa pracovné podmienky v škole i v niektorých triedach,
žiaci za aktívnejšie zapájajú do športových a do vedomostných súťaží, úspešne absolvovali
Testovanie žiakov 9. ročníka, odborný rast pedagogických zamestnancov pokračuje vzdelávaním
v rámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
komunít (MRK), škola sa stala centrom stretávania žiakov, pedagógov a širokej verejnosti. ZŠ
s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa – aktívna je činnosť športových tried so zameraním na futbal, veľmi
dobré výsledky škola dosiahla v súťažiach, škola zvíťazila v zbere starého papiera, odborne rastú
učitelia v rámci projektu Moderná škola, výborná je spolupráca s Klubom Veľčanov a s rodičmi
žiakov. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – veľmi dobré výsledky škola dosiahla vo vedomostných
súťažiach a v Testovaní 9, umiestnila sa na 1. mieste v SR v súťaži Lesoochranárska škola, je
vysoký záujem žiakov zapájať sa do mimoškolskej činnosti, využívané sú ihriská na športové
aktivity, je vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ na Tajovského ul. . ZŠ s MŠ,
Francisciho ul. – výborné výsledky žiaci dosiahli v Testovaní 9, vysoký je záujem rodičov
o zápis detí do MŠ a do ZŠ, pravidelne sa využívajú IKT a interaktívne tabule na vyučovaní, je
záujem učiteľov o zvyšovanie vzdelania, realizuje sa projekt Evička nám ochorela pre MŠ
v Poprade. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – ukončené bolo vzdelávanie učiteľov 1. stupňa v cudzích
jazykoch, aktívne sa využíva IKT vo vyučovaní, kvalitná je záujmová činnosť a voľnočasové
aktivity, škola dosiahla veľmi dobré výsledky vo vedomostných i v športových súťažiach,
úspešná je prezentácia školy v športovej aj v kultúrnej oblasti, realizoval sa projekt MIŠKO 2013,
spolupráca ZŠ a MŠ so spoločenskými organizáciami v Sp. Sobote je na veľmi dobrej úrovni.
Spojená škola na Letnej ulici – výborné výsledky dosahuje v Testovaní 9, vo vedomostných
a v umeleckých súťažiach, je veľký záujem detí o ZUŠ, pedagógovia majú záujem o osobnostný
rast formou vzdelávania, absolvovali školenia IKT, zakúpené boli IT a odborná literatúra,
pravidelne vydáva škola ročenku a prezentuje sa na verejnosti počas kultúrnych podujatí mesta.
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – dosiahla veľmi dobré úspechy vo vedomostných a športových
súťažiach, organizačne zabezpečila okresného kola technickej olympiády na vysokej úrovni, žiaci
úspešne reprezentovali školu a mesto v súťažiach v športovej gymnastike, využívaný je športový
areál, je vysoký záujem rodičov o zápis detí do 1. ročníka. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – veľmi
dobré výsledky dosiahnuté vo vedomostných súťažiach, vysoká úroveň lyžiarskeho a plaveckého
výcviku, realizuje sa dopravná výchova na DDI, počítačová gramotnosť pedagogických
zamestnancov je na veľmi dobrej úrovni a využívanie PC na vyučovaní je pravidelné,
zodpovedne pracujú pedagógovia v komisiách vedomostných a športových súťaží, výborná je
spolupráca s RŠ, s Podtatranskou knižnicou a so spoločenskými organizáciami.
ZŠ s MŠ, Jarná ulica – veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci v športových súťažiach, pravidelne
sa využíva športový areál, je zlepšená práca pedagógov i žiakov s PC, využíva sa pravidelne
učebňa IKT a školská knižnica, modernizovaná je škola materiálno-technickým vybavením, je
vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ. ZUŠ na Štefánikovej ulici – dosahuje výborné
výsledky v umeleckých súťažiach a na prijímacích skúškach na konzervatóriá a na vysoké školy,
úspešne sa škola prezentuje na verejnosti, vysoká je úroveň kultúrnych programov predstavených

