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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 

za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Správu predkladá: Mgr. Ondrej Jurašek, riaditeľ školy 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 4.7.2022 

 

 

Stanovisko rady školy: 
 

Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Martina, Radatice 199 odporúča zriaďovateľovi 
školy Košickej arcidiecéze, Arcibiskupský  úrad, Hlavná 22, Košice schváliť Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. 
 
Prerokované dňa: 12.10.2022 
 
 
 
……………………….………………………… 
meno a priezvisko – predseda RŠ 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
 

Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. 
Martina, Radatice 199 schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2021/2022. 
 
 
 
 
V Košiciach dňa    …………………..      ..................................... 
            Mgr. Miroslav Jacko 
                 riaditeľ ABŠÚ 
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§ 2 ods. 1 a) 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Cirkevná základná škola sv. Martina v Radaticiach 

Adresa školy Radatice 199, 082 42 Radatice, okr. Prešov 

Telefón 051/77 96 210 - kancelária; 051/7483 501- riaditeľ školy 

WWW stránka http://czsradatice.sk 

E-mail skola@czsradatice.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno Telefón E-mail 

Riaditeľ školy Mgr. Jurašek Ondrej 051/ 748 35 01 jurasek.ondrej@czsradatice.sk  

 

Členovia rady školy: 

 

§ 2 ods. 1 b) 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Košická arcidiecéza 

Sídlo Hlavná 28, 041 83 Košice 

Telefón 055/68 28 120 

E-mail scholabu@abuke.sk  

 

 

§ 2 ods. 1 c) 

Informácia o činnosti rady školy 

 Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Martina bola iniciatívnym a poradným 

samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadroval a presadzoval záujmy žiakov, rodičov, zamestnancov 

školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu kontroly práce vedúceho zamestnanca 

školy z pohľadu školskej problematiky. V mesiaci máj uskutočnila výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa školy na funkčné obdobie 1.8.2022 – 31.7.2027. Zasadnutia rady školy 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ 

1. PaedDr. Marcela Kertysová predseda Za pedagogických zamestnancov 

2. Miriam Polkablová   Za nepedagogických zamestnancov 

3.  Mgr. Gabriela Viazanková  Za rodičov  

4. Ondrej Bialko  Za rodičov 

5. Mgr. Marek Hospodár  Za zriaďovateľa 

6. Mgr. Miroslav Jacko    Za zriaďovateľa 

7. Ing. Katarína Hviščová  Za zriaďovateľa 

http://czsradatice.sk/
mailto:skola@czsradatice.sk
mailto:jurasek.ondrej@czsradatice.sk
mailto:scholabu@abuke.sk
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v školskom roku 2021/2022 sa v prevažnej miere konali formou „Per Rollam“. Prezenčnou formou 

prebehlo zasadnutie rady školy pred výberovým konaním a samotné výberové konanie. 

Rade školy boli podávané informácie o: 

 školskom vzdelávacom programe školy 

 pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 výsledkoch hospodárenia školy, návrhu rozpočtu školy 

  počte žiakov zapísaných do základnej školy 

 

Poradné orgány školy 

Pedagogická rada školy 

Titl., Meno a priezvisko Titl., Meno a priezvisko  

Mgr. Peter Čopík Mgr. Patrícia Papežová 

Mgr. Lýdia Hudáková Mgr. Peter Pavel  

Mgr. Lucia Janičová Mgr. Tobiáš Petrík 

PaedDr. Katarína Jurašeková Mgr. Renáta Lešková 

PaedDr. Marcela Kertysová Mgr. Zuzana Pončáková 

Mgr. Jozef Kolárčik (od 1.11.2019) Mgr. Marek Hospodár 

 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí 

zamestnanci školy. V priebehu školského roka zasadala  pedagogický rada na klasifikačných 

a hodnotiacich radách 6. krát. Zaoberala sa výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov za 

jednotlivé štvrťroky,  výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami začlenených žiakov, 

prerokovala, iniciovala, dávala návrhy na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Prerokovala inovovaný 

školský vzdelávací program, rámcové učebné plány, integráciu žiakov so špeciálno-pedagogickými 

potrebami, doplnenie vnútorného poriadku školy pre žiakov. Na návrh triednych učiteľov odporúčala 

udeliť pochvalne uznanie a ocenenie žiakov na konci školského roka za výborný prospech, 

správanie, reprezentáciu školy a udelenie pokarhania riaditeľom školy za porušovanie školského 

poriadku. 

