Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2015/2016
Počet základných škôl s materskými školami: 9
Počet materských škôl: 12
Počet tried v MŠ:
63
Počet detí v MŠ:
1449, priemerná dochádzka 75 %
Počet žiakov v ZŠ: 4 250 (k 15. 9. 2015),
- z toho začlenených v bežných triedach: 254
z toho intelektovo nadaní (Spojená škola, Letná ul.): 61
Počet tried: 216
z toho športových: 23,75 / 503 žiakov (Komenského ul. (basketbal – 89), Vagonárska ul.
(hokej – 134, plávanie – 84), Ul. Fr. Kráľa (futbal – 58, tenis - 5), Jarná (bežecké
lyžovanie - 118), Letná – (volejbal – 15)
Počet špeciálnych tried: 11 (Jarná – 1, Koperníkova ul. – 10)
Žiakov v špeciál. triedach: 96
Nultý ročník: 1 trieda – 11 žiakov (Koperníkova ul.)
Počet žiakov v ŠKD: 1451, oddelení 54, priemer 26,87
Odbornosť vo vyučovaní: 93,99 %
Prospech: k 31.8. 2015 z počtu 4209: prospelo 4 100 (97,4 %), neprospelo – 37 (0,88 %),
nehodnotení 72 (1,7 %)
Dochádzka (k 31.8.2015): vymeškaných hodín – 282911,
priemer na žiaka – 67,22
z toho neospravedlnených – 3 204,
priemer na žiaka – 0,78
Odchod žiakov do stredných škôl z 5. - 8. roč.: 75, z 9. roč.: 433
Odchod žiakov do špeciálnych škôl: 1
Odchod žiakov do pracovného pomeru: 6 (Koperníkova ul.)
Nastúpilo do 1. roč.: 493 žiakov
Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté
v Testovaní 5-2015:
P. č. Škola
Matematika % Slovenský jazyk %
Priemer %
1. Spojená škola, Letná ulica
76,85
76,67
76,76
2. ZŠ s MŠ, Veľká
71,93
72,98
72,46
3. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
70,00
74,61
72,31
4. ZŠ s MŠ, Komenského ul.
69,94
71,13
70,54
5. ZŠ s MŠ, Francisciho ul.
69,25
70,23
69.74
6. ZŠ s MŠ, Jarná ulica
63,81
63,02
63,42
7. ZŠ s MŠ, Spišská Sobota
63,66
66,67
65,17
8. ZŠ s MŠ, Tajovského ul.
65,86
66,46
66,16
9. ZŠ s MŠ, Matejovce
65,01
62,86
63,94
Poprad
68,48
69,40
68,94
(Celoslovenský priemer 2015: 64,3 %, M - 62 %, SJ – 66,6 %)
Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté
v Testovaní 9-2016:
P. č. Škola
Matematika % Slovenský jazyk %
Priemer %
1. ZŠ s MŠ, Komenského ul.
68,06
71,47
69,76
2. Spojená škola, Letná ulica
67,07
67,86
67,47
3. ZŠ s MŠ, Jarná ulica
59,77
69,88
64,83
4. ZŠ s MŠ, Spišská Sobota
60,71
67,2
63,96
5. ZŠ s MŠ, Tajovského ul.
59,87
61,95
60,91

6.
7.
8.
9.

ZŠ s MŠ, Francisciho ul.
54,5
65,7
ZŠ s MŠ, Matejovce
55,9
65,45
ZŠ s MŠ, Veľká
61,67
55,11
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
47,74
63,2
Poprad
59,41
65,42
Poprad 2015
58,05
63,39
(Celoslovenský priemer 2016: 57,54 %, M - 52,5 %, SJ - 62,4 %)

60,1
60,68
58,39
55,47
62,42
60,72

Počet základných umeleckých škôl: 2 (1 – právny subjekt, 1 – organizačná zložka Spojenej
školy, Letná ulica)
Počet žiakov v ZUŠ: 1854, z toho 297 prípravné štúdium, 1496 základné štúdium, 6 rozširujúce
štúdium a 55 dospelých žiakov v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný,
literárno-dramatický a audiovizuálnej a masmediálnej tvorby,
absolventov: 253 (Letná ul. - 139 , Štefánikova ul. - 114)
Centrum voľného času: 1
- počet detí a žiakov s prepočítaným počtom členov 1804,
- počet záujmových útvarov – 126,
- počet detí v jednotlivých oblastiach:
jazyky – 171, spoločenské vedy – 108, prírodné vedy – 53,
veda a technika – 55, kultúra a umenie - 138, telovýchova
a šport – 1197, turistika a branné športy – 42, ekologická
výchova - 16, informatika – 24.
Počet zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
spolu: (údaje podľa stavu za 3. štvťrok) fyzické stavy 794
z toho: základné školy:
393
pedagogickí zamestnanci
303
odborní zamestnanci
4
pedagogickí asistenti
3
nepedagogickí zamestnanci 83
materské školy:
157
pedagogickí zamestnanci
122
nepedagogickí zamestnanci
35
školské kluby detí:
pedagogickí zamestnanci
49
základné umelecké školy:
62
pedagogickí zamestnanci
52
nepedagogickí zamestnanci
10
centrum voľného času:
10
pedagogickí zamestnanci
6
nepedagogickí zamestnanci
4
školské jedálne:
112
stredisko služieb škole:
11
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
Školy a CVČ vypracovali plány kontinuálneho vzdelávania na základe záujmu pedagogických
a odborných zamestnancov a ponuky vzdelávacích inštitúcií. Plány boli prerokované so
zriaďovateľom, ktorý sa k nim písomne vyjadril. Počas školského roka vykonalo I. a II.
atestáciu (alebo boli zaradení do predatestačného štúdia) 62 pedagogických a odborných
zamestnancov. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastňovali aj adaptačného, inovačného,