verejnosti. CVČ – vysoký je záujem detí o záujmovú činnosť, CVČ dosahuje veľmi dobré
výsledky v športových a v umeleckých súťažiach, na vysokej úrovni zabezpečuje výcvik detí na
detskom dopravnom ihrisku, organizácia a zabezpečenie vedomostných a umeleckých súťaží a
prezentácia centra voľného času na verejnosti je na vysokej úrovni.
b) Negatíva:
ZŠ s MŠ na Koperníkovej ul. - nezáujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o učenie
sa, ich slabá dochádzka do školy, nedarí sa zlepšiť spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov
a zintenzívniť pomoc žiakom končiacim povinnú školskú dochádzku pri výbere strednej školy
a pri voľbe povolania, viacerí z nich odchádzajú do pracovného pomeru a bez vzdelania končia
na úrade práce, je nedostatok kapitálových investícií do MŠ. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa –
znižuje sa počet žiakov v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja, a preto je menej
financií na prevádzku školy. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica – žiaci majú vysoký počet
vymeškaných hodín, agresívne a neúctivo sa niektorí žiaci správajú , je nezáujem rodičov
o spoluprácu so školou, obmedzená je kapacita v MŠ na Tajovského ul. a nie je možné vyhovieť
rodičom pri ich záujme o umiestnenie detí v tejto MŠ. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – je vysoká
chorobnosť učiteľov, učiteľky MŠ majú malý záujem o ďalšie vzdelávanie, je nedostatok
finančných prostriedkov na nové oplotenie areálu MŠ a na rekonštrukciu vodovodného
a odpadového systému MŠ, nízka dotácia je na prevádzku ŠJ v MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica
– pretrvávajú výchovné a vzdelávacie
problémy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia, nie je dobrá ich dochádzka do školy a ani spolupráca s ich rodičmi, v dôsledku
nepriaznivého demografického vývoja je úbytok žiakov v škole, zvýšený je počet detí
s poruchami správania a učenia. Spojená škola na Letnej ulici – nedostatočne sú vtiahnutí
rodičia do práce školy, niektorí rodičia sú arogantní vo vzťahu k škole, pretrváva neefektívna
komunikácia v kolektíve učiteľov, toleruje sa zlé správanie žiakov niektorými učiteľmi. ZŠ s MŠ,
Dostojevského ul. – vzťahy niektorých žiakov k spolužiakom sú zlé, rovnako je zlý ich prístup
ku vzdelávaniu, nedostatočne sa pripravujú na vyučovanie, nedodržiavajú školský poriadok,
škola dosahuje slabšie výsledky v Testovaní 9. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – slabá je príprava
niektorých žiakov na vyučovanie, nie je dobré ich správanie na vyučovaní, pretrváva nezáujem
žiakov o čítanie a aj o prácu navyše, benevolentná je výchova v rodine, rodičia vstupujú do školy
pred vyučovaním a po vyučovaní, zastarané je vodovodné potrubie, ktoré praská, nevyhovujúce
sú priestory pre ŠKD, nedostatočné vybavenie majú laboratóriá prírodovedných predmetov,
chýbajú učebnice, nekvalitné sú pracovné zošity z matematiky a prírodovedy, nepostačuje časová
dotácia pre hodiny matematiky a dejepisu, redukované je učivo zo slovenského jazyka,
nevyhovuje športový areál. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – príprava žiakov na vyučovanie je slabá,
bezdôvodne niektorí žiaci vymeškávajú vyučovanie, nie je dobré správanie sa žiakov – ohrozujú
spolužiakov, bijú sa medzi sebou, pretrváva nezáujem niektorých rodičov o spoluprácu so školou
a s výchovným poradcom. ZUŠ na Štefánikovej ulici – využíva sa málo digitálna technika,
treba zvýšiť spoluprácu s MŠ a kontrolu elokovaných pracovísk.
Voľnočasové aktivity, umiestnenie škôl v súťažiach:
V školskom roku 2012/2013 prevzalo ťažisko pravidelnej záujmovej činnosti organizačne aj
personálne (dohody o vykonaní práce) Centrum voľného času v Poprade. V CVČ pracovalo 262
záujmových útvarov s počtom členov 4 067 (prepočítaný stav), z toho bolo do 15 rokov 4 022
členov a nad 15 rokov 45 členov. Činnosť záujmových útvarov bola rozdelená do oblastí:
jazykov, spoločenských a prírodných vied, vedy a techniky, turistiky a branných športov, kultúry
a umenia, telovýchovy a športu, ekologickej výchovy, informatiky, rodičov a detí. Okrem
pravidelnej krúžkovej činnosti zabezpečovalo CVČ výcvik žiakov 1.- 4. roč. na detskom
dopravnom ihrisku, ktorý absolvovalo 2 297 žiakov (124 tried). V rámci príležitostnej záujmovej
činnosti zorganizovalo 252 akcií s počtom účastníkov 5 474. K najnavštevovanejším patrili
prázdninové podujatia: Ako plynie čas, Vianočné spektrum, Prázdninový zumbatonic, Zatváranie
studničiek, Súťaž o najkrajšieho snehuliaka, športové dopoludnia, turnaje v stolnom tenise,