 

§ 2 ods. 1 d) 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: k 15.9.2021  počet: 100 (z toho 2 žiačky štúdium v zahraničí) 

   k 31.8.2022  počet: 101 

Počet tried: 8  Počet oddelení ŠKD: 1 

 

Počty žiakov a tried v školskom roku 2021/2022 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

Počet žiakov 16 12 7 15 6 14 9 11 11 101 

Z toho ŠKD 12 7 4 6 - - - - - 29 
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V školskom roku 2021/2022 sme z dôvodu nízkeho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch 

pristúpili k spájaniu žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci 1. a 4. ročníka boli vzdelávaní v samostatných 

triedach.  

Na druhom stupni sme napriek nízkym počtom žiakov so súhlasom zriaďovateľa a udelenej 

výnimky v zmysle Zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 29 ods. 16 písm. a)  otvorili pre každý ročník samostatnú 

triedu. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach s nízkym počtom žiakov na II. 

stupni je pre nás finančne náročné, avšak má to aj svoje pozitíva. Žiaci po ukončení prvého stupňa 

môžu pokračovať na II. stupni v prostredí a s učiteľmi,  ktorí sú im známi. V neposlednom rade, nižší 

počet žiakov v triedach umožňuje individuálny prístup vyučujúcich ku každému zo žiakov.  

 

§2 ods.1 e) 

Počet pedagogických zamestnancov 

 

§ 2 ods. 1 f) 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 14 pedagogických zamestnancov (učitelia ZŠ, 

vychovávateľka ŠKD, 1 školský špeciálny pedagóg, 1 pedagogický asistent učiteľa, 1 asistent pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením a 3 nepedagogickí zamestnanci (ekonómka, upratovačka, 

školník / kurič). Všetci pedagogickí zamestnanci boli kvalifikovaní. Úroveň odbornosti vyučovania 

jednotlivých predmetov dosahuje za celú základnú školu 87,02% vyučovacích hodín. 

V rámci pedagogického zboru pôsobil v škole 1 výchovný poradca. Na podporu prierezovým 

oblastiam boli zriadené pozície koordinátorov pre environmentálnu výchovu, prevenciu drogových 

závislostí. 

* Pozn.: Vychovávateľka zároveň pôsobí aj ako asistent učiteľa na 0,5 úväzok 

Pracovný pomer 

Počet ped. 

pracovníkov 

(fyzický / prerátaný) 

Počet nepedagog. 

Pracovníkov 

(fyzický / prerátaný) 

SPOLU 

(fyzický / prerátaný) 

Celkom 14 / 12,19 3 / 2,2 17 / 13,89 

Z  toho: doba neurčitá 9  3 12 

 doba určitá 4                       0                    4 

 znížený úväzok 3 / 1,19  2 / 2,2 4 

 ZPS 0 0 0 

 vychovávateľ  1 / 0,7 0 1 / 0,7 

 asistent učiteľa 2 / 1,5 0  2 / 1,5 

školský špeciálny pedagóg 1  1 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Pedag. zamestnanci: 0 14 14 

Z toho 

Učitelia 0 10 10 

Vychovávatelia 0 1 1 

Asistent učiteľa 0 2 2 

Školský špec. pedagóg 0 1 1 
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Odbornosť vyučovania na I. stupni 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

spolu 

odborne neodborne 

 

1. Slovenský jazyk a literatúra 24  

2. Prvý cudzí jazyk (Anglický jazyk) 7  

5. Matematika 12  

6. Informatika  2  

7. Prírodoveda 3  

8. Prvouka 3  

9. Vlastiveda 3  

11. Náboženská výchova/Náboženstvo 6  

12. Pracovné vyučovanie 2  

13. Hudobná výchova 3  

14. Výtvarná výchova 4  

15. Telesná a športová výchova 6  

 Spolu: 75 (100%) 0 

 

Odbornosť vyučovania na II. stupni 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

Spolu 

odborne neodborne 

 

