Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2013/2014
Počet základných škôl s materskými školami: 9
Počet materských škôl: 12
Počet detí v MŠ: 1432, priemerná dochádzka 73,45 %
Počet tried v MŠ:
62,5
Počet žiakov v ZŠ: 4360 (k 15. 9. 2013),
- z toho začlenených v bežných triedach: 240
- intelektovo nadaní (Spojená škola, Letná ul.): 57
Počet tried:
217
z toho športových: 24 (475 žiakov: Komenského (basketbal – 98), Spišská Sobota (hokej – 145,
plávanie – 75), Fr. Kráľa (futbal – 51), Jarná (bežecké lyžovanie - 106)
Počet špeciálnych tried: 9
Žiakov v špeciál. triedach: 79 (Koperníkova ul., na Tajovského ul. zrušená po odsťahovaní 5
žiakov, zvyšní 2 boli začlenení do bežnej triedy)
Nultý ročník: 1 trieda – 12 žiakov (Koperníkova ul.)
Počet žiakov v ŠKD: 1363, oddelení 52, priemerný počet v ŠKD 26,96
Odbornosť vo vyučovaní: 93,76 %
Prospech (k 30.6.2014) - prospelo 4 237 (97,51 %), neprospelo –
54 (1,24 %),
Dochádzka: vymeškané hodiny –
316 260,
priemer na žiaka – 72,79
z toho neospravedlnené – 4 656,
priemer na žiaka – 1,07
Odchod žiakov do stredných škôl z 5. - 8. roč.: 95, z 9. roč.: 441
Odchod žiakov do špeciálnych škôl :
2
Odchod žiakov do pracovného pomeru:
10 (Koperníkova ul. – 9, Vagonárska ul. - 1)
Zapísaných do 1. roč.: 474, odložená školská dochádzka - 43
Výsledky žiakov dosiahnuté v Testovaní 9-2014:
P. č. Škola
Matematika %
Slovenský jazyk %
Priemer
1
ZŠ s MŠ Komenského ul.
68,89
72,25
70,57
2
ZŠ s MŠ Spišská Sobota
68,21
65,94
67,08
3
ZŠ s MŠ Francisciho ul.
61,90
71,59
66,75
4
ZŠ s MŠ Veľká
65,50
65,92
65,71
5
ZŠ s MŠ Jarná ulica
56,72
63,51
60,12
6
ZŠ s MŠ Tajovského ul.
57,00
61,80
59,40
7
Spojená škola, Letná ulica
52,83
64,93
58,88
8
ZŠ s MŠ Dostojevského ul.
55,29
59,75
57,52
9
ZŠ s MŠ Matejovce
33,50
51,42
42,46
Poprad
57,76
64,12
60,94
Celoslovenský priemer: 58,335 %, matematika – 54,67 %, slovenský jazyk – 62,00 %,
Počet základných umeleckých škôl: 2 (1 – právny subjekt, 1 – organizačná zložka Spojenej
školy, Letná ulica)
Počet žiakov v ZUŠ: 1822 (v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický),
absolventov: 122, neprospelo, neklasifikovaní
40

Centrum voľného času: 1
- počet detí a žiakov s prepočítaným počtom členov 1495,
- počet záujmových útvarov – 108,
- počet detí v jednotlivých oblastiach:
jazyky – 149, spoločenské vedy – 121, prírodné vedy – 55,
veda a technika – 43, kultúra a umenie - 59, telovýchova
a šport – 943, turistika a branné športy – 89, ekologická
výchova - 12, informatika – 24.
Počet zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
spolu:
fyzických osôb 820 prepočítaný stav: 782,1
z toho: základné školy:
398
382,8
pedagogickí zamestnanci
314
301,2
odborní zamestnanci
3
0,9
nepedagogickí zamestnanci 81
80,7
materské školy:
172
160,6
pedagogickí zamestnanci
128
125,3
nepedagogickí zamestnanci
44
35,3
školské kluby detí:
pedagogickí zamestnanci
55
52,1
základné umelecké školy:
64
61
pedagogickí zamestnanci
57
54,6
nepedagogickí zamestnanci
7
6,4
centrum voľného času:
9
8,8
pedagogickí zamestnanci
5
5
nepedagogickí zamestnanci
4
3,8
školské jedálne:
113
108,3
stredisko služieb škole:
9
8,5
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, ten
sa k nim písomne vyjadril. V rámci kontinuálneho vzdelávania vykonalo počas školského roka
41 pedagogických zamestnancov I. a II. atestáciu, 200 sa zúčastnilo adaptačného, rozširujúceho,
aktualizačného, funkčného, inovačného funkčného, inovačného, špecializačného, kvalifikačného,
prípravného atestačného a vysokoškolského vzdelávania. Školský úrad Poprad samostatne a aj
v spolupráci s ďalšími vzdelávacími
inštitúciami zorganizoval pre školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti viaceré semináre a metodické podujatia, ktoré neboli akreditované,
ale vychádzali z požiadaviek škôl, napríklad pre: začínajúcich pedagogických zamestnancov
(Adaptačné vzdelávanie a školská legislatíva), učiteľov anglického jazyka (Nové učebnice
anglického jazyka a práca s nimi), učiteľov telesnej výchovy (Nové športy v telesnej výchove na
ZŠ a SŠ), učiteľov materských škôl (Rozvoj predčitateľskej gramotnosti), vychovávateľky ŠKD
a učiteľov 1. stupňa ZŠ (Psychický vývin dieťaťa a jeho odchýlky v predškolskom veku,
Komunikácia pedagogických zamestnancov s rodičmi detí), učiteľov biológie a chémie
(Environmentálna výchova - Skládky v okrese Poprad, Planéta vedomostí), učiteľov dejepisu
(Karpatsko-duklianska operácia). K individuálnej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov patrilo
štúdium odbornej a pedagogickej literatúry, odborných časopisov a učiteľských novín.

Projekty:
Ukončené boli nasledovné projekty:
- Premena tradičnej školy na modernú (operačný program „Vzdelávanie“) - v ZŠ s MŠ, Ulica Fr.