tvorivé dielne. Mimoriadnej obľube sa tešili aj letné mestské tábory organizované počas
prázdnin: Hry s umením, Túlavé topánky, Prázdninové všeličo, Mladí volejbalisti, Vodný svet,
Dopraváčik, Po stopách histórie, Svet fantázie, Spektrum. Počas nich bolo odrekreovaných 227
detí. CVČ zabezpečovalo organizačne postupové súťaže a vedomostné olympiády (pozvánky,
priestory, občerstvenie, vyplácanie odmien porotám, rozmnožovanie úloh), pomáhalo pri
organizovaní športových súťaží a pri organizovaní športovej olympiády mesta Poprad. V
základných a v materských školách sa záujmová činnosť realizovala v rámci voľnočasových
aktivít a v ŠDK. Záujmové útvary boli zamerané na oblasti: šport, príroda, technické, výtvarné
a umelecké zručnosti, práca s počítačom, rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch, turistika, relax
a v ZŠ na Koperníkovej ulici krúžky v rámci projektu MRK (napr. príprava na vyučovanie).
Umiestnenie škôl vo vedomostných olympiádach, v postupových a v umeleckých súťažiach
(Bodovanie škôl: 1. miesto - 3 body, 2. miesto – 2 body, 3. miesto – 1 bod)
Poradie
Škola
Vedomostné súťaže Umelecké súťaže
Body
1.
Spojená škola, Letná ulica
19
18
37
2.
ZŠ s MŠ, Komenského ul.
21
12
33
3.
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica
27
4
31
4.
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
21
6
27
5.
ZŠ s MŠ, Jarná ulica
26
0
26
6.
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica
10
11
21
7.
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica
13
5
18
8.
ZŠ s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa
6
2
8
9.
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul.

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umiestnenie škôl v športových súťažiach
Škola
ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica
ZŠ s MŠ, Jarná ulica
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica, Poprad - Spišská Sobota
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad - Veľká
ZŠ s MŠ, Komenského ulica
Spojená škola, Letná ulica
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica, Poprad - Matejovce

Počet bodov
141
121,5
118,5
115
88
84
73
68
48,5

Spolupráca škôl s organizáciami a s inštitúciami: Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Poprad spolupracujú s nasledovnými organizáciami a inštitúciami: ZRPŠ,
Mestský úrad Poprad, Liga proti rakovine, SČK, CPPPaP, Zbor pre občianske záležitosti, SSŠ,
SOŠ a G, DHaZZ, polícia (mestská, štátna, železničná), Dalkia, Tatranská galéria, Podtatranské
múzeum, Podtatranská knižnica, Whirlpool, ÚPSVaR, TANAP, Klub Matejovčanov, Klub
Veľčanov,
Klub Sobotčanov, Mestské lesy, Tv Poprad, ZUŠ, Štátny archív Levoča –
pracovisko Spišská Sobota, OZ Nová Kapitula, Katolícke pedagogické katechétske centrum,
Scherfelov dom, Pohrebno-cintorínske služby mesta Poprad, OZ Orlík, FK Poprad, všeobecní a
odborní lekári, Nemocnica s poliklinikou Poprad, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
MO Matice slovenskej, družobné školy v Česku, v Maďarsku, v Poľsku .... .
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl:
Školy a školské zariadenia sú financované dotáciou zo štátneho rozpočtu, z podielových daní, od
zriaďovateľa, z príspevkov rodičov, z vlastných príjmov, z darov, z 2 % z daní príjmu fyzických
a právnických osôb. Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami je súčasťou každej správy.

