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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení za školský rok 2021/22 je zhrnutím dosiahnutých výsledkov 

a prehodnotením jej súčasného stavu. Je zhodnotením  plnenia plánovaných úloh pre 

tento školský rok s tým, že  dôraz pri hodnotení činnosti sme kládli  na splnenie úloh 

vytýčených v Školskom vzdelávacom programe.  

 Správa je koncipovaná podľa pokynov obsiahnutých vo Vyhláške MŠ SR 

435/2020 vydanej na tento účel. Štruktúra Správy presne zodpovedá požiadavkám 

Vyhlášky obsiahnutých v § 2. 

 V školskom roku 2021/2022 vzhľadom k nízkemu počtu žiakov a z toho 

vyplývajúceho zníženého rozpočtu školy sme pristúpili k zmene v organizácií 

vyučovania spojením tried na prvom stupni základnej školy. V spojenej triede sa 

vyučovali žiaci 1. a 2. a žiaci 3. a 4. ročníka. V spojených skupinách sme vyučovali aj 

telesnú a športovú výchovu v ročníkoch 5. až 9., osobitne chlapci a v skupinách 5.-6. 

a 7.-9. dievčatá, v spojených triedach sa vyučovala aj náboženská a etická výchova. 

 Výchovno vzdelávacia činnosť aj v tomto školskom roku  bola ovplyvnená 

určitými obmedzeniami z dôvodu  pandémie ochorenia COVID – 19. V základnej škole 

sa to dotklo najmä vyučovania predmetov v spojených triedach, v spojených skupinách 

a krúžkovej činnosti. Prerušené  vyučovanie z tohto dôvodu bolo v 16. školskom týždni 

od 13.12. do 17.12.2021. Výchovno vzdelávacia činnosť počas prerušenia prebiehala 

dištančnou formou. Pedagogickí zamestnanci pri práci využívali najmä portál 

www.zborovna.sk. www.programalf.sk, www.ucimenadialku.sk. Výchovno vzdelávacie 

štandardy pre jednotlivé ročníky a vzdelávacie predmety boli splnené. Prerušená 

výchovná činnosť bola aj v materskej škole z dôvodu karanténnych opatrení 

v jednotlivých triedach podľa epidemiologickej situácie. 

Žiaci ZŠ boli hodnotení klasifikáciou, predmety výchovného charakteru 

absolvoval/absolvovala. 

 V predkladanej správe sú zohľadnené už aj návrhy, pripomienky a názory 

vyjadrené na pedagogickej porade dňa 31.8.2022 pri jej prerokovávaní. 

 
 

1. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: 
 

1. Základná škola s materskou školou Havaj 7 

2. Havaj  7, 09023 Havaj, okr. Stropkov 

3. 0948 201 128- MŠ, 054/ 7495209 - ZŠ 

4. www.zshavaj.sk 

5. zshavaj7@gmail.com  

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Ing. Alexander Palička, riaditeľ školy 

Mgr. Vlasta Michrinová, zástupkyňa riaditeľa školy 

PaedDr. Anna Komišáková, výchovná poradkyňa 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.programalf.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
mailto:zshavaj7@gmail.com
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7. Zloženie rady školy: 

 

 Voľba nových členov RŠ prebehla 22.6.2021 dištančnou formou, 

ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo  13.9. 2021 

 

Členovia RŠ: 

  

Mgr. Renáta Široká 

Mgr. Andrea Gonosová 

Bc. Mária Kuzmová 

Ivana Žumárová 

Rastislav Kuzma 

Marta Drozdová 

Gundziková Silvia 

Horňaková Miriama 

Marek Darivčák, Ing. - predseda 

Jozef Portik 

Pavol Gajdoš - podpredseda 

 

8. Predseda RZ:  

Marta Drozdová 

 

b) údaje o zriaďovateľovi 

 

1. Obec Havaj 

2. Havaj 13, 090 23 Havaj 

3. 054/7495201 

4. obechavaj@gmail.com, starosta@obechavaj.sk  

 

c)  činnosť rady školy 

Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa závažné otázky riešili dištančne. 