1. Slovenský jazyk a literatúra 23  

2. Prvý cudzí jazyk (Anglický jazyk) 15  

3. Druhý cudzí jazyk  (Nemecký jazyk) 9  

4. Matematika 17 4 

5. Informatika 5  

6. Fyzika  6 

7. Chémia  6 

8. Biológia 8  

9. Dejepis 6  

10. Geografia 6  

11. Občianska náuka 4  

12. Náboženská výchova/Náboženstvo 6  

13. Technika  4 

14. Hudobná výchova 4  

15. Výtvarná výchova 3 1 

16. Telesná a športová výchova  6 

 Spolu: 106 (79,7%) 27 (20,3%) 

 



Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice za školský rok 2021/2022 

 

 

 

7 
 

§ 2 ods. 1 g) 

 Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

  Žiakom školy, ich rodičom ale aj verejnosti ponúkame počas školského roka rôzne aktivity. 

Mnohé z nich už majú svoju niekoľkoročnú tradíciu a stali sa pevnou súčasťou života školy. Avšak 

z dôvodu mimoriadnej situácie a platných opatrení z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-

19 sme od väčšiny aktivít museli v školskom roku 2021/2022 upustiť. V mesiaci október, pri 

príležitosti Dňa mlieka a Svetového dňa výživy navštívili žiaci našej školy farmu Bela, kde mali 

možnosť spoznať proces výroby mliečnych výrobkov od starostlivosti o poľnohospodárske zvieratá 

až po spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov. Po uvoľnení obmedzení bol v obci Radatice 

v mesiaci jún  zrealizovaný  Deň rodiny, počas ktorého žiaci našej školy vystúpili s folklórnym 

programom. 

V mesiaci jún žiaci I. stupňa absolvovali pobyt v škole v prírode v krásnej prírode Belianskych Tatier 

v obci Ždiar. Žiaci II. stupňa v rámci geografickej exkurzie spoznávali krásy regiónu Orava. 

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme pre žiakov 2. stupňa pripravili besedu na tému 
„Fajčenie škodí zdraviu“, ktorú viedla preventistka z Okresného riaditeľstva Policajného Zboru 
v Prešove kpt. Mgr. Zuzana Dudová. Žiakom vysvetlila ako negatívne vplýva fajčenie na organizmus 
človeka. 

Počas celého roka prebiehal v škole zber hliníkových viečok z jogurtov SABI. Podarilo sa 

vyzbierať spolu 19 036 viečok, čo predstavuje 190,36 viečka na 1 žiaka a obsadili sme 8. miesto. 

 

Akcie, ktoré sa konali v minulom školskom roku: 

 Zber papiera a druhotných surovín 

 Zber SABI viečok 

 Milión detí sa modlí ruženec 

 Deň jablka 

 Deň zdravej výživy 

 Mikulášska čižma 

 Vianočné pozdravy pre starkých 

 Aktívne plnenie úloh z časopisu Rebrík 

 Vyučovanie v exteriéri školy 

 Škola v prírode 

 Geografická exkurzia - Orava 

 Deň rodiny 

 

V rámci duchovnej formácie sme počas školského roku, prostredníctvom školského rozhlasu, 

začínali každý deň spoločnou modlitbou desiatka ruženca a modlitbou za školy, v mesiaci máj 

modlitbou Loretánskych litánií, v mesiaci jún Litánie k Božskému srdcu. Od začiatku mesiaca marec 

sme pridali aj modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za pokoj a mier na Ukrajine. 

 

O mnohých akciách, podujatiach, ktoré sa dejú v našej škole sa naši žiaci z 1. stupňa podelili 

aj s čitateľmi časopisu Rebrík, ktorého sú pravidelnými prispievateľmi. Za túto námahu a ochotu ich 

redakcia časopisu pravidelne odmeňuje hodnotnými knižnými odmenami, ktoré sú pre nich aj 

motiváciou, aby v úsilí informovať čo najväčšie množstvo ľudí o živote v našej škole nepoľavovali. 

 

Zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád 

 Matematický klokan  - 4 úspešní riešitelia 

 Hviezdoslavov Kubín - účasť v okresnom kole 

 Dejepisná olympiáda - účasť v okresnom kole 

 iBobor   - žiaci 2. - 9. ročníka 
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§ 2 ods. 1 h) 

Informácie o projektoch 

V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v realizácii Národného projektu Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov II.  Cieľom tohto projektu je významne podporiť pozitívne 

zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej 

podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny 

pedagóg) na školách. V rámci zapojenia našej školy do tohto projektu u nás od 1.10.2020 pôsobí 

jeden pedagogický asistent učiteľa a jeden školský špeciálny pedagóg. 

