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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2013-2014 
 

 
1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2014 (ZŠ s MŠ uvádza údaje o materskej škole v sa-

mostatnej správe, na samostatnom tlačive o MŠ) : 

 

 počet všetkých tried ZŠ spolu : .....1............................ z toho  v 1. – 4. roč. : ....1............................ 

               v 5. – 9. roč. : .................................  

(do počtu tried uvádzať aj  nultý ročník a špeciálne triedy)  

 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu : ....14.........................  z toho  v 1. – 4. roč. : ......14......................... 

               v 5. – 9. roč. : ................................... 

      (do počtu žiakov uvádzať aj žiakov nultého ročníka a špeciálnych tried) 

 

 zvlášť uviesť počet špeciálnych tried : .................................. v nich počet žiakov : ........................ 

 uviesť zvlášť počet tried nultého ročníka : ........................... v nich počet žiakov : ........................ 

 počet oddelení ŠKD : .............................................................. v nich počet žiakov : ........................ 

 uviesť LEN počet integrovaných žiakov v bežných triedach :  ......................................................... 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : .....4............. 

 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : .........11......................................................... 

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : .....4.......................................... 

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :    ........................................................... 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : ......1509............ priemer na žiaka : ....107,8............... 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok : ........32............ priemer na žiaka : ..2,3.................... 

 počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : ............ 3. stupňa : ..........  4. stupňa : ...........  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : ...................... pochvál riaditeľom školy : ............... 

 počet prospievajúcich žiakov spolu : .........11........................ neprospievajúcich spolu : ......3........ 

 počet neklasifikovaných žiakov spolu : ................................  

 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : .................  

 



 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : ....3.......  prepočítaný stav : .1,1....... 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : .................................. počet vychovávateľov ŠKD : .....................  

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : .....1........................ 

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : ............................................... 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : .....1.......  prepočítaný stav : ....1..........  

 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2014 

 počet žiakov 9. ročníka : ......................................................   

 počet prijatých na gymnáziá : ............... na SOŠ : ............... na SOU : ............... na OU : .................. 

 počet neumiestnených žiakov :  9. ročníka ZŠ : ..................  končiacich v nižších ročníkoch : .......... 

 

 

Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. : 

 počet vydaných rozhodnutí o 

a) prijatí žiaka do školy : ...........4....................................................................................................... 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka : .........1....................................................... 

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka : .............................................. 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : ................................................................... 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : ............................ 

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : ....................... 

g) uložení výchovných opatrení : ....................................................................................................... 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : ...................................................................................... 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je 

žiakom školy : ................................................................................................................................ 

j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť po-

skytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení : ...................................................................... 

 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : ....................................  

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : ........ uveďte názov vzdelávania 

a vzdelávacej inštitúcie  

 ......................................................................................................................................................... 

c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : ............. uveďte názov podujatia 

a vzdelávacej inštitúcie :  ............................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom : ....... uveďte 

názov vzdelávania : ........................................................................................................................ 

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach : 

4. Údaje o aktivitách školy : 

a) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená :  Adamko  hravo - zdravo 

 ......................................................................................................................................................... 



 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

b) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : ........................................................................ 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

c) oblasti, v ktorých sú nedostatky : ................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

d) počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov : ...1..... počet žiakov v nich : .13.... 

e) uveďte školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou in-

špekciou a druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná) - Šk. rok 2010/2011   

tematická inšpekcia 

          

f) pripomienky a návrhy k činnosti Krajského školského úradu v Košiciach : ................................. 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 

 

V Sokoli         dňa 30.6.2014 

 

   

                podpis riaditeľa školy 

         pečiatka školy 

 