 

d) Údaje o počte žiakov školy 

 

Trieda Počet žiakov/dievčat - začlenení Triedny učiteľ 

MŠ- Žabky 19/ 10 Žumárová Ivana 

MŠ - Sovičky 11/ 5-1 Mgr. Andrea Angelovičová 

Spolu MŠ 30/15  

I.– II. 20/12 - 3 Mgr. Renáta Široká 

 III. – IV. 18/6 - 2 Mgr. Iveta Skysľaková 

I.- IV. ročník 38/16  

V. 11/7 - 2 PaedDr. Anna Komišáková 

VI. 14/11- 1 Mgr. Ivana Bedruňová 

Mgr. Lucia Pecuchová 

VII. 10/6 Mgr. Andrea Gonosová 

mailto:obechavaj@gmail.com
mailto:starosta@obechavaj.sk


 4 

VIII. 7/4 Mgr. Vlasta Michrinová 

IX. 9/3 -1 Mgr. Božena Šalatová 

Pecuchová 

V.-IX. ročník 51/32  

Spolu ZŠ   

ŠKD    

 
 

 

Počty žiakov podľa obcí v školskom obvode ZŠ s MŠ Havaj 

 

 

Obec ZŠ MŠ 

Havaj 22  

Staškovce 12  

Oľka 11  

Varechovce 6  

Repejov 7  

Malá Poľana 5  

Miková 9  

Makovce 5  

Vladiča 6  

Stropkov 3  

Brusnica 1  

Rokytovce 1  

Turany n.Ondavou 1  

 

 

e, f) Údaje o počte pedagogických zamestnancov a ich kvalifikácii 

 
 

Počet zamestnancov celkom 28 

z toho pedagogických kvalifikovaní 20 

nekvalifikovaní 0 

Počet učiteľov na I. stupni kvalifikovaní 2 

nekvalifikovaní 0 

Počet učiteľov na II. stupni 

 

kvalifikovaní 10 

nekvalifikovaní            0 

Asistent učiteľa kvalifikovaní 4 

nekvalifikovaní 0 

Počet vychovávateliek v ŠKD kvalifikované 1 

nekvalifikované 0 

Počet učiteliek v MŠ kvalifikované 4 

nekvalifikované 0 

Školský špeciálny pedagóg - MŠ 1 

Počet učiteľov doplňujúcich si kvalifikáciu 0 
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g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na  verejnosti 

 

 
Názov súťaže Miesto Meno žiaka Ročník Meno učiteľa 

Celoslovenské kolá 

     

Krajské kolá 

Dejepisná olympiáda ÚR Kuzma Tomáš 

Oleárnik Denis 

7. 

8. 

Mgr. Gonosová 

Šaliansky Maťko účasť Homzová Ema 2. Mgr. Široká 

Slávik Slovenska účasť Svakusová Simona 6. Mgr. Angelovičová 

Okresné kolá 

Dejepisná olympiáda 1. Pavlíková Barbora 

Nogová Terézia 

7. 

8. 

Mgr. Gonosová 

Šaliansky Maťko 1. Homzová Ema 2. Mgr. Široká 

Vesmír očami detí 1. Durguti Hasret 3. Mgr. Skysľaková 

Slávik Slovenska 1. Svakusová Simona 6. Mgr. Angelovičová 

Dejepisná olympiáda 2. Kuzma Tomáš 

Oleárnik Denis 

Červeňak Mikuláš 

7. 

8. 

9. 

Mgr. Gonosová 

Pytagoriáda 2. Bandi Tomáš 6. Mgr. Pecuchová 

Matematická 

olympiáda 

2. Bandi Tomáš 6. Mgr. Pecuchová 

Hviezdoslavov 

Kubín 

2. Vageľová Natália 

Angelovič Hugo 

5. 

5. 

Mgr. Šalatová-

Pecuchová 

Slávik Slovenska 2. Viňarská Ema 2. Mgr. Široká 

Futbal ml. žiačky 2. družstvo 5.-7. Mgr. Blicha 

Okresné 

majstrovstvá v šachu 

3. Pavlíková Barbora  7. Mgr. Blicha 

Pytagoriáda 3. Pecuch Filip 

Rudyová Diana 

3. 

3. 

Mgr. Skysľaková 

Hviezdoslavov 

Kubín  

3. Viňarská Ema 2. Mgr. Široká 

Slávik Slovenska 3. Baršayová Jaroslava 7. Mgr. Gonosová 

Florbal st. žiačky 3. družstvo 5.-8. Mgr. Blicha 

Futbal st. žiaci 4. družstvo 6.-9.  

Futbal ml. žiaci 4. družstvo 4.-7. Mgr. Blicha 

McDonald-futbal 4. družstvo 1.-4. Mgr. Skysľaková 

Pytagoriáda ÚR Piasecký Adam 

Hajtolová Nela 

4. 

6. 