Zapojenie sa do tohto projektu pre nás znamená odhodlanie pomáhať, skvalitňovať a rozvíjať 

inklúziu našej školy v takej miere, aby sme mohli prostredníctvom pedagogického asistenta 

a školského špeciálneho pedagóga spoločne s ostatnými pedagógmi vytvárať žiakom podmienky 

rovnaké pre všetkých. 

EKOALARM - Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských 

základných a stredných školách. V rámci zapojenia sa do tohto projektu sme dostali sadu nádob na 

zber triedeného odpadu do každej triedy a zároveň aj metodické materiály k recyklácii a triedeniu 

odpadu 

 

§ 2 ods. 1 i) 

Inšpekčná činnosť 
Posledná komplexná inšpekcia prebehla v škole v termíne 5.2.– 6.2.2013 a od 12.2.- 

14.2.2013. Následne bola dňa 26.5.2014 vykonaná následná inšpekcia s cieľom zistiť stav 

odstránenia nedostatkov zistených pri komplexnej inšpekcii. Posledná tematická inšpekcia so 

zameraním na priebeh a dodržiavanie pokynov počas externého testovania žiakov 5. ročníkov  T5-

2019 prebehla 20.11.2019.  

 

§ 2 ods. 1 j) 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

     Cirkevná základná škola sídli v jednopodlažnej budove, ktorej staršia časť slúži na vzdelávacie 

účely približne od konca 19. storočia, čomu zodpovedá aj jej technický stav. Novšia časť bola 

pribudovaná a daná do užívania v roku 1992. Škola mala priestory budov a priľahlého areálu od 

svojho vzniku v prenájme.  V roku 2012 boli budovy a priľahlé pozemky od štátu odkúpené 

a následne v roku 2017 prešli do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Radatice.       

          Výchovnovzdelávací proces prebiehal v ôsmych kmeňových učebniach. Učebňa                           

II.- III.  ročníka slúžila v poobedňajších hodinách ako priestory pre školský klub detí.   

     Okrem kmeňových tried, využívame počas výchovno-vzdelávacieho procesu aj ďalšie učebne – 

počítačovú učebňu  a telocvičňu ( malá telocvičňa).    V areáli školy majú žiaci k dispozícii veľké 

trávnaté plochy a multifunkčné ihrisko s umelou trávou.  

Škola je pripojená do siete internet prostredníctvom projektu EDUNET technológiou VDSL 

rýchlosťou 30Mb/ 3Mb. Táto rýchlosť, hlavne v období dištančného vyučovania, kedy učitelia 

vyučovali z priestorov školy nepostačovala na využívanie online vzdelávacích zdrojov na internete 

vo viacerých triedach súčasne, preto sme v rámci rozpočtu školy zabezpečili ďalšie pripojenie na 

internet prostredníctvom VDSL technológie rýchlosťou 50Mb / 8Mb.  Táto rýchlosť pripojenia a 

pokrytie školy wifi signálom nám poskytuje lepšie možnosti prístupu na internet.  

      Centrom duchovného života školy je školská kaplnka. Využíva sa hlavne na duchovnú formáciu 

žiakov našej školy.  Sú to ranné spoločné modlitby pred začiatkom vyučovania, spoločná modlitba 

sv. ruženca počas mesiaca október, aktivity počas adventu a pôstu, spoločná modlitba krížovej cesty 

v pôstnom období, modlitba Loretánskych litánií v mesiaci máj, modlitba Korunky Božieho 

milosrdenstva. 
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     V šk. roku 2021/2022 sme pokračovali  vo výmene starých a zhnitých okien. 1. etapa prebehla 

počas jarných prázdnin, kedy boli vymenené okná v 1. a 4. ročníku. Počas jarných prázdnin sa 

realizovala aj výmena chodníka v priestore pred školou, kde starý betónový chodník, ktorý sa už 

vekom a vplyvom poveternostných podmienok krušil a rozpadával, bol nahradený chodníkom zo 

zámkovej dlažby. 2. etapa výmeny okien v šk. roku 2021/2022 prebehla počas letných prázdnin, 

kedy boli vymenené okná v učebni IKT, v zborovni, kancelárii ekonómky školy a v riaditeľni.  Tým 

bola úspešne ukončená výmena starých okien vo všetkých učebniach a kanceláriách. Ostáva 

vymeniť okná v kaplnke, na hornej chodbe, soc. zariadeniach, kotolni a v starom učiteľskom byte.  