špecializačného, rozširujúceho, aktualizačného, inovačného funkčného, kvalifikačného a
vysokoškolského vzdelávania. Témami vzdelávania boli napr.: Podpora profesijnej orientácie
žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej
na rozvoj pracovných zručností a na prácu s talentami (národný projekt), Polytechnická výchova
v prírodovedných predmetoch v ZŠ, Prieskum klímy triedy z pohľadu žiakov ako súčasť práce
výchovného poradcu, Zvládnutie stresu v práci učiteľa, Podpora duševného zdravia v školskom
prostredí, Využívanie digitálnych prvkov vo vyučovacom jazyku, Súčasné trendy v didaktike
a realizácii výtvarných techník v predmete výtvarná výchova v ZŠ, Modernizácia hudobnej
edukácie prostredníctvom digitálnych technológií, Aktivizujúce metódy vo výchove, metóda
CLIL vo vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov, Krok za krokom pri tvorbe programov
výchovy a vzdelávania, Inovácia ŠkVP v MŠ, Lyžovanie v materskej škole, Uplatnenie
multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese, Pracujeme s didaktickou hračkou, Rozvoj
kompetencií vedúceho predmetovej komisie, Dieťa a hudba – pohyb a hra, Interaktívna tabuľa
a multimédiá vo vzdelávaní, Polytechnická výchova v predmete fyzika .... .
Školský úrad Poprad samostatne, ale aj v spolupráci s ďalšími vzdelávacími inštitúciami,
zorganizoval pre školy viaceré semináre a metodické podujatia, ktoré neboli akreditované, ale
vychádzali z požiadaviek škôl, napr.: Adaptačné vzdelávanie a školská legislatíva, Metodika
výučby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ, Cyklistika a cykloturistika na hodinách telesnej
výchovy, evakuácia v ZŠ, Inovovaný školský vzdelávací program v MŠ, Príprava mladého
recitátora – praktický nácvik, Čitateľská gramotnosť na 1. stupni ZŠ, Čítajme s porozumením v
ŠKD, Fašistické represálie na Slovensku – Tokajík, technické múzeum Solivar pri Prešove.
K individuálnej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov patrili interné metodické hodiny, štúdium
odbornej literatúry, odborných časopisov, Učiteľských novín, programov na CD-nosičoch,
vzdelávanie sa cez internet e-Twinning a portál Moderný učiteľ.
Projekty:
V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa realizovali projekty: Škola priateľská
deťom, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Modernizácia vzdelávacieho
procesu, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (digiškola), Vzdelávaním
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, Aktivizujúce
metódy vo výchove, Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a príprava
prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca
s talentami, Komplexný poradenský systém prevencie ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí, Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, Nové
trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ (english one), Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania, „Bez nehody do školy, bez nehody
domov!“ (5 308 € na praktický výcvik žiakov na DDI ), Dopravný kurz pre 5. ročník, Moderné
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, CELEBRATIONS,
ŠIOV – na podporu zamestnanosti (technická výchova, fyzika), projekt Nadácie ČSOB –
vybudovanie školského ihriska a Fit dráhy (MŠ vo Veľkej), Podpora a šírenie súčasnej hudby 20.
a 21. stor., Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, Život starých remesiel,
medzinárodné projekty v rámci eTwinning (R.OI.O.T.S., The motivational story book...), Zober
loptu nie drogy!, Deň narcisov, Školská záhrada – botanický chodník, EKO – kódex, IVKO, „Na
bicykli bezpečne!“ - dopravný projekt MŠ, Chceme dýchať čerstvý vzduch, Ako sme prišli na
svet, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Škola
podporujúca zdravie, Zdravá škola, Školská čajovňa, Environmentálny projekt s prvkami
projektu Zelená škola, Tešíme sa na školu, Detský čin roka, Športová olympiáda žiakov mesta
Poprad, Športová olympiáda detí MŠ, Návrat tretieho groša, Adamko, Čas premien, Rozvoj
kontaktov so Slovákmi v zahraničí, Deti deťom – výroba a predaj výrobkov na vianočnom
jarmoku, Všade mám kamaráta, Recyklohry, Lesy okolo nás, Tajný život vody, Evička nám
ochorela, Separovanie odpadu, Na túru s Naturou – Biodiverzita na Slovensku, Strom života –

Minináučný chodník a arborétum, Ekologická stopa, Lesoochranárska škola, Sledovanie
fenologických fáz stromov, Občiansky monitoring životného prostredia, Jar nám prišla, Adamko
zdravo, Kreslím, kreslím, maľujem..., Rozvoj emocionálnej inteligencie, Soľný program,
Hydroterapia, Zdravé stravovanie detí, Zdravý úsmev, Zdravá škola, Pohybom ku zdraviu,
LEGO DACTA, separovaný zber odpadu .... .
Inšpekcie a kontroly:
ZŠ s MŠ, Poprad – Matejovce: Inšpektorát práce Prešov – zistené nedostatky sa mali odstrániť
do 31.8. 2016,
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica: ŠŠI – tematická: zistenie úrovne dosiahnutých kompetencií v oblasti
finančnej gramotnosti,
Záver: priemerná úspešnosť testovania bola vyššia o 2,55 % ako na
Slovensku a o 2,27 % vyššia ako v Prešovskom kraji,
ZŠ s MŠ, Francisciho ul.: MsÚ – útvar hlavného kontrolóra – kontrola zameraná na
odstránenie nedostatkov z kontroly č. 11/2012 a 30/2013,
Záver: všetky opatrenia boli splnené,
Odbor školstva, mládeže a športu – v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Poprad podľa plánu kontrol (záujmová činnosť, dochádzka
zamestnancov, preplácanie cestovných nákladov dochádzajúcim žiakom, školské
jedálne, činnosť v MŠ, v CVČ a úprava ich areálov počas prázdnin....).
Aktivity a prezentácia škôl a CVČ:
a) V školách: environmentálna konferencia Les pre človeka, človek pre les (s medzinárodnou
účasťou - Tajovského), celoslovenská konferencia Škola pre každého (Letná), Ročenka 2015/
2016 (Letná), Memoriál Pavla Rummlera – celoslovenská hasičská súťaž žiackych družstiev
(Veľká), Popradský kros – medzinárodná súťaž v cezpoľnom behu (Veľká), workshopy
a otvorené hodiny, Športová olympiáda mesta Poprad, Olympiáda detí MŠ, okresné kolá
v atletike chlapcov aj dievčat, vo futbale starších žiačok, v stolnom tenise, Kinderiáda, Deň
rodiny, Deň matiek, Deň otcov, Deň srdca, Deň Zem, Deň zdravej výživy, Svetový deň zdravia,
Deň mlieka, Deň jablka, Deň vody, Deň otvorených dverí, organizovanie okresného kola
Technickej olympiády a okresného kola dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne!“, dopravnej
súťaže pre deti MŠ „Bezpečne do školy!“ a projektu „Evička nám ochorela“, tvorivé dielne
rodičov s deťmi, Pasovanie za prváka /Imatrikulácia prvákov, Juniáles, Šarkaniáda, Gaštankove
popoludnie, Klauni, juniáles, lampiónový sprievod, nočné spanie v MŠ, pečenie a zdobenie
medovníkov, vianočné besiedky a akadémie, návšteva Mikuláša v MŠ, výroba a predaj výrobkov
na vianočných trhoch, vianočné tvorivé dielne, Posolstvo Vianoc, karnevaly, Marec – Mesiac
knihy /burza kníh/, vynášanie Moreny, súbor aktivít zameraných na prevenciu proti drogám
(divadelné predstavenie Drogy sú cesta do tmy, besedy s príslušníkom polície k prevencii,
dokumentárne filmy o AIDS a HIV, film Z denníka Ivany A), MDD, spomienka na padlých v 2.
svetovej vojne, rozlúčka s predškolákmi, zber papiera, koncerty žiakov ZUŠ spojené s ich
vyraďovaním, S úsmevom za zdravím ...... ,
- výtvarné súťaže a výstavy: Európska únia očami detí, Predchádzajme požiarom, Plody našich
záhrad, absolventské výstavy, Anjel Vianoc, Kytica zo záhrady, Vianočná pohľadnica,
Žitnoostravské pastelky, Svet očami detí, Dúhový kolotoč, S knihou ma baví svet,
- rozhlasové relácie: otvorenie školského roka, pri významných výročiach, na Svetový deň
ozónovej vrstvy, Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň boja proti AIDS, Svetový deň vody,
Deň učiteľov, Svetový deň mlieka, Deň otcov, Deň matiek, Svetový deň Zeme, Svetový deň
životného prostredia ......,
- prezentácia aktivít škôl a CVČ na svojich webových sídlach.