Mgr. Skysľaková 

Mgr. Pecuchová 

Včely a včelári 

očami detí 

Cena OŠK Tomková Laura 6. Mgr. Gonosová 

     

 

 Počas školského roka sa žiaci školy zapojili do rôznych výtvarných súťaží 

organizovaných najmä odborom školstva a kultúry v Stropkove, Podduklianským 

osvetovým strediskom vo Svidníku a inými organizáciami. 
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h/  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 

 

  

Rozširovať vedomosti našich žiakov sa nám darí aj ich zapájaním do rôznych 

projektov, alebo ich častí, organizovaných inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove 

a vzdelávaní žiakov ZŠ. 

  Najväčšiu pozornosť venujeme dlhodobým projektom, a projektom do 

ktorých sa zapája väčšie množstvo žiakov. Medzi také patrí: 

 Lesoochranárska škola 

 Cesta k emocionálnej zrelosti 

 Ako poznám sám seba 

 Nenič svoje múdre telo 

 Kam kráčaš človiečik 

 Životné prostredie – vec verejná 

Z ďalších to boli projekty: 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Čas premien 

 Protidrogová prevencia, PEAR – program 

 Kozmix 

 

 

i/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 

 

 V tomto školskom roku bola v organizačnej zložke základná škola vykonaná 

inšpekcia so zameraním na Testovanie T5-2022 dňa 18.5.2022.   

  

 

j/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy. 

 

  

Priestorové podmienky našej školy aj naďalej hodnotíme ako nepostačujúce, 

najmä priestorovo nevyhovujúca je učebňa výpočtovej techniky.  Vyučovanie jednej 

triedy sa aj naďalej realizuje v polyfunkčnej učebni,  v ktorej by mala prebiehať len 

výuka prírodovedných predmetov. Nevyhovujúce sú aj školské dielne, ktoré sú 

v núdzových priestoroch školského suterénu. MŠ je umiestnená v starej kamennej 

budove, trieda predškolákov je v budove základnej školy v miestnosti bývalej knižnice. 

Činnosť sa realizuje v jednej miestnosti, bez spálne. Strava pre triedu predškolákov je 

vydávaná v školskej jedálni.  

Počas školského roka z vlastnej réžie boli riešené nasledovné investície: 

 Zriadenie a kompletné vybavenie triedy predškolákov v rámci projektu  

„ Predškoláci“ 

 Dopĺňanie pomôcok pre výchovno - vzdelávaciu činnosť v MŠ 
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 Zakúpenie prístupu do databázy programu Alf a Bez kriedy pre vzdelávaciu 

činnosť 

 Aktualizácia školského systému aSc agenda a programu pre školskú knižnicu 

 Predplatné časopisov a odbornej literatúry 

 Predplatné portálu Direktor 

 Kancelárske, čistiace, záhradkárske  a školské potreby, farby, laky, tonery 

 Školské tlačivá 

 Materiál pre údržbu školy 

 Mini počítače 

 Ochranné, hygienické a dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery počas 

pandémie COVID-19  

 Komponenty do oddychových zón 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 

      Dotácie zo štátneho rozpočtu sú v podmienkach našej školy postačujúce na 

bežnú prevádzku školy. Stále  takmer všetky pridelené normatívne prostriedky 

sú použité na mzdy pracovníkov a základnú prevádzku školy. 

 Naša ZŠ s MŠ  vyberá od rodičov tzv. výchovný poplatok v MŠ a v ŠKD. 

Oba poplatky sú na dolnej hranici uloženej zákonom.  Všetky vybraté prostriedky 

vraciame spätne do tých školských zariadení, kde boli vybraté. Následne sú 

využité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia príslušného školského 

zariadenia. Škola vyberá finančné prostriedky za prenájom priestorov od 

Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove, ktorá má u nás elokované 

pracovisko. Tieto finančné prostriedky sú použité predovšetkým na úhradu 

spotrebovaných energií. 

1. Finančné prostriedky určené na mimoškolskú činnosť prijaté formou 

vzdelávacích poukazov boli využité predovšetkým  

 Vyplatenie odmien pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkov 

záujmovej činnosti žiakov 

 na nákup ochranných, hygienických a dezinfekčných prostriedkov 

počas pandémie COVID-19. 

2. Žiadne iné finančné zdroje od rodičov a ich zákonných zástupcov, ani od 

právnických a fyzických osôb škola nevyberá a nezískava ich ani žiadnym 

iným spôsobom. 

3. Škola okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je financovaná aj 

z prostriedkov z podielových daní občanov. Tieto prostriedky škole 

prostredníctvom jej zriaďovateľa - obce mesačne prideľuje daňový úrad. 

Takto získané prostriedky môžu byť použité výlučne na financovanie 

školských zariadení. V podmienkach našej školy ide o MŠ, ŠKD a ŠJ. 