Kráľa (194 695,59,- €), Spojená škola, Letná ulica (282 612,03,- €),
- „Napĺňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj
vzdelávania v 3. tisícročí“ – Spojená škola, Letná ul. (68 054,20 € na vybavenie IKT technikou,
zriadenie mediálneho štúdia pre žiakov a knižničných kútikov do tried ),
- „STOP dopravným nehodám detí!“ (5 608 € na praktický výcvik žiakov na DDI v areáli ZŠ
na Komenského ul.),
- „Návrat do bezpečnej školy“ - ZŠ s MŠ, Tajovského ul. vyhrala výtvarnú súťaž „Stvárni pojem“
a získala bezpečnostný kamerový systém, internetové pripojenie na 3 roky, hardvérové
zabezpečenie siete, notebook a 3 tablety. V rámci projektu „Enviróza“ táto škola získala za 3.
miesto na Slovensku exkurziu do bane na sadrovec v Novoveskej Huti.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad boli zapojené aj do projektov: „Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva“- všetky ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Poprad, „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít, Kompletný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania patologických
javov v školskom prostredí“ (Koperníkova ul.), „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím elektronického vzdelávania“, „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné
vzdelávanie a príprava prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami“ (ŠIOV na Jarnej ul.), „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ
s využitím elektronického testovania“ (NÚCEM), „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ (UIPŠ), „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ (Výskumný ústav detskej
psychológie - Francisciho ul.), „Na bicykli bezpečne!“ - dopravný projekt MŠ, Podtatranská ul.,
Občiansky monitoring životného prostredia „Voda – učme sa jej rozumieť“ (Vagonárska ul.),
„PEOPLE, PLANET, PROFIT – poznávanie kultúr krajín EÚ“ (Dostojevského ul.), projekt
Nadácie Pontis „Naše mesto“ – školský areál (Školská záhrada – botanický chodník v ZŠ Poprad
- Veľká ),Viac chutí, Detský čin roka, Športová olympiáda žiakov mesta Poprad, Športová
olympiáda detí MŠ, Návrat tretieho groša, Škola podporujúca zdravie, Adamko, Čas premien,
Rozvoj kontaktov so Slovákmi v zahraničí, Všade mám kamaráta, Recyklohry, Cesta k svätosti,
Evička nám ochorela, Týždeň zdravej výživy, Mesto plné tajomstiev z minulosti, Nemáme
kamenné srdce, Separovanie starého papiera, Ekologická stopa, Lesoochranárska škola, Školská
čajovňa, Na túru s Naturou, Tenis do škôl, Energia okolo nás, Zdravá škola, Finančná
gramotnosť, Kreslím, kreslím, maľujem..., Zdravé ďasná, Zdravo a chutne, Bezpečná škôlka,
Lesy okolo nás, Národný program boja proti obezite, Ježko Separko, Soľný program, Zdravé
stravovanie detí, Pohybom ku zdraviu, Sladkosti závislosťou.
Inšpekcie a kontroly:
1. ZŠ s MŠ, Komenského ulica - Materská škola na Podtatranskej ulici: ŠŠI - Následná
Záver: Nedostatky boli odstránené a uložené opatrenia splnené
2. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica: RÚVZ – dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu,
manipuláciu, skladovanie a kvalitu pokrmov
Záver: neboli zistené nedostatky
OŠMaŠ MsÚ – kontrola technického zabezpečenia Testovania T9 - 2014
Záver: neboli zistené nedostatky
3. ZŠ s MŠ, Jarná ulica: ŠŠI - Tematická: Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom v základnej škole
Záver: Zosúladenie učebných osnov so vzdelávacím programom v jednotlivých
variantoch skvalitnilo a sprehľadnilo prácu vyučujúcich

4. OŠMaŠ MsÚ – kontrola jedálnych lístkov, dodržiavanie stravných noriem, prepočet
výživových hodnôt podávanej stravy, vedenie skladovej evidencie,
ŠJ v ZŠ, Francisciho ul. - Záver: sledovať energetické hodnoty podávanej stravy,
viesť evidenciu stravníkov podľa usmernenia / opatrenia odstránené,
ŠJ v MŠ, Okružná ul., ŠJ v MŠ, Lidická ul., ŠJ v MŠ, Dostojevského ul., ŠJ ZŠ, Jarná
ul., ŠJ ZŠ, Jarná ul., ŠJ v ZŠ, Dostojevského ul., ŠJ v MŠ, Záborského ul.,
ŠJ v MŠ, Tranovského ul., ŠJ v ZŠ, Vagonárska ul. – Záver: väčšiu
pozornosť venovať jedlám, aby sa neopakovali a častejšie zaraďovať do
jedálnych lístkov zeleninové jedlá a šaláty / opatrenia odstránené,
ŠJ v MŠ, Ul. mládež 5 – Záver: pri zostavovaní jedálnych lístkov pre deti z DJ
a deti MŠ prihliadať na ich vekové potreby a vhodné suroviny podľa noriem
pre vekovú kategóriu A / opatrenia odstránené.
Aktivity a prezentácia škôl:
a) V školách: Ročenka 2013/2014, celoslovenská konferencia „Napĺňame výzvy modernej školy:
Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3. tisícročí“, 16 tvorivých
víkendových celoškolských akcií, koncert žiakov ZUŠ spojený s ich vyraďovaním, Športová
olympiáda mesta Poprad, Olympiáda detí MŠ, futbal chlapcov Coca Cola Cup, okresné kolo
v atletike chlapcov i dievčat , vo futbale starších žiačok a v stolnom tenise, Kinderiáda .............
Deň otvorených dverí, Deň matiek, Deň jablka, Deň mlieka, Deň zdravej výživy, Deň vody, Deň
Zeme, Deň s požiarnikmi a záchranármi, tanečný program O 12 mesiačikoch, zorganizovanie
okresného kola Technickej olympiády, tvorivé dielne – maľovanie na sklo, tvorivé dielne rodičov
s deťmi, Pasovanie za prváka /Imatrikulácia prvákov, Gitarový maratón, Farebný deň, Svetový
deň zdravia – výstavka, Šarkaniáda, Gaštankove popoludnie, lampiónový sprievod, Tekvičkové
slávnosti, pečenie medovníkov, vianočné besiedky a akadémie, Návšteva Mikuláša v MŠ, výroba
a predaj výrobkov na vianočných trhoch, Klauni a vianočné prekvapenie, Posolstvo Vianoc,
karnevaly, Valentínska diskotéka, burza kníh k Mesiacu knihy, vynášanie Moreny, Deň narcisov,
Európsky projektový deň, zber papiera, Lesy okolo nás, Indiánsky deň, spomienka na padlých
v 2. svetovej vojne, Dopravný deň v MŠ, dopravná súťaž pre materské školy, Gazdovský dvor,
Jánske ohne - posedenie rodičov s deťmi pri guláši, cvičenia detí s rodičmi, noc v materskej
škole, IVKO, MDD, Juniáles, rozlúčka s predškolákmi, O bojazlivom strašidle (náučno-zábavný
program),
- výtvarné súťaže – Farebný svet jeseni, Anjel Vianoc, Kytica zo záhrady, Rodina, Dúhový
kolotoč, Škôlka plná pohody, Úsmev mojej mamičky, Dielo tvojich rúk, Svet okolo nás,
- rozhlasové relácie pri významných výročiach (Deň obetí holokaustu, Svetový deň prvej pomoci,
Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň vody, Deň učiteľov, Svetový deň mlieka, Deň
otcov, Deň matiek,
- prezentácia aktivít škôl na svojich webových sídlach a na webovom sídle mesta.