b) Iným spôsobom: prepožičanie čestného názvu ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela v Poprade
- Veľkej (MŠ VVaŠ SR), celoslovenské stretnutie koordinátorov a aktivistov organizácie Zdravé
komunity (Veľká), Zlatý Amos, Pamätnica k 50. výročiu otvorenia ZŠ v Matejovciach, Ročenka
2015/2016 (Letná), vydanie školského kalendára, Noviny Poprad, Korzár, Podtatranský Kuriér,
Naše noviny, Podtatranské noviny, Poprad24, RTVS, Televízia Poprad, Rádio Regina, facebook,
prezentácia na seminári Moderná ENV, detské časopisy Včielka, Vrabček, Zvonček, Maxík,
účasť na akcii Čisté hory, MIŠKO 2016, Noc s Andersenom, slávnostné zápisy detí do knižnice,
športová olympiáda detí materských škôl a žiakov ZŠ, medzinárodný basketbalový turnaj
a medzinárodná matematická súťaž, predaj výrobkov žiakov na vianočnom jarmoku, účasť na
medzinárodných športových, výtvarných a vedomostných súťažiach, Vianočný jarmok,
predvianočná zbierka hračiek a kníh pre deti v nemocnici, Šarkaniáda, Detský čin roka, Deň
narcisov, Deň matiek , propagačná tabuľa pred CVČ, školou a na miestnych potravinách,
spoločné podujatia s Klubom Veličanov, Zachráň strom, úprava mestského cintorína a spomienka
na padlých v 2. svetovej vojne, Týždeň mobility, lyžiarsky kurz v ZŠ, základy lyžiarskeho a
plaveckého výcviku a korčuľovania detí v MŠ, sústredenia Popradského detského zboru,
vystúpenia TŠ Super, akordeónového orchestra, tvorivé výtvarné dielne pre deti a rodičov....... .
c) Kultúrne programy: slávnostná akadémia k 60. výročiu školy (Francisciho ul. - za účasti
prezidenta SR Andreja Kisku), slávnostná akadémia k 30. výročiu otvorenia školy (Jarná ul.),
Umelci Popradu - koncert k 70. výročiu vytvorenia veľkého Popradu (Mesto, ktoré mám rád),
koncerty žiakov a pedagógov hudobných odborov ZUŠ na Letnej a na Štefánikovej ul.,
koncert Popradského detského zboru, koncerty v rámci rôznych kultúrnych podujatí, napr.:
Popradská hudobná jar, Popradské kultúrne leto, Popradská hudobná jeseň, Posolstvo
Vianoc, Mikulášsky koncert, v ľadovom dome na Hrebienku, vianočný program Zlaté prasiatko,
vianočný program pre ÚPSVaR, vynášanie Moreny, fašiangový koncert, Do kolieska do kola,
dramatizovaný hudobný program pre MŠ Kremienok a Chocholúšik, koncerty tried - klavírnych,
husľovej, flautovej, gitarovej a akordeónovej, kultúrne programy na MDD, Deň rodiny
(Aladinova lampa), ku Dňu matiek, počas Dní sv. Egídia, kultúrne programy v rámci vernisáží
a výstav výtvarných odborov žiakov ZUŠ v dome kultúry, v Podtatranskej knižnici,
v Tatranskej galérii, MIŠKO 2016, kultúrne programy pre dôchodcov počas Mesiaca úcty
k starším (Xenón, Dom dôchodcov Seniores vo Veľkej, Centrum sociálnych služieb), Tretí vek sa
zabáva, kultúrne vystúpenia folklórneho súboru Venček ........ .
d) Účasť na súťažiach, úspešné reprezentovanie školy a mesta: úspešná reprezentácia žiakov
v umeleckých, športových, postupových súťažiach a vedomostných olympiádach v okresných,
krajských, celoslovenských kolách i v medzinárodných súťažiach, súťaž o Najšportovejšiu školu
v meste, medzinárodný basketbalový turnaj a medzinárodná matematická súťaž, organizovanie
medzinárodných pretekov v bežeckom lyžovaní a v atletike (EURO-liga) a aktívna účasť na
nich, Majstrovstvá SR v ľadovom hokeji starších žiakov (4. miesto), slovenská juniorská
reprezentantka v plávaní, Športová olympiáda žiakov mesta Poprad – zimná a letná časť,
Prírodovedný päťboj, Medzníky 2. svetovej vojny (Veľká - 2. miesto medzi okresmi), okresné
majstrovstvá žiakov ZŠ vo futbale, futsale, v ľahkej atletike, v stolnom tenise (organizácia +
účasť), recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko,
- spevácke a hudobné súťaže, prehliadky: Medzinárodná súťaž v hre na dychové nástroje Pro
Bohemia (Ostrava), celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje Čarovná flauta
(Nižná), na saxofón Saxoafoniáda (Gbely), Prehliadka mladých gitaristov (Bratislava, Giraltovce,
Ružomberok), v populárnom speve Kremnické laso, Zemplínsky pop, Bojnická perla, Slávik
Slovenska, PragaCantat, Slávici z lavice, Hnúštiansky akord, Mladý violončelista Slovenska
(Kežmarok), Mládež spieva (Vranov nad Topľou), Z tatranského prameňa (Svit), Schniederova
Trnava, Regionálna súťaž v sólovom speve (Bardejov), Mládež spieva (Rimavská Sobota),
festival komornej hudby (Čadca), Moyzesov Slávik (Prešov),
- tanečné súťaže: Svetový pohár v desiatich tancoch v Kanade, Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov Slnečná Olympia (Bulharsko), Symbióza tanca, Deň tanca (Svit, Žiar nad