Prostriedky pridelené pre školské zariadenia sa napočítavajú osobitne, ale 

v rozpočte sa rozpisujú podľa potrieb jednotlivých zariadení. 
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 ŠJ má príjem okrem prostriedkov z podielových daní aj z réžie za cudzích 

stravníkov a z réžie za žiakov a zamestnancov ZŠ. Tieto prostriedky sú 

využívané výlučne na prevádzku a údržbu ŠJ. 

  

 

k/ informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 

 

Škola má vypracovanú Koncepciu rozvoja rozčlenenú do troch častí. Realizácia 

jednotlivých častí v tomto školskom roku bola nasledovná: 

Výchovno-vzdelávací proces. 
 

 vedenie školy aj naďalej  sledovalo dosahovanie čo najlepších výsledkov 

žiakov a plnenie cieľov vytýčených v Školskom vzdelávacom programe 

 vo výchovno – vzdelávacom procese sa využívali  nové metódy a formy 

práce, ktoré vo väčšej miere rozvíjajú samostatnosť a tvorivosť žiakov 

 bol poskytnutý dostatočný priestor a možnosti na rozvoj tvorivých aktivít 

vyučujúcich a  žiakov,  

 pedagogickým pracovníkom a žiakom bolo umožnené vyjadrenie ich nápadov, 

myšlienok a ich následná realizácia s prihliadnutím na podmienky školy 

a potreby žiakov 

 v súlade s novou koncepciou sme ponúkli  výučbu druhého cudzieho jazyka, 

záujem žiakov a rodičov o výučbu nebol dostatočný na zabezpečenie jeho 

výučby 

 zakúpením ďalších notebookov sme rozšírili možnosť využívania IKT 

a internetu na vyučovacích hodinách  

 z bežných prostriedkov školy sme dopĺňali   knižničný fond 

 aj naďalej veľkú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami 

 vedenie školy venovalo zvýšenú pozornosť zabezpečeniu výchovno-

vzdelávacieho procesu, modernizácii zariadenia a pomôcok v MŠ, ktorá je 

súčasťou našej školy 

 výchovno – vzdelávacie problémy žiakov boli ihneď riešené s rodičmi. 

 

 

 
Materiálno-technické zabezpečenie školy. 

 

 významné investície sú uvedené v časti j/ Údaje o priestorových 

a materiálno-technických podmienkach školy tejto správy 
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Riadiaca a kontrolná činnosť. 

 

 

 pri komunikácii s podriadenými boli dodržiavané etické princípy 

medziľudských vzťahov. 

 bol podporený každý tvorivý, podnetný, konštruktívny a reálny podnet podaný 

zamestnancami školy 

 pri prijímaní závažnejších rozhodnutí sa vedenie školy radilo so svojimi 

poradnými samosprávnymi orgánmi, so zriaďovateľom a veľmi často aj 

s ostatnými pedagógmi a správnymi zamestnancami. 

 všetky poznatky získané pri kontrolnej činnosti boli rozanalyzované 

s príslušnými pracovníkmi 

 

 

 

Oblasti pozitívnych a negatívnych výsledkov 

 
 

Pozitíva: 

 využívanie takých foriem výchovno – vzdelávacej činnosti učiteľmi, ktoré 

vedú k vlastnej iniciatíve žiakov a k rozvoju ich tvorivého myslenia 

 dobré využívanie IKT vo výchovno – vzdelávacom procese 

 všetci končiaci žiaci, ktorí si podali prihlášky boli prijatí na ďalšie štúdium na 

gymnázia,  SOŠ 

 vzhľadom na počet žiakov v triedach a na podmienky školy, ale aj 

pandemickej situácie  sme  dosiahli primeraný úspech v žiackych súťažiach. 

 zapájanie sa žiakov do rôznych umeleckých súťaží realizovaných odborom 

školstva a kultúry v Stropkove, Podduklianským osvetovým strediskom vo 

Svidníku a inými inštitúciami  

 aktívna činnosť v rámci protidrogových aktivít a iných sociálno-patologických 

javov 

 množstvo a rôznorodosť výchovno – vzdelávacích akcií realizovaných pre 

žiakov školy 

 aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia 

 dobrá návštevnosť školskej knižnice 

 záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie a účasť vo vzdelávacích projektoch  

 nebol zaznamenaný ani jeden prípad kontaktu nášho žiaka s tvrdou drogou 

 estetická úroveň interiéru a exteriéru školy 

 účasť vyučujúcich na odborno-metodických podujatiach 

 spolupráca s drvivou časťou rodičov a samosprávnymi orgánmi školy 

 dobrá úroveň školského stravovania 

 dobrá úroveň celkovej hygieny pracovného prostredia. 