b) Iným spôsobom: regionálna tlač - Noviny Poprad, Poprad24, Televízia Poprad, webové sídla
škôl, mesta a CVČ, detské časopisy Včielka, Vrabček, Zvonček, Bobík, Doškolák, Štvrtáčik,
Klubovníček, MIŠKO 2014, Čisté hory, Noc s Andersenom, Míľa pre mamu, slávnostný zápis
detí do knižnice, olympiáda detí v atletike, športová olympiáda detí materských škôl, športová
olympiáda žiakov mesta Poprad, medzinárodný basketbalový turnaj a medzinárodná matematická
súťaž, medzinárodné preteky v bežeckom lyžovaní a v atletike (EURO-liga), účasť na
medzinárodných športových, výtvarných a vedomostných súťažiach, vernisáž výstavy Správy zo
zeleného sveta, Ročenka 2013/2014, Vianočný jarmok, výtvarná súťaž pri príležitosti otvorenia
NTFC, Šarkaniáda, účasť na akcii Čisté hory, Detský čin roka, Deň narcisov, Deň rodiny
(športové popoludnie), výstavka spojená s ochutnávkou zdravých dobrôt, zorganizovanie
Olympiády detí a mládeže mesta Poprad, 1. miesto v súťaži troch okresov v zbere papiera, Deň

matiek v divadelnej sále Sp. Soboty, Deň biodiverzity – sadenie stromčekov, družobná návšteva
v ČR, výmenné pobyty na Malte a v Holandsku v rámci projektu Commenius, hasiči v MŠ,
Farebný chodník – súťaž v kreslení, Písmenkovo, Stretnutie s barokom, Maliarske hry - výstavy
výtvarných prác, Čisté hory, Vianočná a Veľkonočná burza, propagačná tabuľa na miestnych
potravinách, spoločné podujatia s Klubom Veličanov v areáli školy, úprava mestského cintorína,
detskí redaktori v Televízii Poprad, školy v prírode, predplavecký výcvik, základy lyžiarskeho
výcviku, korčuľovania a rozvoj telesnej zdatnosti detí v MŠ.
c) Kultúrne programy: - koncerty a kultúrne vystúpenia pedagógov a žiakov hudobných
odborov ZUŠ na Letnej a na Štefánikovej ulici, DH Popradčan, akordeónového orchestra
a Popradského detského zboru v rámci rôznych podujatí, napr.: Popradskej hudobnej jari,
Popradského kultúrneho leta, Popradskej hudobnej jesene, Popradských Vianoc, Posolstva
Vianoc, fašiangov, počas Dní sv. Egídia. Ďalšie vystúpenia - husľový koncert v Chráme sv.
apoštolov Petra a Pavla, Hovoriť hudbou, Koncert v ženskom šate, Rodinný koncert pri
príležitosti Dňa rodiny, Symbióza tanca, absolventské koncerty, koncerty pre Úniu nevidiacich
a slabozrakých, koncerty na kultúrnych podujatiach mesta, na Festivale rusínskej kultúry, na
celoslovenskom sneme Slovenskej rady rodičovských združení, v Dennom centre, pre jubilantov
v Spišskej Sobote (Jeseň života), kultúrne programy v rámci vernisáží a výstav výtvarných
odborov žiakov ZUŠ v dome kultúry a v Podtatranskej knižnici....., gymnastické a tanečné
vystúpenia DFS Popradčan, TS Super na podujatiach mesta v DK, pre Svetielko nádeje
(postihnuté deti), pre Miss babička, k 200. výročiu narodenia Dávida Husza, na Plese priateľov
umenia, pre Jednotu dôchodcov, na Plese seniorov, slávnostné akadémie pre rodičov, Relaxačné
rozprávky, Aerobik kids, Minifest vo Veľkej Lomnici, MIŠKO 2014, prezentácia programu
v projekte Občianskeho združenia Supertrieda (Musíme si pomáhať), besiedky ku Dňu matiek,
Dňu otcov, verejný žiacky koncert, Mikulášsky koncert, divadelné dopoludnie, Poprad číta
deťom, Tvorivé dielne – cez víkendy a prázdniny, výtvarný plenér, práca na záhradnej mozaike,
Hry s drôtom, program pre Klub Veličanov, Klub dôchodcov, Posolstvo Vianoc.
d) Účasť na súťažiach a úspešné reprezentovanie školy a mesta: úspešná reprezentácia žiakov
v umeleckých, športových, v postupových súťažiach a vedomostných olympiádach v okresných,
krajských, celoslovenských kolách i v medzinárodných súťažiach – Medzinárodný basketbalový
turnaj a medzinárodná matematická súťaž, Amos Cup, Medzinárodný basketbalový turnaj
v Mezöberény a v Krakove, Majstrovstvá SR v ľadovom hokeji starších žiakov (2. miesto),
O pohár oslobodenia mesta Poprad (2. miesto), Majstrovstvá SR v plávaní (1. miesto) ....... ,
- recitačné súťaže, divadelné prehliadky: Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko,
Slávik Slovenska, Divadelná Šuňava, Krajská scénická žatva Levoča, Rozprávkový Stropkov,
- spevácke a hudobné súťaže, prehliadky: Medzinárodná gitarová súťaž v Budapešti, Slávici
z lavice, Čarovná flauta, Hnúštiansky akord, Schniederova Trnava, Deti deťom, Vokálna jar,
Medzinárodná gitarová súťaž Giraltovce, celoštátna prehliadka žiakov v hre na keybord
(Považská Bystrica), súťažná prehliadka v hre na klavír (Spišská Nová Ves), spev ľudových a
umelých piesní (Bardejov), Husľová súťaž R. Országha (Kremnica), súťažná prehliadka detských
ľudových hudieb Raslavice, Detský festival J. Cikkera (Banská Bystrica), Prešovský zlatý kľúč,
Mládež spieva ( Rimavská Sobota ), Klavírna Orava, Medzinárodný akordeónový festival
Euromusette – Goldentango (Rajecké Teplice), Medzinár. festival speváckych zborov (Grécko),
- tanečné súťaže: Poprad (O pohár TS Super), Nové Zámky (Viva Dance Cup), Kežmarok
(Ľanový kvietok), Martin, Banská Bystrica, Zdounka (ČR), Mýtna, Humenné, Žilina, Trenčín,
Košice, Trnava, Žiar nad Hronom, Prešov, Svit, Zvolen, Nitra, Lučenec ........