Hronom), festival moderného tanca Bojnice, krajská súťaž folklórnych súborov Raslavice,
majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch v Leviciach, v latinsko-amerických tancoch v
Banskej Bystrici, v desiatich tancoch v Nitre, Slovenský pohár v Ružomberku, Krojované bábiky
(medzinárodný festival detských folklórnych súborov v Poprade),
- výtvarné súťaže: popredné ocenenia v celoslovenskej výtvarnej súťaži Rómska paleta, Anjel
Vianoc, V popradských uličkách, Milujem Slovensko, Vesmír očami detí, Maľovaná ZUŠKA,
Bienále fantázie, Moja budúcnosť v Európe, Hasiči budúcnosti, výstavka prác krúžku Artík,
- divadelné a filmové súťaže: Scénická žatva Levoča, Divadelná Šuňava, Divadlo a deti
(Rimavská Sobota), celoštátna súťaž FEDIM 2016 (Tisovec), festival pantomímy a pohybového
divadla PAN 2015, Divadlenie Kežmarok, Liliputánia, Animácie CZ Plzeň, Animág Kroměžíš,
Cinema Nitra,
e) Besedy: s futbalistami a P. Hapalom – trénerom futbalovej reprezentácie do 21 rokov,
s hokejistami, zástupcami IT VALLEY, hasičmi (pomoc pri dopravných nehodách + praktické
ukážky), s príslušníkmi polície (Bezpečná cesta do školy, Bezpečne a viditeľne, Viem sa správať
na ulici, Chov psov doma, Práva dieťaťa), so záchranármi (Prevencia pred požiarmi, Trestné
právo, Drogy a závislosť, Energetické nápoje), s detskými lekármi a so zdravotníkmi SČK
(Poskytovanie prvej pomoci, Zdravá strava), so stomatológom, s logopedičkou, s rodičmi
predškolákov, so zamestnancami CPPPaP (Riešenie záškoláctva a šikanovania), so psychológom,
so zamestnancami TANAP-u (Svetový deň mokradí, Spoločenstvo stromov, Jesenné čaro hôr,
Svetový deň vody, TANAP), s horským záchranárom (Les ukrytý v knihe), so spisovateľmi
(Stano, Bruck, Revajová), ku Dňu holokaustu, k Denníku Anny Frankovej, Vianočné tradície
a zvyky,
f) Exkurzie: Mestský úrad Poprad, ČOV Poprad - Matejovce, Farský úrad Poprad, hasičská
zbrojnica v Poprade, TANAP, Vysoké Tatry - Hrebienok, Zamkovského chata, Belianska
jaskyňa, Bratislava – výstava Titanic, Oblastný archív Poprad, Kežmarský hrad, Letisko Poprad,
SHMÚ Gánovce, Vyšné Ružbachy, ZOO Košice a Bojnice, Liptovský Mikuláš – kontaktná ZOO,
skanzen Stará Ľubovňa, Nestville park Hniezdne, Rainerova chata, Važecká jaskyňa, Technické
múzeum Košice, Liptovský Mikuláš, Pribylina, Važecká jaskyňa, Planetárium Prešov, SOŠ vo
Svite, Novoveská Huta – výhra v súťaži Enviróza (ZŠ na Komenského ul.), biofarma Vydrník
a Spišský Štiavnik, Kežmarský hrad, Spišská Kapitula, Žakovce – farma, radnica v Bardejove,
Wieliszka, Osvienčim, Krakov – Poľsko, pracovisko SAV Stará Lesná, Čierny Balog, Habakuky.
Priestorové a materiálno-technické podmienky:
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa počas školského roka
zamerali na zlepšovanie svojich priestorových a materiálnych podmienok tak, aby čo najviac
zodpovedali hygienickým požiadavkám kladeným na výchovno-vzdelávací proces. Riaditelia
dbali 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. Základné školy pokračovali v zriaďovaní
odborných učební (školské dielne) a v ich vybavovaní pomôckami a didaktickou technikou.
V závislosti od finančných prostriedkov pokračovali vo výmene okien, dvier, podláh, šatňových
skriniek, lavíc a stoličiek v triedach, obnovovali technické vybavenie školských kuchýň. V ZŠ
a MŠ pribudli interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, nová výpočtová technika, v MŠ
prístup na internet, tvorivé hračky, nový nábytok. Z projektu „Bez nehody do školy, bez nehody
domov!“ boli pre praktický výcvik žiakov na detskom dopravnom ihrisku zakúpené bicykle,
náhradné diely na ne, aktualizoval sa výukový program do odborných učební dopravnej výchovy
v ZŠ na Komenského ulici, nové didaktické pomôcky pribudli aj v ZUŠ. ZŠ s MŠ Matejovce –
zriadená bola trieda pre PC, v prístavbe rozšírená o priestor kabinetu Tv, vymenené okná a
podlaha v triede predškolákov v MŠ, vymaľované chodby a kuchyňa, opravený plot okolo areálu
MŠ, priebežne vymieňaný školský nábytok a lavice v triedach. V ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote
bola ukončená výmena spální v MŚ, zakúpený nový nábytok a ležadlá s matracmi, vymenené