 dobré medziľudské vzťahy na jednotlivých pracoviskách  

 záujem Rady školy a Rodičovskej rady o dianí v škole a jej zariadeniach 
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Negatíva: 

 

 pretrvávajúci počet neospravedlnených vyučovacích hodín a následné 

udelenie znížených známok zo správania 

 zvyšujúci sa počet porušovaní školského poriadku, udelenie znížených 

známok zo správania v dôsledku hrubého porušenia školského poriadku 

 zaťažovanie vyučujúcich, ale predovšetkým vedenia školy úlohami 

nesúvisiacimi s vyučovacím procesom. 

 zhoršujúca sa úroveň vzťahov žiak – žiak a v ojedinelých prípadoch žiak – 

učiteľ. 

 rodiny s  minimálnym záujmom o svoje školopovinné detí 

 

 

2. 

 

a/ počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej 

škole 

 

  V školskom roku 2021/2022 v materskej škole bolo začlenené jedno dieťa, 

údaj o priradení  triede je v tabuľke v bode 1d. V materskej škole počas 

školského roka pôsobila jedna pedagogická asistentka učiteľa a jedna špeciálna 

pedagogička. 

 

 

b/ počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva do 

MŠ 

 
Celkový počet zapísaných z toho dievčat Počet rozhodnutí o prijatí 

11 4 9 

 

 

3. 

 

a/ počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole 

 

 V základnej škole bolo počas školského roka začlenených 9 žiakov. Spolu 

s vyučujúcimi s nimi pracovali traja asistenti učiteľa. Údaje o priradení do 

jednotlivých tried je v tabuľke v bode 1d. 
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b) počet zapísaných žiakov do  1. ročníka  
 

Celkový počet zapísaných z toho dievčat Počet rozhodnutí o prijatí Prijímačovi plniaci 

predprimárne vzdelávanie 

v MŠ v šk.r. 2022/23 

12 6 10 2 

 

 

c/ počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie na strednej škole 
 

 Prihlášku na vzdelávanie na strednej škole si podalo 10 žiakov, z toho jedna 

žiačka si podala prihlášku z 8. ročníka na bilingválne štúdium. 

 

 

d/ počet prijatých žiakov na vzdelávanie na strednej škole 

 

 Na vzdelávanie na strednej škole bolo prijatých 9 žiakov. 
 

Počet končiacich žiakov spolu 9 

Z toho – 9.ročník 9 

              8. ročník  0 

              7. ročník 0 

 

 

Rozmiestnenie: 

Stredná škola Počet žiakov 

Gymnázium 0 

Konzervatórium 0 

Stredné odborné školy 4 ročný odbor 6 

3 ročný odbor 2 

2 ročný odbor 1 

Do pracovného pomeru 0 

Ostáva na ZŠ 0 

Spolu 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, školská 

dochádzka 

 
Celková klasifikácia žiakov 

 
Trieda Počet 

žiakov 

Prospeli Neprospeli –    z predmetov 

 

Neklasifik. 

 

Povolená opravná 

skúška 

Znížená známka 

zo 

správania/stupeň 

I. 10 8 2 MAT, SJL  nie  

II. 10 9 1 MAT, SJL  nie  

III. 11 11      

IV. 7 7      

I.-IV. 38 35 3     

V. 11 11      

VI. 14 14     1/2 

VII. 10 10      

VIII. 7 7      

IX. 9 9     3/3 

V.-IX. 51 51     1/2, 3/3 

I.-IX. 89 86 3    1/2, 3/3 

 

 

 

Klasifikácia podľa predmetov 

 

Predmet Trieda 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Správanie 1 1 1 1 1 1,07 1 1 1,67 

Slovenský jazyk 2,1  1,36 1,85 2,0 2,31 2,8 2,0 3,33 

Nemecký jazyk          

Anglický jazyk   1,18 1,85 1,91 2,08 2,5 1,43 2,88 

Ruský jazyk          

Vlastiveda   1,18 1,85      

Prvouka 1,2         

Matematika 1,8 2,0 1,36 1,85 1,64 2,23 2,3 2,14 2,89 

Prírodoveda/ 

Biológia 

  1,27 1,71 1,27 1,69 1,6 1,14 2,0 

Dejepis     1,18 2,0 2,2 1,71 2,67 

Geografia     2,18 2,38 2,7 1,57 3,22 

Fyzika      1,62 1,8 1,86 3,22 

Chémia       1,1 1,57 3,0 

Občianska náuka      1,77 2,1 1,71 3,0 

Náboženská výchova          

Etická výchova          

Hudobná výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Výtvarná výchova 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pracovné 

vyučovanie/Technika  

  1,0 1,0 1,0 1,15 1,0 1,0 1,0 

Telesná športová 

výchova 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Inform. 