- výtvarné súťaže a vernisáže: popredné ocenenia v celoslovenských výtvarných súťažiach
Rómska paleta, Vesmír očami detí, Kytica zo záhrady, Moje práva v Európe, Bienále fantázie,
Moja pani učiteľka, Najkrajší snehuliak, Veľkonočné tradície, Anjel Vianoc, Svet okolo nás,
Vianočná pohľadnica, Prečo je zima krásna?, Dielo tvojich rúk.

e) Besedy: s hasičmi (Príčiny požiarov, spôsoby ich hasenia + praktické ukážky), s príslušníkmi
štátnej a mestskej polície (dopravná výchova, trestné právo, rasizmus, orientácia v právnych
normách, Emka to vie, Bezpečne a viditeľne, Drogy a závislosť), s lekármi a so zdravotníkmi
SČK (Prvá pomoc, Zdravý životný štýl), s dentálnou hygieničkou a so stomatológom (Zdravé
zúbky, Starostlivosť o chrup), s logopedičkou (Školská zrelosť), so zamestnancami CPPPaP
(Energetické nápoje), s psychológom (Vzťahy medzi spolužiakmi, Dospievanie), s otcom
biskupom, so spisovateľom, so zamestnancami TANAP-u (Spoločenstvo stromov, Svetový deň
mokradí, Spoločenstvo lesa, Deň vody), s veterinárom (Ako sa nebáť psa), beseda s členom
záchrannej horskej služby, s lesníkom (Listnaté a ihličnaté stromy, Chránené zvieratá)....... .
f) Exkurzie: Mestský úrad Poprad, Podtatranské múzeum, AS Poprad, Letisko Poprad – Tatry
(záchranná letecká služba), ČOV Matejovce, hasičská zbrojnica v Poprade, TANAP Vysoké
Tatry, Rainerova chata, Belianska jaskyňa, Slovenský raj, Planetárium Prešov, Solivar pri
Prešove, Bratislava - Prírodovedné a archeologické múzeum, výstava Human Body, Národná
galéria a Prírodovedné múzeum, kaštieľ Markušovce, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a
Nemecká, Dukla, Údolie smrti, Svidník, Važecká jaskyňa, pracovisko SAV Stará Lesná, SOŠ vo
Svite - chemické laboratóriá, Chemosvit Svit, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Trenčiansky hrad,
Nestville Hniezdne, Osvienčim, Krakov, Bardejov, Spišská Kapitula, Bardejov, Kežmarský hrad,
Čierny Balog, Bojnický zámok, Martin – Matica slovenská a Národný cintorín, ZOO Bojnice,
Mincovňa Kremnica, Botanická záhrada Košice, Jasenová, Dolný Kubín, Orava, Pribylina,
Banská Štiavnica, Kežmarský a Spišský hrad ....... .
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 využívaním finančných prostriedkov z preneseného výkonu štátnej
správy, z podielových daní, od zriaďovateľa, z projektov, z dotácií, ale aj od zákonných
zástupcov detí, sponzorov a z rôznych inštitúcií. Ukončené projekty Premena tradičnej školy na
modernú v Spojenej škole na Letnej ulici a v ZŠ s MŠ na Ulici Fraňa Kráľa skvalitnili technické
a materiálne vybavenie týchto škôl, z projektu Praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku
boli zakúpené bicykle, náhradné diely pre bicykle a výukový program do odbornej učebne
dopravnej výchovy v ZŠ na Komenského ulici, Spojená škola na Letnej ulici v rámci projektu
Napĺňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné médium a univerzálny nástroj
vzdelávania v 3. tisícročí vybavila školu IKT technikou, zriadením mediálneho štúdia pre žiakov,
zriadením knižničných kútikov v triedach za 68 054,20 €, základné školy s materskými školami
sa zapojili do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a získali
výpočtovú techniku, do škôl pribudli interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky. Pokiaľ to
kapacitné a priestorové podmienky dovolili, školy zriaďovali odborné učebne (počítačové, pre
cudzie jazyky, prírodovedné predmety) a vybavili ich dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami,
didaktickými pomôckami, učitelia majú k dispozícii notebooky, niektoré školy majú pokrytie
signálom wifi a kamerovým systémom. V závislosti od finančných prostriedkov pokračujú školy
vo výmene podláh v telocvičniach, triedach, vchodových dverí, okien, šatňových skriniek na
chodbách školy, lavíc a stoličiek v triedach. V materských školách pribudla nová didaktická a
výpočtová technika, interaktívne tabule, prístup na internet, tvorivé hračky, nový nábytok,
kopírovacie zariadenia, prístrojové zariadenia v školských kuchyniach, komplexne boli
zrekonštruované priestory MŠ v Spišskej Sobote (elektrické rozvody, omietky, radiátory, žalúzie,
podlahy, nový školský nábytok, kúpeľňa pre deti a toalety pre zamestnancov, nový výťah na
stravu z kuchyne do jedálne), v MŠ na Dostojevského ulici bola vytvorená trieda pre záujmovú
činnosť, opravené podlahy v triede, vymaľované oplotenie areálu MŠ, v MŠ na Ulici mládeže
boli zrekonštruované a vymenené sociálne zariadenia, urobený zdravotný náter v ŠJ, pristavená
kotolňa, v MŠ vo Veľkej bola ukončená rekonštrukcia výdajne jedál, vymenené vchodové dvere,
opravené oplotenie areálu. Exteriéry viacerých materských škôl boli doplnenie novými lavičkami,

hracími prvkami – preliezačky, šmykľavky, hojdacie prvky, pribudli aj nové obruby na
pieskoviskách. ZUŠ na Štefánikovej ulici začala okrem priestorov v DK využívať na
vyučovanie elokované pracovisko na Francisciho ulici (výtvarný odbor a tanečný odbor v novej
tanečnej sále), bol zakúpený nový klavír, audiovizuálna a digitálna technika, licencie na
programové vybavenie, hudobné nástroje, učebné pomôcky a materiály, interiérové vybavenie,
opravená bola výpočtová technika a hudobné nástroje. Materiálne vybavenie CVČ je na veľmi
dobrej úrovni, vo svojej budove má k dispozícii pre záujmovú činnosť 11 miestností - učebňa
výpočtovej techniky s pripojením na internet, klubovňa s videoprojekciou,
klubovňa
spoločenských vied a jazykov, miestnosť na výtvarné činnosti, herňa stolových a herňa
spoločenských hier, herňa stolného tenisu, posilňovňa, herňa biliardu, 2 sály pre športové a
tanečné aktivity, technická dielňa. Praktický výcvik dopravnej výchovy sa uskutočňoval na
detskom dopravnom ihrisku v areáli ZŠ a v odbornej učebni dopravnej výchovy na Komenského
ul., činnosť väčšiny športových krúžkov v telocvičniach ZŠ.
Vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja školy:
a) Dosiahnuté:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – zvýšený záujem žiakov o zapájanie sa do vedomostných aj
umeleckých súťaží, modernizácia školskej počítačovej siete, vytvorenie oddychovej miestnosti,
zakúpenie nových ohrievačov vody, práčky, nového školského nábytku do tried – lavice, šatňové
skrinky, veľmi dobrá spolupráca s rodičmi detí z MŠ, prezentácia na verejnosti, spolupráca ZŠ
s MŠ, vybavenie MŠ počítačovou technikou s detskými programami. ZŠ s MŠ, Ulica Fr. Kráľa
– ukončenie projektu Premena tradičnej školy na modernú, veľmi dobré výsledky dosiahnuté
v Testovaní 9-2014 a v zbere papiera, upravený areál školy a jeho aktívne využívanie
verejnosťou, úspešná prezentácia školy na verejnosti (kultúrne vystúpenia, starostlivosť o hroby
na cintoríne), modernizuje sa vybavenie školy učebnými pomôckami, v MŠ zlepšenie pracovných
a hygienických podmienok v školskej kuchyni, nová interaktívna tabuľa a PC z projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, upravený vstup do MŠ. ZŠ s MŠ,
Tajovského ul. – pokračujúca činnosť školskej čajovne, pretrváva zvýšená pozornosť venovaná
talentovaným žiakom, využívanie multifunkčného ihriska verejnosťou v areáli školy, skvalitňuje
sa materiálne vybavenie školy a zintenzívňuje sa práca pedagogických zamestnancov vo
využívaní internetu na vyučovaní, je obnovený plot okolo areálov MŠ, exteriéry materskej školy
na Tajovského ulici boli doplnené o dve zostavy na hranie sa detí vo dvore. ZŠ s MŠ,
Francisciho ul. – vymenené skriňové zostavy v triedach 1. stupňa, podlaha v 2 triedach,
zakúpené lavice do 2 tried, ukončené terénne úpravy pred školou, veľmi dobré vybavenie
didaktickou technikou - triedy 1. stupňa vybavené interaktívnymi tabuľami, 64 PC v učebniach,
notebook pre každého učiteľa, wifi signál v celej budove, kamerový systém na chodbách,
poplašné zariadenie, v MŠ interaktívne tabule, PC v každej triede, internet, vymenená väčšina
plastových okien, opravené zostavy na hranie detí v záhrade, doplnené didaktické pomôcky
a odborná literatúra. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – postupná estetizácia interiérov školy
(výmena okien, lavíc, stoličiek, maľovanie učební, chodieb), zrekonštruovaná materská škola
(vymenené okná v triedach, vybudovaný výťah z kuchyne do MŠ, rozšírenie WC a umyvárne pre
deti v priestoroch MŠ), dokúpené lavice a stoličky do viacerých tried, vymaľovanie ďalších
učební, dokúpenie výpočtovej techniky za 5 000 €. Spojená škola na Letnej ulici –
zorganizovaná celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou (hostia z Holandska, Česka),
vydaná Ročenka 2013/2014, experimentálne overovanie zamerané na skvalitnenie procesu
riadenia vyučovania s dôrazom na proces a hodnotiace akty, vytvorené podmienky na prepojenie
činností materskej, základnej a základnej umeleckej školy, používanie trojfázového modelu
učenia – stratégia EUR s aplikáciou prierezových tém Môj zelený domov aspoň 1x mesačne,
plnenie projektu IVKO, vytvorenie plánu osobného rozvoja žiakov, zlepšenie komunikácie
s rodičmi, zakúpenie literatúry a didaktických pomôcky pre ZŠ. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. –
pokračovala výmena šatňových skríň na chodbách a drevených okien za plastové, zvýšil sa počet

PC a didaktickej techniky, uskutočnila sa rekonštrukcia strechy na MŠ, Dostojevského ul.,
úpravou priestorov sa v nej vytvorila miestnosť pre záujmovú činnosť, v oboch MŠ bolo
zrekonštruovaných niekoľko sociálnych zariadení, opravené a namaľovane oplotenie areálov,
doplnené interaktívne tabule a učebné pomôcky. ZŠ s MŠ, Komenského ulica – boli vymenené
okná v kuchyni, v žiackych šatniach pri telocvični, v kabinetoch učiteľov telesnej výchovy,
v jedálni, plastové dvere v školskej jedálni a v sklade jedálenského odpadu, postupne sa menia
dlážky a zariadenia tried, doplnené boli interaktívne učebné pomôcky, aktualizovaný program
výučby dopravnej výchovy, modernizovaný bol exteriér aj interiér materskej školy, dokúpená
bola odborná literatúra a učebné pomôcky. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – uskutočnila sa výmena
ďalších okien za plastové, pokračovalo dopĺňanie didaktických pomôcok v jednotlivých
kabinetoch, areály MŠ boli revitalizované (nové hojdačky, preliezačky, na Záborského ulici aj
dopravné ihrisko, altánok), boli vymenené nábytkové steny v 3 triedach, modernizované WC,
plastové okná v 1 triede, zakúpené moderné učebné pomôcky, didaktická technika a zariadenie
v školských kuchyniach. ZUŠ na Štefánikovej ul. – úspešne sa zrealizoval Medzinárodný
akordeónový festival, začali sa využívať nové priestory so zariadením na elokovanom
pracovisku na Francisciho ulici (učebne, tanečná sála, zakúpený klavír), boli opravené hudobné
nástroje v klavírnom oddelení, kancelárska a didaktická technika, zrealizoval sa výmenný pobyt
speváckeho zboru družobnej ZUŠ z Ústí nad Orlicí v Poprade. CVČ – veľký záujem detí
a žiakov o záujmovú činnosť (organizovanú aj príležitostnú), vysoká úroveň organizácie
prímestských táborov, športových, vedomostných a umeleckých súťaží, veľmi dobrá úroveň
praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku.