okná v suteréne budovy MŠ, zakúpený školský nábytok do tried a do ŠKD, vymaľované ďalšie
učebne, chodby a schodištia. V ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici boli zrekonštruované šatne,
spojovacia chodba medzi telocvičňou a školou, vymaľovaných 6 tried, rozšírený kamerový
systém, zakúpené lavice, šatňové skrine, vymenená podlaha a okná v triedach ZŠ aj MŠ,
v kuchyni zakúpené odsávače pár a pracovný stôl, opravený chodník do MŠ, rozšírené vybavenia
detského ihriska v areáli MŠ, pribudli nové interaktívne tabule a nábytok do tried MŠ, zavedený
bol internet do tried MŠ, riešené polámané stromy. ZŠ s MŠ na Francisciho ulici všetky triedy
1. – 4. roč. majú interaktívne tabule s dataprojektormi, odborné učebne majú 8 interaktívnych
tabúľ s dataprojektormi, počítačové učebne majú 47 počítačov na vyučovanie, interaktívne tabule
a počítače pribudli aj do 5 tried MŠ, celá škola, vrátane MŠ, je pokrytá wifi signálom, každý
učiteľ má notebook + USB kľúč, na chodbách ZŠ je kamerový systém, škola má poplašné
zariadenie a núdzové osvetlenie, zborovňa a kancelárie sú vybavené kopírkami a sieťovými
tlačiarňami, ukončená bola strecha na MŠ. V ZŠ s MŠ vo Veľkej sponzorsky získali dosky
a hranoly na opravu strechy hospodárskej budovy a detského pieskoviska, zakúpená bola
nábytková zostava do troch učební, skrinky do šatní žiakov futbalových tried, zrezané boli
poškodené stromy v areáli školy, opravená a zväčšená bola terasa v materskej škole, rieši sa
projektová dokumentácia na zväčšenie kapacity MŠ. V ZŠ s MŠ na Jarnej ulici boli dopĺňané
učebné pomôcky, didaktická technika, knihy a hračky, bol opravený interiér a exteriér v MŠ na
Záborského ulici (prasknuté steny v časti školskej kuchyne), vytvorená sauna v MŠ na
Záborského ul., zrekonštruované kolotoče a preliezačky v areáloch MŠ, vymenené ďalšie okná
v MŠ, modernizované technické vybavenie v ŠJ. V ZŠ s MŠ na Tajovského ulici pokračuje
v činnosti školská čajovňa, postupne sa zlepšuje materiálno-technické vybavenie školy a školskej
kuchyne (rekonštrukcia priestorov na čistenie zeleniny), zrekonštruovaná kuchyňa a opravená
bola strecha na MŠ, skultúrnený športový areál. V areáli ZŠ na Komenského ulici pokračoval
na DDI a v odborných učebniach dopravnej výchovy praktický výcvik dopravnej výchovy
žiakov ZŠ, pre ktorý boli z projektu MŠVVŠ SR dokúpené bicykle, náhradné súčiastky
a výukový program, priestory školy sa postupne modernizujú a učebne sa dopĺňajú novou
didaktickou technikou (dataprojektory, PC), učebné pomôcky a hračky pribúdajú do MŠ.
Spojená škola na Letnej ulici spolu s elokovaným pracoviskom na Komenského ulici
modernizuje výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ, ZUŠ, nadané deti MŠ zapája do projektu
IVKO, zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie školy, tried, odborných učební novou
didaktickou technikou, učebnými pomôckami a literatúrou do školskej knižnice a do študovne. V
ZUŠ na Štefánikovej ulici bola zakúpená audiovizuálna a digitálna technika, hudobné nástroje
a učebné pomôcky, materiál na rekvizity pre divadelný odbor, aktualizované bolo programové
vybavenie, opravené hudobné nástroje a výpočtová technika. Materiálne vybavenie CVČ je na
veľmi dobrej úrovni, vo svojej budove má k dispozícii pre záujmovú činnosť a na realizáciu
niektorých vedomostných a postupových súťaží 11 miestností - učebňu výpočtovej techniky
s pripojením na internet, klubovne spoločenských vied, jazykov a na výtvarné činnosti, herne
stolových, spoločenských hier a stolného tenisu, posilňovňu, herňu biliardu, 2 sály pre športové
aktivity, technickú dielňu a 9-jamkové discgolfové ihrisko.
Vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja školy:
a) Dosiahnuté:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – prezentácia na verejnosti kultúrnymi programami, zapojením sa
do projektu Liga proti rakovine, zabezpečenie diagnostiky žiakov v CPPPaP, zapájanie sa žiakov
do mimoškolských aktivít a do súťaží, modernizácia edukačného procesu rozšírením internetovej
siete a učebnými pomôckami. ZŠ s MŠ, Ulica Fr. Kráľa – výmena ďalších okien za plastové,
nový ozvučovací systém pre kultúrne podujatia, aktívne využívanie areálu školy a altánku
verejnosťou, úspešná prezentácia školy na verejnosti – informačná tabuľa, kultúrne vystúpenia,
starostlivosť o hroby padlých v 2. svetovej vojne, modernizácia učebných pomôcok v ZŠ aj MŠ
ďalšími novými dataprojektormi, notebookmi. ZŠ s MŠ, Tajovského ul.– veľmi dobré výsledky

vo vedomostných súťažiach a olympiádach, vedenie žiakov od encyklopedických vedomostí
k orientácii sa medzi informáciami, k racionálnemu učeniu sa, organizovanie environmentálnej
konferencie a vzdelávacích podujatí pre učiteľov prírodovedných predmetov, skvalitňuje sa
materiálne a technické vybavenie ZŠ, MŠ a ich školských kuchýň. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica dokončenie skriňových zostáv v triedach, veľký záujem o zápis detí do 1. ročníka, úspešné
pokračovanie projektu Evička nám ochorela, veľmi dobré vybavenie školy didaktickou technikou
- interaktívnymi tabuľami, počítačmi v odborných učebniach, modernizovanie edukačného
procesu MŠ interaktívnymi tabuľami, edukačnými pomôckami a odbornou literatúrou, ukončená
rekonštrukcia strechy MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – postupná estetizácia interiérov školy,
ukončená investičná akcia týkajúcu sa hydroizolácie základov budov základnej a materskej
školy, zavádzané IKT do vyučovacieho procesu, práca s výukovými programami. Spojená škola
na Letnej ulici – vydanie Ročenky 2015/2016, plnenie projektu IVKO, pokračovanie
v overovaní projektu Ranné sedenia, realizované konzultačno-poradenské služby pre rodičov
a žiakov, zlepšená komunikácia s rodičmi, vytvoril sa priestor osobného rozvoja rastu žiakov,
pozornosť bola venovaná verejnému oceňovaniu žiakov, realizovala sa plánovaná kontrolná
a hospitačná činnosť vedenia školy, vytvoril sa školský parlamentu. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
– zvyšovanie efektivity vyučovania využívaním kreatívnych a inovačných metód a zážitkového
učenia ako aj IKT v edukačnom procese, realizácia medzinárodných projektov eTwinning,
pokračovanie výmeny okien v triedach a na chodbách za plastové, doplnenie technického
a materiálneho vybavenia ŠJ MŠ (konvektomat, uteráčiky, obliečky), revitalizácia záhrady MŠ,
poskytovanie záujmovej činnosti zameranej na cudzie jazyky aj v MŠ, zapájanie detí MŠ do
výtvarných a športových súťaží, využívanie digitálnych technológií v MŠ. ZŠ s MŠ,
Komenského ulica – vymenené svietidlá, vymaľovaná jedáleň a žiacka umyváreň,
vymaľovaných 8 učební, zrekonštruovaná podlaha v malej telocvični, vymenené školské lavice
a stoličky vo všetkých triedach, modernizovaný exteriér aj interiér materskej školy, zateplené
a zastrešené budovy MŠ. ZŠ s MŠ, Jarná ulica – veľmi dobré výsledky dosiahnuté v testovaní
T9-2016, aktívne využívanie športového areálu a odborných učební IKT v rámci vyučovania aj
záujmovej činnosti, zabezpečilo sa adekvátne vzdelávanie integrovaným žiakom (ŠPU, ADHD),
skvalitnilo sa materiálne vybavenie školy, uskutočňovalo sa doučovanie žiakov, skvalitnila sa
manažérska a riadiaca činnosť vedenia školy ako aj MZ a PK, prehĺbila sa spolupráca školy
s radou školy a s radou rodičov. ZUŠ na Štefánikovej ulici – čiastočne dokončený inovovaný
ŠkVVP, pretrvávajúci záujem žiakov o umelecké štúdium, vysoká kvalita profilu absolventov,
úspešnosť žiakov na talentových skúškach v školách s umeleckým zameraním, úspešná
reprezentácia školy aj mesta na koncertoch a v umeleckých súťažiach, organizácia tvorivých
dielní a prezentácia výtvarného odboru v okolí školy pre verejnosť. CVČ – vymaľované
schodiská a herne, zakúpený nábytok do klubovne estetiky a herne, boli zmodernizované šatne
oddelenia prírodných vied a telovýchovy, úroveň mestských táborov, záujmovej činnosti a
praktického výcviku na DDI je veľmi dobrá.
b) Zámery:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica – ďalej prezentovať výsledky a podujatia na webe školy, dokončiť
stavebné úpravy v rozšírenej učebni PC a pri kabinete Tv – dať podlahy, inštaláciu, rozvody,
vymeniť okná, vymaľovať steny, zriadiť prírodovednú a jazykovú učebňu, stavebnými úpravami
znížiť energetickú náročnosť budovy školy (výmena okien a dverí), zapájať sa do projektov a do
celoslovenských internetových programov s cieľom získať mimorozpočtové zdroje na obnovu
a modernizáciu školy, zlepšiť údržbu areálu, zlepšiť hygienu a dochádzku žiakov zo SZP, robiť
prevenciu pred patologickými javmi, venovať pozornosť rozvoju čitateľskej a finančnej
gramotnosti, v MŠ stavebnými úpravami zvýšiť kapacitu malej triedy. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa
Kráľa – usilovať o zvýšenie kapacity MŠ a podľa finančných možností ju rekonštruovať opraviť fasádu, zatepliť budovu MŠ aj ZŠ, zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výučbu cudzích
jazykov, zriaďovať naďalej športové triedy so zameraním na futbal a na tenis, poskytovať žiakom