výchova/Informatika 

  1,0 1,0 1,0 1,31 1,0 1,0  
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Školská dochádzka 

Trieda Celkový počet                 z toho priemer 

vymeškaných hodín             na žiaka  

Neospravedlnené           z toho priemer 

hodiny                                na žiaka 

I. 1626 162,6 9 0,9 

II. 1206 120,6 4 0,4 

III. 836 76,0 0 0 

IV. 1081 154,4 0 0 

I.-IV. 4 749 124,9 13 0,34 

V. 1 958 178,0 0 0 

VI. 1 908 136,3 38 2,7 

VII. 1 620 162,0 0 0 

VIII. 872 124,6 0 0 

IX. 1 140 126,7 56 6,2 

V.-IX. 7 498 147,0 94 1,8 

I.-IX. 12 247 137,6 107 1,2 

 

  Vedenie školy sa v maximálnej možnej miere snaží dodržiavať 

psychohygienické normy výchovy a vzdelávania. Vzhľadom na to, že väčšina 

našich žiakov je cezpoľných, teda dochádzajúcich, máme problémy s cestovnými 

poriadkami. Z uvedených dôvodov máme upravený aj začiatok  vyučovania na 

7,40 hod..  

  Aby sme umožnili všetkým triedam kvalitnú výučbu hodín TSV 

v telocvični, sme nútení pri zostavovaní rozvrhu hodín zaraďovať hodiny TSV aj 

pred vyučovacími hodinami nie výchovného charakteru, čo je miernym 

porušením psychohygieny. 

  Problémy máme aj so žiakmi, ktorí po vyučovaní nechodia do ŠKD 

a nemajú ani hneď po vyučovaní autobus. 

 

 

Voľnočasové aktivity školy 

 

 

  Voľnočasové aktivity sa v našej škole realizujú  prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov.  

Využitie voľného času umožňovala našim deťom školská knižnica, v ktorej si 

žiaci nielen vypožičiavali knihy, ale v nej trávili čas ich čítaním priamo v knižnici, či 

aktivitami, ktoré pre nich pripravila Mgr. Šalatová - Pecuchová Božena.  

V priebehu školského roka sme v našej škole  usporadúvali ďalšie akcie 

v spolupráci s inými vzdelávacími, ale aj nevzdelávacími organizáciami. Údaje o týchto 

aktivitách sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke. 
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MŠ 
Dátum Názov akcie Miesto Zabezpečil 

22.9.2021 Upratovanie areálu školy ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

14.10.2021 Týždeň zdravia MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

19.10.2021 Svetový deň zdravej výživy ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

26.10.2021 Turistická vychádzka do lesa Havaj, Sovičky, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

Počas roka Tvorivé rúčky - výstavky MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

6.12.2021 Mikuláš MŠ Havaj, Žabky 

ZŠ Havaj, Sovičky 

Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

9.12.2021 Zimné radovánky so snehom, 

staráme sa o vtáčiky v zime  

( výroba kŕmidiel a každodenné 

kŕmenie) 

ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

17.12.2021 Vianoce MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

17.12.2021 Vianočná besiedka ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

11.1.2022 Pozorovanie zmien v prírode v 

zime 

ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

14.1.2022 Malý stavbárik – výstavka 

stavebníc LEGO 

MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

10.2.2022 Karneval ZŠ Havaj, Sovičky  Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

17.2.2022 Karneval MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

8.3.2022 MDŽ ZŠ Havaj, Sovičky  Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 
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Marec 2022 Kamarátka kniha ZŠ Havaj, Sovičky  Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

22.3.2022 Pyžamová párty MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

22.3.2022 Deň vody ZŠ Havaj, Sovičky  Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

5.4.2022 Od semienka k rastlinke ZŠ Havaj, Sovičky  Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

7.4.2022 Svetový deň zdravia ( za 

zdravím do prírody) 

ZŠ Havaj, 1.a 2. 

ročník, Sovičky  

Mgr. Široká, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

11.4.-

13.4.2022 

Veľká noc MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

21.4.2022 Deň Zeme – staráme sa o 

prírodu 

Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

22.4.2022 Deň Zeme, výsadba kvetov  OÚ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

29.4.2022 Slávik Slovenska ZŠ Havaj, Sovičky, 1. 

a 2. ročník 

Mgr. Široká, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

13.5.2022 Deň matiek MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

18.5.2022 Deň matiek, výroba darčeka, 

vystúpenie na OÚ 

OÚ Havaj, Sovičky, 

Žabky 

Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

30.5.-3.6.2022 MDD MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

17.6.2022 Deň otcov MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

13.-17.6. MDD, týždeň plný radosti ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

21.6.2022 Turistická vychádzka Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

28.6.2022 Opekačka s predškolákmi ZŠ Havaj, Sovičky, Mgr. Angelovičová, 
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Žabky Viňarská, Mgr. 