b) Zámery:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – využívať IKT vo všetkých vyučovacích predmetoch, zapájať sa
do projektov a získavať mimorozpočtové zdroje na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce,
vymeniť nábytok v triedach, obnoviť podlahy v klasických triedach a v telocvični, vymaľovať
telocvičňu, uskutočniť zber papiera, vybudovať pieskovisko a dráhu pri ihrisku, opraviť chodníky
v areáli školy a oplotiť celý areál, do MŠ sú potrebné väčšie investície na výmenu okien,
vchodových dverí, opravu fasády, sociálnych zariadení, vykurovacích telies, podlahovej krytiny,
vymaľovanie interiéru. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa – pokračovať vo výmene zvyšných starých
okien za plastové, podláh v triedach a v malej telocvični, spracovať projekt na rekonštrukciu
materskej školy a podľa finančných možností MŠ rekonštruovať, opraviť fasádu budovy a školu
zatepliť, zakúpiť hojdačky a preliezačky na školský dvor, konvektomat do školskej kuchyne. ZŠ
s MŠ, Tajovského ul. - venovať zvýšenú pozornosť nadaným žiakom pri príprave na
vedomostné olympiády a postupové súťaže a žiakom pripravujúcim sa na testovanie T9 a na
prijímacie skúšky, dopĺňať didaktické pomôcky a skvalitňovať materiálne vybavenie základnej
školy a oboch materských škôl, zriadiť detskú telocvičňu pre MŠ, zapájať viac rodičov do
športových a zábavných podujatí MŠ. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – ukončiť rekonštrukciu
sociálnych zariadení v MŠ a skriňových zostáv na 1. stupni ZŠ, modernizovať triedy na 2. stupni
ZŠ, v spolupráci so SSŠ postupne maľovať triedy a chodby v ZŠ, postupne vymeniť obkladačky
a dlaždice v umyvárňach, na WC, opraviť a zatepliť fasádu budovy MŠ, ZŠ, upraviť vstupnú časť
do druhého traktu budovy MŠ, upraviť okolie školy. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – ukončiť
úpravu športového areálu - upraviť zelené plochy okolo neho, pokračovať vo výmene didaktickej
techniky a v estetizácii interiérov základnej školy. Spojená škola na Letnej ul. – skvalitňovať
výchovu a vzdelávanie prepájaním tematického vyučovania, pripravovať celoškolské podujatia
pre rodičov, zorganizovať koncert absolventov ZUŠ a celovečerné predstavenie žiakov TO
a LDO, Juniáles a slávnostnú akadémiu na záver školského roka, pripravovať tvorivé víkendy
a besedy s odborníkmi, rozvíjať spoluprácu so ZŠ v Plzni, pokračovať v overovaní predmetu
Ranné sedenie, vydať Ročenku 2014/2015, pokračovať v plnení projektu IVKO. ZŠ s MŠ,
Dostojevského ulica – vymeniť zvyšné okná v ZŠ za plastové, pokračovať v maľovaní tried a vo
výmene nábytku v nich, viac využívať digitálne učebné pomôcky pri práci s deťmi, v MŠ

postupne modernizovať učebné pomôcky a didaktickú techniku, vymeniť nábytok a okná
v triedach, opraviť zvyšné sociálne zariadenia, skvalitniť interiéry škôl, vymeniť vchodové dvere,
opraviť/ zatepliť fasádu na budove MŠ (Ul. mládeže). ZŠ s MŠ, Komenského ul. – odizolovať
budovu a riešiť odtokovú vodu zo strechy školy, vybudovať posilňovňu a lezeckú stenu, dokončiť
výmenu tabúľ v triedach, pokračovať v projekte dopravnej výchovy v MŠ a v ZŠ, riešiť odborné
učebne chémie a fyziky (výmena podláh, lavíc, kúpiť laboratórny stôl, pomôcky a chemikálie),
dokúpiť učebné pomôcky pre výtvarnú a technickú výchovu, obnoviť pomôcky v kabinete
matematiky, zriadiť školskú knižnicu a dokúpiť do nej literatúru a slovníky, modernizovať
sociálne zariadenia v MŠ (WC a sprchy), umožniť rodičom spolupodieľať sa na edukácii v MŠ,
finančné prostriedky získavať zapájaním sa do projektov. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – priblížiť
školu bežnému životu projektom „Škola pre život“, zvýšiť záujem detí predškolského veku
o školu, skvalitňovať prácu riadiacich zamestnancov a metodických orgánov školy, prehlbovať
spoluprácu s radou rodičov, radou školy a s rodičmi, zlepšiť prácu pedagógov s PC, zintenzívniť
spoluprácu s mestskou polícii, s ÚPSVaR v Poprade pri riešení problémového správania sa
a dochádzky niektorých žiakov, skvalitňovať materiálne vybavenie školy (zakúpiť keramické
tabule), zrekonštruovať strechu na budove MŠ na Jarnej ulici, pokračovať v rekonštrukcii
sociálnych zariadení a vo výmene okien za plastové, celoročne využívať detské areály a ihriská,
sezónne realizovať korčuľovanie s deťmi MŠ na klzisku pri Aréne Poprad, pokračovať
v predplaveckej príprave a v lyžiarskom výcviku detí MŠ. ZUŠ, Štefánikova ul. – zvyšovať
aplikáciu netradičných metód a foriem a začleňovanie IKT do vyučovania, zorganizovať
vzdelávanie pedagógov zamerané na zvýšenie kompetencií učiteľov pri práci so žiakmi so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečiť plnú kvalifikovanosť pedagogického
kolektívu. CVČ – poskytovať pestrú a kvalitnú ponuku pravidelnej i nepravidelnej záujmovej
činnosti pre všetky vekové kategórie záujemcov do 30 rokov, rozširovať ponuku aktivít CVČ
podľa záujmu účastníkov, vytvárať podmienky pre vznik nových, netradičných záujmových
útvarov, vytvárať priestor na zapojenie do záujmovej činnosti pre deti zo sociálne málo
podnetného prostredia, začleňovať handicapované deti do aktivít CVČ.