športové a kultúrne podujatia, pokračovať vo výmene zvyšných starých okien za plastové. ZŠ
s MŠ, Tajovského ul. – obnoviť matematické triedy so zameraním na informatiku, rozšíriť
počítačovú sieť, pozornosť venovať problematike školskej integrácie, využívať čipovú kartu v ŠJ
ZŠ, v MŠ na Ulici mládeže 5 urobiť novú sedlovú strechu a rekonštruovať kuchyňu, zapájať
rodičov do organizovania športových a zábavných podujatí v MŠ, spolupracovať s logopédom
pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti detí MŠ. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – riešiť opravu
zničených parkiet v telocvični výmenou alebo obnovou, vymaľovať ďalšie triedy a chodby ZŠ,
zrekonštruovať a modernizovať kuchyňu v MŠ – podlahy, obklady, obmeniť strojové zariadenie
a vymeniť dlaždice na chodbe a koberce v triedach, viac zapájať zákonných zástupcov detí do
diania v MŠ, vytvoriť čitateľské krúžky pre rozvoj komunikatívnosti detí. ZŠ s MŠ,
Vagonárska ulica – pokračovať v dosahovaní výborných výsledkov v umeleckých,
vedomostných a športových súťažiach, vo využívaní výukových programov v edukačnom
procese, v estetizácii priestorov školy, odstraňovať výchovné problémy u žiakov, kde v rodinách
pretrvávajú problémy. Spojená škola na Letnej ul. – sústrediť sa na stanovenie zrozumiteľných
cieľov a úloh, držať krok so zmenami v spoločnosti a v ekonomike, modifikovať systémy
a procesy, ktoré považujú aktéri vzdelávania za zmysluplné, pokračovať v plnení projektu IVKO,
zapájať sa do projektov zameraných na zateplenie budovy školy. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica
– dobudovávať odborné učebne a zabezpečovať ich modernými pomôckami, pokračovať
v prevencii pred patologickými javmi, viesť deti MŠ k aktívnemu využívaniu slovnej zásoby
a k správnej výslovnosti, zvýšiť spoluprácu MŠ s rodinou a zapájať ju do všetkých aspektov
predprimárneho vzdelávania. ZŠ s MŠ, Komenského ulica – rekonštruovať podlahu a steny
v malej telocvični, komplexne riešiť učebňu fyziky a chémie, dokúpiť im chemikálie a niektoré
laboratórne pomôcky, dokúpiť pomôcky pre ruský jazyk, matematiku a pre prírodovedné
predmety, revitalizovať športový areál a opraviť fasádu na budove školy, pokračovať v projekte
dopravnej výchovy v MŠ aj v ZŠ,
pokračovať v predplaveckej príprave a v základoch
korčuľovania detí MŠ, aktualizovať ŠkVVP v MŠ, umožniť rodičom spolupodieľať sa na
edukácii detí v MŠ, zlepšiť spoluprácu s rodičmi detí, obmedziť množstvo športových súťaží. ZŠ
s MŠ, Jarná ulica – zamerať sa na zlepšenie práce s integrovanými žiakmi, s ich rodičmi
a s rodičmi problémových detí a žiakov, zvýšiť záujem detí predškolského veku a ich rodičov
o školu, priblížiť školu bežnému životu projektom „Škola pre život“, skvalitňovať materiálne
vybavenie školy, 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. – dokončiť ŠkVP v súlade s potrebami školy, zabezpečiť
8. ročník MAS, pripraviť podmienky na zaradenie elokovaného pracoviska na Ulici Fraňa Kráľa
v ZŠ vo Veľkej do siete škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR, zabezpečiť akustickú izoláciu
v najexponovanejších triedach hudobného odboru, podporovať učiteľov pri tvorivých projektoch.
CVČ – kvalitnou činnosťou udržiavať vysokú úroveň poskytovaných služieb, ponúkať záujmové
útvary, ktoré majú v CVČ svoju históriu a o ktoré je zvýšený záujem zo strany detí aj ich
rodičov, rozšíriť spoluprácu so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami,
poskytovať pestrú a kvalitnú ponuku pravidelnej i nepravidelnej záujmovej činnosti pre všetky
vekové kategórie záujemcov.

Oblasti, v ktorých školy dosahujú dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky:
a) Dosiahnuté dobré výsledky:
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. – zapájanie žiakov do športových aktivít, do vedomostných a do
umeleckých súťaží, prijímanie žiakov do stredných škôl, úzka spolupráca s CPPPaP, s ÚPSVaR,
s OŠMaŠ, úroveň kultúrnych podujatí, spolupráca s rodičmi detí materskej školy a besiedky pre
rodičov. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa – veľmi dobré výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 5.
roč., vo futbale, v športových súťažiach a v medziokresnej súťaži Medzníky 2. svetovej vojny,
výrazná prezentácia školy na verejnosti, využívanie areálu školy žiakmi aj verejnosťou, vysoký

záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, plodná spolupráca s Klubom Veličanov a s FK
Poprad. ZŠ s MŠ, Tajovského ul. – veľmi dobré výsledky dosiahnuté v environmentálnej
výchove a vo vedomostných súťažiach, úspešné reprezentovanie školy v súťaži Zlatý Amos,
vyučovanie metódou CLIL, pestrá ponuka záujmovej činnosti pre žiakov, prezentácia žiakov
školy a detí z MŠ na verejnosti. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. – výborné výsledky dosiahnuté vo
vedomostných a v športových súťažiach a olympiádach, výmena skriňových zostáv vo všetkých
triedach 2. stupňa, vysoký záujem rodičov o zápis detí do MŠ a do ZŠ, úspešná realizácia
projektu Evička nám ochorela pre deti z MŠ v Poprade. ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. – veľmi dobré
výsledky vo vedomostných a športových súťažiach a v súťaži „Najšportovejšia škola mesta
Poprad“, úspešná prezentácia školy v športovej a v kultúrnej oblasti, realizovaný projekt MIŠKO
2016, výborná spolupráca ZŠ a MŠ so spoločenskými organizáciami v Sp. Sobote. Spojená
škola na Letnej ulici – výborné výsledky v Testovaní žiakov T5-20156 a T9-2016, vo
vedomostných a v umeleckých súťažiach, pretrvávajúci vysoký záujem detí o ZUŠ, pravidelné
vychádzanie ročenky školy, vysoká úroveň prezentácie školy na verejnosti počas kultúrnych
podujatí a na vernisážach. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – výborné výsledky dosiahnuté v rámci
hodnotenia škôl INEKO – 3. miesto v rámci východného Slovenska a 1. v Poprade, v športových
súťažiach, v rozmiestňovaní žiakov na stredné školy, vysoká kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov a záujem pedagógov o odborný rast, organizovanie športových súťaží (Kinderiáda,
gymnastický štvorboj), skvalitnená práca MZ v MŠ, pláca logopedického krúžku v MŠ,
zapájanie detí MŠ do výtvarných a športových súťaží. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – výborné
výsledky v Testovaní žiakov T9-2016, veľmi dobré výsledky v testovaní žiakov 5. ročníka T52015 a vo vedomostných a športových súťažiach, práca na dlhodobých projektoch, realizácia
dopravnej výchovy na DDI, aktívna práca učiteľov v komisiách vedomostných a športových
súťaží, prepojenie školského programu MŠ so školským programom ZŠ (dopravná výchova),
vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, propagácia MŠ a aktivity pre verejnosť,
organizovanie spoločných stretnutí s bývalými zamestnancami školy, výborná spolupráca školy
s radou školy a s rodičovským združením. ZŠ s MŠ, Jarná ulica –ochrana zdravia a v prevencia
(realizovanie soľného programu v MŠ, saunovanie, športové aktivity), výborné podmienky na
rozvoj športových aktivít žiakov ZŠ, detí MŠ a ich rodičov v atletickom areáli školy, postupná
modernizácia budov a technického vybavenia ZŠ, MŠ a ŠJ, vysoký záujem rodičov o umiestnenie
detí v oboch MŠ. ZUŠ na Štefánikovej ulici – kvalitný profil absolventa, výborné výsledky
v umeleckých súťažiach a na prijímacích skúškach na konzervatóriá a na vysoké školy, výborná
prezentácia školy na verejnosti, vysoká úroveň kultúrnych programov, aktívna spolupráca so
zriaďovateľom, participácia na kultúrnom živote mesta, prepojenie školy s rodinou pri
organizovaní spoločných aktivít. CVČ – veľmi dobrá úroveň praktického výcviku žiakov na
DDI, organizovanie a zabezpečenie postupových vedomostných a umeleckých súťaží,
pretrvávajúci vysoký záujem detí o záujmovú činnosť (organizovanú aj príležitostnú), o letné
tábory, vysoká úroveň prezentácie CVČ na verejnosti, veľmi dobré výsledky v športových
súťažiach – karate a lukostreľba.
b) Nedostatky:
ZŠ s MŠ na Koperníkovej ul. – nezáujem žiakov zo SZP o učenie sa a zlá spolupráca s ich
zákonnými zástupcami, dochádzka a hygiena žiakov zo SZP, nedostatok finančných prostriedkov
na modernizáciu základnej a materskej školy – (výmena okien, obnova podláh v telocvični,
oplotenia školy a ihrísk), nedostatky zistené v BOZP a IP. ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa –
nezateplené budovy ZŠ a MŠ spôsobujú vysoký únik tepla, rozpadáva sa fasáda na budove školy,
poškodené parkety v malej telocvični, znižujúci sa počet žiakov v dôsledku nepriaznivého
demografického vývoja. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica – nižší záujem rodičov zo školského
obvodu zapísať svoje deti do ZŠ, vysoký počet vymeškaných ospravedlnených hodín hlavne u
žiakov 2. stupňa, slabší záujem rodičov o spoluprácu so školou, zatekajúca strecha v MŠ na Ulici
mládeže, obmedzená kapacita v MŠ na Tajovského ul. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica – je potrebné
opraviť fasádu ZŠ, chýbajú športoviská (druhá telocvičňa v ZŠ), zastaraná kuchyňa a vybavenie