Jakočková Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

30.6.2022 Rozlúčka s predškolákmi ZŠ Havaj, Sovičky, 

Žabky 

Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

Počas roka Pohybové hry a súťaže MŠ Havaj, Žabky Žumárová, 

Podolonovičová, Mgr. 

Mgr. Olčáková 

Počas roka Narodeninové oslavy ZŠ Havaj, Sovičky Mgr. Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

    

    

 

 

 

ZŠ 
Dátum Názov akcie Miesto Zabezpečil 

.9.2021 Biela pastelka ZŠ Havaj Mgr. Šalatová, Únia 

nevidiacich a 

slabozrakých 

6.10.2021 Európsky týždeň športu Havaj-Varechovce-

Bystrá 

všetci ped. zamestnanci 

25.10.2021 Pozorovanie vtákov v okolí 

školy 

Havaj ,1.-5.ročník OZ Natuckea, tr.učitelia 

6.12.2021 Mikulášske zábavné dopoludnie ZŠ Havaj, 1.a 2. ročník Mgr. Široká 

18.1.2022 Zhotovenie kŕmidiel  pre 

vtáčiky, pozorovanie kŕmenia 

vtákov v zime 

ZŠ Havaj, 

5.,6.,8.ročník 

PaedDr. Komišáková 

3.2.2022 Fašiangy na snehu ZŠ Havaj, 5.ročník PaedDr. Komišáková 

18.2.2022 Fašiangové dopoludnie v 

maskách 

ZŠ Havaj, 1.a 2. ročník Mgr. Široká 

Marec 2022 Marec – mesiac knihy ZŠ Havaj, 1.a 2. ročník Mgr. Široká 

7.4.2022 Svetový deň zdravia ( za 

zdravím do prírody) 

ZŠ Havaj, areál obce 

1.a 2. ročník, Sovičky  

Mgr. Široká, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

22.4.2022 Deň Zeme, exkurzia v lese Havaj, 5.,8.ročník Lesy š.p., PaedDr. 

Komišáková, Mgr. 

Michrinová, Paličková 

22.4.2022 Deň Zeme, čistenie potoka 

a jeho okolia, opekačka 

Havaj, 7.,9.ročník Mgr. Šalatová, Mgr. 

Gonosová 

22.4.2022 Deň Zeme, sadenie skalničiek 

v areáli školy 

ZŠ Havaj, 6.ročník Mgr. Pecuchová 

25.4.2022 Kúzelná fyzika ZŠ Havaj, 4.-9.ročník PaedDr. Komišáková, 

tr.učitelia 
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29.4.2022 Slávik Slovenska ZŠ Havaj, Sovičky, 1. 

a 2. ročník 

Mgr. Široká, Mgr. 

Angelovičová, 

Viňarská, Mgr. 

Jakočková 

4.5.2022 Detská policajná akadémia. 

Kyberšikanovanie 

Trestnoprávna zodpovednosť 

ZŠ Havaj, 5.ročník 

6.ročník 

8.-9.ročník 

OR PZ Svidník Mgr. 

Sukeľová, PaedDr. 

Komišáková 

5.5.2022 Výroba mydielok, darček k Dňu 

matiek 

ZŠ Havaj,5.ročník PaedDr.Komišáková, 

Kozáková 

5.5.2022 Deň matiek, výroba darčekov ZŠ Havaj, 1.a 2. ročník Mgr. Široká 

6.5.2022 Exkurzia u záchranárov v 

Havaji 

Havaj, 7.ročník PaedDr. Komišáková 

25.5.2022 Póla radí deťom 

Bezpečne na internete 

Detská policajná akadémia 

ZŠ Havaj, 1.-2.ročník 

7.ročník 

5.ročník 

OR PZ Svidník Mgr. 

Sukeľová, PaedDr. 

Komišáková 

1.6.2022 MDD ZŠ Havaj Všetci ped. zamestnanci 

6.6.-10.6.2022 Škola v prírode Svit Mgr. Skysľaková, 

PaedDr. Komišáková, 

Mgr. Kertisová, 

Paličková 

15.6.2022 Koncoročný výlet DJZ Prešov, Krajské 

múzeum Prešov, 5.-

9.ročník 

PaedDr. Komišáková, 

Mgr. Pecuchová, Mgr. 