Oblasti, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky:
a) Dosiahnuté:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. – zlepšila sa spolupráca s ÚPSVaR a s CPPPP, modernizoval sa
edukačný proces, zlepšili sa pracovné podmienky v niektorých triedach, zvýšila sa aktivita žiakov
zapájajúcich sa do športových, výtvarných a do vedomostných súťaží, úspešne pokračujú
aktivity učiteľov v projekte Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných komunít (MRK). ZŠ s MŠ, Ulica Fr. Kráľa – úspešne bol ukončený projekt
Premena tradičnej školy na modernú, žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky vo futbale
a v športových súťažiach, škola je úspešná v zbere starého papiera, revitalizovaný bol interiér
MŠ, pretrváva vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, výborná je spolupráca
s Klubom Veličanov a s rodičmi žiakov. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – veľmi dobré výsledky
dosiahnuté v súťaži Lesoochranárska škola, zapájanie sa žiakov do mimoškolskej činnosti,
využívanie ihrísk na športové aktivity, pretrvávajúci vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí
do MŠ na Tajovského ul., veľmi dobrá je spolupráca MŠ s rodičmi detí. ZŠ s MŠ, Francisciho
ul. – veľmi dobré výsledky dosiahnuté v rámci analýzy ZŠ na Slovensku zistených Inštitútom
pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), výborné výsledky žiakov v testovaní žiakov T92014, vysoký záujem rodičov o zápis detí do MŠ a do ZŠ, zrealizovaný projekt Evička nám
ochorela pre MŠ v Poprade, veľmi dobré materiálno-technické podmienky v ZŠ a MŠ, výborná
spolupráca s CPPPsP, ZRPŠ, RŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – výborné výsledky vo
vedomostných i v športových súťažiach a olympiádach, výborné výsledky v testovaní žiakov T92014, 1. miesto v zbere papiere medzi školami troch okresov, využívanie IKT vo vyučovaní,
kvalitná záujmová činnosť a voľnočasové aktivity, úspešná prezentácia školy v športovej aj v
kultúrnej oblasti, realizovaný projekt MIŠKO 2014, spolupráca ZŠ a MŠ so spoločenskými

organizáciami v Sp. Sobote je na veľmi dobrej úrovni. Spojená škola na Letnej ulici – veľmi
dobré výsledky v testovaní žiakov T9-2014, vo vedomostných a v umeleckých súťažiach, veľký
záujem detí o ZUŠ, pedagógovia majú záujem o osobnostný rast formou vzdelávania sa a
rôznych školení, pravidelne vychádza ročenka školy, pretrváva kvalitná prezentácia školy na
verejnosti počas kultúrnych podujatí a na vernisážach, bola zriadená knižnica a otvorená
študovňa, vytvorená školská samospráva – školský parlament, zorganizovaný umelecký plenér.
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – získanie titulu Najšportovejšia škola mesta Poprad, na vysokej
úrovni organizačne zabezpečené okresné kolo technickej olympiády, úspešná reprezentácia školy
a mesta v súťažiach v športovej gymnastike, udelenie Pamätného listu za prínos pre rozvoj
gymnastiky na Slovensku Slovenskou gymnastickou federáciou, udelenie Európskeho certifikátu
kvality za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu „Silent Nigt in Europe“ v rámci programu
Partnerstvo škôl, využívanie športového areálu, vysoký záujem o umiestnenie detí do MŠ. ZŠ
s MŠ, Komenského ul. – výborné výsledky v Testovaní žiakov 9. roč., veľmi dobré výsledky
dosiahnuté vo vedomostných súťažiach, 100 % úspešnosť žiakov v 1. kole prijímacích skúšok na
SŠ, spolupráca s RŠ a so ZRPŠ, realizácia dopravnej výchovy na DDI, v rámci ŠkVVP vysoká
úroveň práce učiteľov v komisiách vedomostných a športových súťaží, prepojenie školského
programu MŠ so školským programom ZŠ, veľmi dobrá spolupráca s rodičmi, propagácia MŠ
a aktivity pre verejnosť. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – výborné podmienky na rozvoj športových
aktivít žiakov ZŠ, detí MŠ a aj ich rodičov v atletickom areáli, realizované športové aktivity,
výborné výsledky v športových súťažiach, veľmi dobré vybavenie výpočtovou technikou,
postupná modernizácia budov a technického vybavenia škôl, revitalizácia areálov MŠ, vysoký
záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ. ZUŠ na Štefánikovej ulici – otvorenie elokovaného
pracoviska na Francisciho ulici, výborné výsledky v umeleckých súťažiach a na prijímacích
skúškach na konzervatóriá a na vysoké školy, úspešná prezentácia školy na verejnosti, vysoká
úroveň kultúrnych programov, aktívna spolupráca so zriaďovateľom, s osobnosťami kultúrneho
a spoločenského života, participácia na kultúrnom živote mesta. CVČ – vysoký záujem o činnosť
útvarov športového zamerania, prezentácia CVČ na verejnosti je na vysokej úrovni, veľmi dobré
výsledky dosiahnuté v športových súťažiach – Malá škola šachu, karate (kategórie kata, kumite),
na vysokej úrovni zabezpečený praktický výcvik žiakov na detskom dopravnom ihrisku,
organizácia a zabezpečenie vedomostných a umeleckých súťaží.
b) Nedostatky:
ZŠ s MŠ na Koperníkovej ul. – neschválenie projektu „Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“, stav budovy a areálu MŠ
vyžadujúci kapitálové prostriedky na opravy a rekonštrukciu, nezáujem žiakov zo SZP o učenie
sa, ich slabá dochádzka do školy, nezáujem ich zákonných zástupcov o spoluprácu so školou,
nedarí sa zlepšiť 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. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa– znižuje sa počet žiakov v dôsledku nepriaznivého
demografického vývoja, a preto je znížený finančný príspevok štátu na prevádzku školy,
obmedzená kapacita MŠ a nevyhnutnosť jej rekonštrukcie, nízka úroveň práce učiteľov MŠ s
PC. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica – vysoký počet vymeškaných hodín žiakmi 9. ročníka,
agresívne a neúctivé správanie sa niektorých žiakov k zamestnancom a žiakom školy,
nedostatočný záujem rodičov o spoluprácu so školou – ich nízka účasť na ZRPŠ, budova MŠ na
Ulici mládeže potrebuje novú strechu, obmedzená je kapacita v MŠ na Tajovského ul. ZŠ s MŠ,
Francisciho ulica – je potrebné opraviť fasádu školy, vymeniť/opraviť zničené parkety
v triedach, opraviť strechu na MŠ, podlahy na chodbách, zrekonštruovať a zmodernizovať
kuchyňu. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – úbytok žiakov v škole v dôsledku nepriaznivého
demografického vývoja, zvýšený počet žiakov s poruchami správania, pretrvávajúce výchovné
a vzdelávacie problémy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich dochádzka do
školy a spolupráca s ich zákonnými zástupcami. Spojená škola na Letnej ulici – nedostatočné

vtiahnutie zákonných zástupcov detí do práce školy, arogancia niektorých rodičov vo vzťahu k
škole, pretrvávajúca neefektívna komunikácia v kolektíve učiteľov, tolerancia zlého správania sa
žiakov niektorými pedagógmi. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – vzťahy niektorých žiakov
k spolužiakom sú zlé, zlý je aj ich prístup k vzdelávaniu a k školskému majetku, nedostatočne sa
pripravujú na vyučovanie, nedodržiavajú školský poriadok, slabšie výsledky v Testovaní 9,
vyššia hladina hluku v spoločných priestoroch počas prestávok spôsobená vysokým počtom
žiakov, skvalitňovanie exteriéru materskej školy na Dostojevského ulici a využívanie
didaktických učebných pomôcok v edukačnom procese. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – niektorí
žiaci sa doma slabo pripravujú na vyučovanie, je benevolentná výchova v ich rodine a rodičia
nespolupracujú s triednymi učiteľmi, ich podpora školy je minimálna, pretrváva nezáujem žiakov
o prácu navyše, o čítanie, o spievanie na hodinách Hv, o cvičenie na hodinách Tv, viacerí žiaci sa
nekultúrne správajú v ŠJ, neúctivo k zamestnancom školy, vyučovanie narúšajú príchody rodičov
do tried pred vyučovaním a veľa rôznych podujatí, ktoré absolvujú žiaci počas školského roka,
chýba posilňovňa, pomôcky na tenis, odvody dažďovej vody do kanalizácie, odizolovanie
budovy školy, úprava školského ihriska, treba zrekonštruovať sociálne zariadenia v MŠ.ZŠ s MŠ,
Jarná ulica – nepriaznivý demografický vývoj, problémové správanie sa niektorých žiakov (ich
priestupky a trestná činnosť), bezdôvodné vymeškávanie vyučovania niektorými žiakmi a ich
slabá príprava na vyučovanie, pretrvávajúci nezáujem niektorých rodičov o spoluprácu so školou,
nedostatok finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu materských škôl (strecha MŠ
na Záborského ul., výmena okien v MŠ na Jarnej ul., modernizácia umyvární a WC...). ZUŠ na
Štefánikovej ulici – chýbajúci vzorový štátny vzdelávací program pre ZUŠ, zaťaženosť vedenia
školy administratívou a vyučovaním nad rámec povinného úväzku, akustická izolácia tried
hudobného odboru, získavanie mimorozpočtových zdrojov, nedostatok kvalifikovaných učiteľov
pre tanečný a hudobný odbor.