v MŠ, obmedzená kapacita MŠ, je vhodné viac využívať didaktické technológie pri práci s deťmi
v MŠ. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica – úbytok žiakov v škole v dôsledku nepriaznivého
demografického vývoja, nedostatky vo výchove a vzdelávaní niektorých žiakov - poruchy
správania a dochádzka žiakov zo SZP, slabá spolupráca s ich zákonnými zástupcami. Spojená
škola na Letnej ulici – zatekajúca strecha nad ŠJ a telocvičňou, nutnosť zvýšiť aktivitu
zástupcov rodičov jednotlivých tried tak, aby škola vedela, čo má robiť pre ich deti, zlepšiť
výsledky školy v športových súťažiach. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. – slabší vzťah žiakov k
vzdelávaniu a ich nedostatočná príprava na vyučovanie, slabšia spolupráca s rodičmi niektorých
žiakov, slabé výsledky dosiahnuté vo vedomostných súťažiach, negatívne vzťahy medzi žiakmi,
chýbajúca osobná zodpovednosť za svoje rozhodnutia u žiakov, pretrváva slabšia spolupráca
rodičov niektorých detí MŠ so školou, jazyková úroveň detí MŠ nie je vždy na požadovanej
úrovni. ZŠ s MŠ, Komenského ul. – nedostatočné vybavenie laboratórií prírodovedných
predmetov, slabá príprava žiakov na vyučovanie, odpadávanie vyučovacích hodín v dôsledku
veľkého počtu rôznych podujatí, nekultúrne správanie sa žiakov v školskej jedálni, problematické
medziľudské vzťahy - správanie sa medzi žiakmi, ale aj voči starším, benevolentná výchova
žiakov v rodine, nezáujem žiakov o mimoškolské aktivity a prácu navyše, opadávajúca omietka
na fasáde budovy školy, plesne na stenách šatní, poškodená palubovka v malej telocvični, vlhnú
základy budovy ZŠ, športový areál a ihrisko, zatekajúca strecha MŠ. ZŠ s MŠ, Jarná ulica –
poškodené sú parkety v telocvični, zatekajúca strecha v MŠ na Záborského ulici,
technický stav niektorých WC a umyvární v MŠ, nezáujem niektorých rodičov o pomoc pre
integrované deti, problémové správanie sa niektorých žiakov (42 hlásení na OÚ – odbor soc.
vecí, 11 hlásení na súd, 4 hlásenia na políciu), zaostávajú deti MŠ v samoobslužných činnostiach
a v správnej výslovnosti, neadekvátne až agresívne reagovanie detí v konfliktoch. ZUŠ na
Štefánikovej ulici – odborné kompetencie pedagógov pri práci so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia, zaťaženosť vedenia školy administratívou a vyučovaním nad rámec
úväzku, slabá angažovanosť učiteľov v zapojení sa do projektov, parkovanie pri budove školy,
obmedzené finančné zdroje na modernizáciu, malá účasť rodičov na schôdzkach ZRPŠ. CVČ –
z kapacitných dôvodov nie je možné prijať všetky deti do mestských táboroch počas prázdnin.
Voľnočasové aktivity CVČ a škôl, umiestnenie škôl v súťažiach:
Ťažisko záujmovej činnosti žiakov spočíva predovšetkým v jej organizovaní Centrom voľného
času v Poprade a činnosťou záujmových útvarov v školách. V CVČ pracovalo v školskom roku
2015/2016 celkom 117 záujmových útvarov s počtom členov 1 701. V 2. polroku sa počet členov
zvýšil na 1804 a pracovali v 126 útvaroch, z toho bolo do 15 rokov 1736 členov a nad 15 rokov
68 členov. Činnosť záujmových útvarov bola rozdelená do oblastí: jazykov, spoločenských a
prírodných vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turistiky a branných
športov, ekologickej výchovy a informatiky. CVČ zabezpečovalo okrem pravidelnej krúžkovej
činnosti praktický výcvik žiakov 1.- 4. roč. na detskom dopravnom ihrisku, ktorý absolvovalo
2 554 žiakov ZŠ z Popradu a 321 mimopopradských žiakov. V rámci príležitostnej záujmovej
činnosti CVČ zorganizovalo 473 príležitostných podujatí (napr. Vianočný čas - stretnutie
mládežníkov, Maratón pohybových aktivít, V kráľovstve šachu, Novoročná atletická abeceda,
Cevečkárske popoludnie, Vianočná loptička – stolnotenisový turnaj, Prázdniny v pohybe,
Návšteva Boom hausu, Domino maratón, MDD.... ) a zúčastnilo sa ich 8 917 detí a žiakov. Počas
letných prázdnin bolo zorganizovaných 9 mestských táborov (Zábavníček, Po stopách histórie,
Svet fantázie I, II, Vodný svet, Pohoďáčik, Táborový mix, Cesta za dobrodružstvom) a 1
pobytový v Starej Ľubovni (Dobrodružstvo pod hradom), zúčastnilo sa ich 215 detí. O účasť
v táboroch bol mimoriadny záujem a tábory boli po zverejnení informácií o konaní rýchlo plne
obsadené. Počas všetkých prázdnin boli deťom v CVČ k dispozícii bezplatne herne. CVČ počas
školského roka organizačne zabezpečovalo vedomostné olympiády, postupové a umelecké súťaže
(pozvánky, priestory, občerstvenie, vyplácanie odmien porotám, rozmnožovanie úloh), pomáhalo
pri organizovaní športových súťaž, olympiád a podujatí - Športovej olympiády mesta Poprad,

Olympiády detí MŠ, MDD. Záujmová činnosť zameraná na šport, prírodu a turistiku, rozvoj
umeleckých zručností, prácu s počítačom, rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch, prípravu na
súťaže, relax sa okrem CVČ realizovala aj v ZŠ, v MŠ a v ŠDK v rámci voľnočasových aktivít.
Umiestnenie škôl vo vedomostných olympiádach, v postupových a v umeleckých súťažiach
v okresných kolách
(Bodovanie škôl: 1. miesto - 3 body, 2. miesto – 2 body, 3. miesto – 1 bod)
Poradie
Škola
Predmet. olympiády Umelecké súťaže
a postupové súťaže
1.
ZŠ s MŠ, Francisciho ulica
24
9
2.
Spojená škola, Letná ulica
9
20
3.
ZŠ s MŠ, Tajovského ulica
23
3
4.
ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica
14
5
5.
ZŠ s MŠ, Jarná ulica
18
0
6.
ZŠ s MŠ, Komenského ulica
11
2
7.
ZŠ s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa
7
0
8.
ZŠ s MŠ, Dostojevského ul.
4
3
9.
ZŠ s MŠ, Koperníkova ul.
0
3

Body
33
29
26
19
18
13
7
7
3

Umiestnenie škôl v športových súťažiach – okrem ŽLMP
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Počet bodov
345
330
315,5
296
271,5
255
205
186
91

Spolupráca škôl s organizáciami a s inštitúciami:
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad spolupracovali
s nasledovnými organizáciami a inštitúciami: MŠVVaŠ SR, SŠ, ZUŠ, RŠ, ZRPŠ, Mestský úrad
Poprad – vedenie mesta, odbor školstva, mládeže a športu, oddelenie kultúry, CVČ, Stredisko
služieb škole, Rodičovské združenie ZUŠ, Farský úrad Poprad, SCŠPP Vysoké Tatry, Tatranská
galéria, Podtatranské múzeum, Podtatranská knižnica, Podtatranské osvetové stredisko, športové
kluby a občianske združenia na území mesta, napr. HK Poprad, BAM, FK Poprad, AquaCity,
Školský tenisový klub, Slovenský Červený kríž, CPPPaP, Regionálne poradenské a informačné
centrum Poprad (EÚ), Zbor pre občianske záležitosti, DHaZZ, Tatrahasil, polícia (mestská,
štátna), Asociácia ZUŠ, TANAP, Whirlpool, ÚPSVaR, Klub Matejovčanov, Liga proti rakovine,
Klub Sobotčanov, Klub Veličanov, Scherfelov dom, Mestské lesy, VÚ Stráže pod Tatrami, Tv
Poprad, Noviny Poprad, Štátny archív Levoča – pracovisko Spišská Sobota, Scherfelov dom,
Pohrebno-cintorínske služby mesta Poprad, všeobecní a odborní lekári, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, Slovenský zväz záhradkárov, MO Matice slovenskej, vydavateľstvá
Oxford, Slovak Ventures, Eypress Publishing, Klett, družobné školy v Česku, v Maďarsku,
v Poľsku ...... .

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl:
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti sú súčasťou správy
každej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Školy a školské
zariadenia 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 a z 2 % z daní príjmu fyzických a právnických osôb.
Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami je súčasťou každej správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (§ 2 písm. m) bod
1 - 5 Vyhlášky č. 9/2006 MŠ SR).