Gonosová, Mgr. 

Michrinová, Mgr. 

Šalatová 

27.6.2022 Výlet, Tvorivé dielne v múzeu 

A. Warhola 

Medzilaborce, 1.a 2. 

ročník 

Mgr. Široká, Mgr. 

Kertisová 

28.6.2022 Rozlúčková opekačka ZŠ Havaj, 9.ročník Mgr. Šalatová 

    

 

 

 

Spolupráca školy s rodičmi. 

 

   

Spolupráca školy s rodinou je v podmienkach našej školy doložená 

nasledovnými aktivitami: 

 realizovanie rodičovských združení / 3x ročne/ , v období pandémie boli 

realizované on-line, telefonicky 

 realizovanie  rodičovského združenia pre končiacich žiakov – on-line, 

telefonicky 

 písomné pozvania rodičom problémových žiakov 

 informácie rodičom prostredníctvom zápisu v žiackej knižke 

 rozhovory s rodičmi pri príležitostných stretnutiach 

 poskytovanie informácií rodičom končiacich žiakov o stave záujmu ich detí 

prostredníctvom internetu 

 rodičovské združenie zo svojich prostriedkov finančne podporuje školské 

aktivity ako je nákup školských pomôcok, cestovné na žiacke súťaže, školský 
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karneval, akcie pri príležitosti MDD, darčeky pre žiakov 1. ročníka 

a končiacich žiakov 

 pomoc rodičov pri doprave na žiacke súťaže. 

 

 

 

Spolupráca medzi  školou a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré                   

sa     podieľajú na výchove žiakov. 

 

  Aj v tomto školskom roku bola výborná spolupráca s orgánmi školskej 

samosprávy /RŠ/  a rodičovským združením. Veľmi kladne hodnotíme 

spoluprácu s Obecným úradom Havaj, zriaďovateľom školy. Aj spolupráca 

s obecnými  úradmi, ktoré patria do obvodu školy je na dostatočnej úrovni.  

  Vysoko kladne hodnotíme dlhodobú spoluprácu  s nasledujúcimi 

organizáciami: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Stropkov, CPPP a P 

- protidrogová prevencia, šikanovanie, výchovné poradenstvo, výchovné poradenstvo 

pre žiakov s poruchami učenia a správania 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ Svidník, CŠPP  

- výchovné poradenstvo pre začlenených  žiakov s mentálnym postihnutím 

 

Stredné školy okresu Stropkov, Svidník a Medzilaborce  

- profesijná orientácia žiakov 9. ročníka 

 

Podduklianske osvetové stredisko Svidník, POS 

- metodická činnosť, dielňa ľudových remesiel ponúka pre žiakov tradičné a netradičné 

techniky, žiaci si rozvíjajú jemnú motoriku, cit k materiálu, estetiku a  fantáziu 

- protidrogová prevencia žiakov, príprava koordinátora protidrogovej prevencie a iných 

sociálno-patologických javov 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Svidník, OR PZ  

- protidrogová prevencia, šikanovanie, dopravná výchova  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, RÚVZ 

- protidrogová prevencia, zdravý životný štýl 

 

Divadlo Jonáša Záborského Prešov, DJZ  

- kvalitné divadelné predstavenia 

 

Mestská knižnica Stropkov, MsK 

- výchovno-vzdelávacie podujatia 

 

Odbor školstva a kultúry pri Mestskom úrade Stropkov 
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- výchovno-vzdelávacie podujatia 

 

Centrum voľného času Stropkov, ABC CVČ  

- olympiády, záujmové podujatia, výtvarné a iné  súťaže 

 

Súkromná základná umelecká škola Stropkov 

- elokované triedy tanečného odboru na našej škole, výchovný koncert  

 

Krajské múzeum Prešov, kaštieľ Stropkov 

- besedy, výstavy 

 

Lesoochranárske zoskupenie VLK, Nadácia Zelená nádej 

- bezplatné podujatia: besedy, výstavy, metodický materiál na ochranu prírody / lesov / 

 

Strom života 

- environmentálne programy 

 

Lesy SR 

- školské arborétum 

 

Obec Havaj 
- kultúrne podujatia, organizácia školských akcií, pomoc pri úprave okolia školy 

 

 

Falck Havaj 

- zdravotnícka osveta a zdravotnícka príprava 

 

 

Súčasťou tejto správy je: 

 Správa o hospodárení za uplynulý kalendárny rok 

   

 

 