Voľnočasové aktivity, umiestnenie škôl v súťažiach:
V školskom roku 2013/2014 prevzalo ťažisko pravidelnej záujmovej činnosti organizačne aj
personálne (dohody o vykonaní práce) Centrum voľného času v Poprade. V CVČ pracovalo 108
záujmových útvarov s počtom členov 1 495, z toho bolo do 15 rokov 1438 členov a nad 15 rokov
57 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. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti zabezpečovalo
CVČ praktický výcvik žiakov 1.- 4. roč. na detskom dopravnom ihrisku, ktorý absolvovalo 2 707
žiakov základných škôl a aj deti materských škôl. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti
zorganizovalo 296 príležitostných akcií (napr. Cesta okolo sveta, Zábavníček, Šantenie vo
Funville, Čaro návratov, Vianočný šachový turnaj, Novoročná loptička, Turnaj v biliarde, Deň
s AquCity.... ) a zúčastnilo sa ich 8479 detí a žiakov. Mimoriadnej obľube sa tešilo aj 10 letných
mestských táborov organizovaných počas prázdnin v CVČ: Hry s umením, Túlavé topánky,
Táborové všeličo, Mladí volejbalisti, Vodný svet, Dopraváčik, Abeceda športu, Po stopách
histórie, Svet fantázie, Spektrum. Odrekreovalo sa v nich 235 detí. Popri tom boli deťom počas
všetkých prázdnin k dispozícii bezplatne herne. Počas celého školského roka CVČ organizačne
zabezpečovalo vedomostné olympiády, postupové a umelecké súťaže (pozvánky, priestory,
občerstvenie, vyplácanie odmien porotám, rozmnožovanie úloh), ktorých sa zúčastnilo 1160
žiakov, pomáhalo pri organizovaní športových súťaží a podujatí - Chalange Day, Majstrovstiev
Slovenska v plávaní ZŠ a SŠ, Športovej olympiády mesta Poprad, Olympiáde detí MŠ. Záujmová
činnosť sa okrem CVČ realizovala aj v základných a v materských školách v rámci
voľnočasových aktivít a v ŠDK. Záujmové útvary boli zamerané na oblasti: šport, príroda
a turistika, rozvoj umeleckých zručností, prácu s počítačom, rozvoj komunikácie v cudzích
jazykoch, relax. V ZŠ na Koperníkovej ulici bolo 10 záujmových útvarov, napr. Multikultúrna
výchova, Šikovníček, Hudba – tanec – divadlo, v rámci projektu MRK zamerané aj na prípravu
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
a olympiády
1.
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica
29
6
35
2.
ZŠ s MŠ, Komenského ulica
23
11
34
3.
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica
18
15
33
4.
Spojená škola, Letná ulica
11
21
32
5.
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica
17
4
21
6.
ZŠ s MŠ, Jarná ulica
14
3
17
7.
ZŠ s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa
11
2
13
8.
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
6
2
8
9.
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul.
0
0
0

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, Komenského ulica
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica
Spojená škola, Letná ulica
ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad - Veľká
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica, Poprad - Matejovce

Počet bodov
324
307
305
274,5
268,5
200,5
194
177
75,5

Spolupráca škôl s organizáciami a s inštitúciami:
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad spolupracujú
s nasledovnými organizáciami a inštitúciami: MŠ so ZŠ, ZŠ so SŠ, RŠ, ZRPŠ, Mestský úrad
Poprad – vedenie mesta, oddelenie školstva, mládeže a športu, oddelenie kultúry, CVČ, Spolok
TAŠ, Tatranská galéria, Podtatranské múzeum, Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové
stredisko, Asociácia ZUŠ, športové kluby a občianske združenia na území mesta, AquaCity,
SČK, CPPPaP, Regionálne informačné a poradenské centrum Poprad (EÚ), Komunitné centrum
Poprad, komunita Cenacollo, Zbor pre občianske záležitosti, SSŠ, DHaZZ, polícia (mestská,
štátna), Dalkia, Tatranská galéria, TANAP, Whirlpool, ÚPSVaR, Klub Matejovčanov, Klub
Sobotčanov, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota, Mestské lesy, Tv Poprad, ZUŠ, Štátny
archív Levoča – pracovisko Spišská Sobota, OZ Nová Kapitula, Katolícke pedagogické
katechétske centrum, Scherfelov dom, Klub Veličanov, Pohrebno-cintorínske služby mesta
Poprad, FK Poprad, Školský tenisový klub, všeobecní a odborní lekári, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, MO Matice slovenskej, vydavateľstvá Oxford, Slovak Ventures,
Klett, Express Publishing, družobné školy v Česku, v Maďarsku, v 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, z projektov, od zriaďovateľa, z darov, z príspevkov rodičov,
z vlastných príjmov, z 2 % z daní príjmu fyzických a právnických osôb. Rozbor hospodárenia
s finančnými prostriedkami je súčasťou každej 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).