 

§ 2 ods. 1 k) 

Silné stránky školy 

- pozitívna klíma medzi učiteľmi, stabilný učiteľský kolektív 

- schopnosť učiteľov školy využívať nové informačno-komunikačné technológie 

- výuka prvého cudzieho jazyka od I. ročníka hravou formou 

- výuka druhého cudzieho jazyka od V. ročníka 

- celkový veľmi dobrý prospech žiakov 

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ 

- poradenstvo pre rodičov žiakov so ŠVVP 

- individuálny prístup k všetkým žiakom  vďaka nižším počtom žiakov v triedach 

- bohatá mimoškolská činnosť 

- vzdelávanie a výchova v kresťanskom duchu 

- dobrá spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove 

- rodinný duch školy 

- zapájanie žiakov do rôznych súťaží 

- organizovanie besied, exkurzií, výletov, školy v prírode 

- spolupráca so SZUŠ Altamíra – tanečný odbor, výtvarný odbor 

 

Slabé stránky školy 

- neodborné vyučovanie  niektorých predmetov, z dôvodu nízkeho počtu pedagogických 

zamestnancov nie je možné pokryť celú aprobačnú štruktúru 

- technický stav budovy školy – zamakajúce steny v starej časti budovy 

- potreba opravy / výmeny podlahy v telocvični, v zborovni  

- nízky počet žiakov – vzhľadom na financovanie škôl podľa počtu žiakov. 

 

§ 2 ods. 3 a) 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 1 1 4 1 1 1 1 1 8 

Počet žiakov 12 7 14 6 14 9 11 11 5 89 

Z toho ŠVVP 0 0 0 1 1 3 1 2 4 12 

 

§2 ods. 3 b) 

Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 16 / z toho 9 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka  k 15.9.2021: 16 / z toho  9 dievčat 

Počet detí pokračujúcich v PPV: 0 
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§ 2 ods. 3 d) 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.8.2022 

 V školskom roku 2021/2022, získali všetci žiaci  IX. ročníka nižšie stredne vzdelanie a pokračujú 

v štúdiu na stredných školách. 

 

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách 

Stredná škola Počet žiakov 

SOŠ dopravná 1 

Súkromná OA 1 

SOŠ Košická 1 

SOŠ pedagogická 3 

SPŠ stavebná 1 

SPŠ strojnícka, 2 

SOŠ gastronómie a služieb 2 

 

Zároveň nám odišli aj dve žiačky z 8. ročníka, ktoré pokračujú v štúdiu na: 

Stredná škola Počet žiakov 

Gymnázium – bilingválne , Konštantínova 1 

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť                
(2 ročný odbor) 1 

 

§2 ods. 3 e) 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného vzdelania 

 

Prospech žiakov za šk. rok 2021/2022 
1.stupeň 2.stupeň spolu 

počet % počet % počet % 

Prospeli 48 94 51 100 99 98 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 2 6 0 0 2 2 

 

Prospeli s vyznamenaním:    71  I. stupeň 45   II. stupeň 26 
Prospeli priemer 1,0:    42  I. stupeň 29   II. stupeň 13 
Prospeli veľmi dobre:    20  I. stupeň   3   II. stupeň 17 
Prospeli:         8  I. stupeň   0   II. stupeň 8 
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Úroveň vzdelávania 
 
       2021/2022 / 2020/2021 

- celkový prospech na konci šk. roku:   1,38 / 1,4 
     z toho  I. stupeň:   1,13 / 1,12  
    II. stupeň:   1,43 / 1,65  
 
- priemerná známka zo SJL:     1,63 / 1,72 
  z toho  I. stupeň    1,32 / 1,42  
    II. stupeň   1,88 / 1,89 
 
- priemerná známka z matematiky:   1,59 / 1,72 

  z toho  I. stupeň   1,17 / 1,29 
    II. stupeň   1,93 / 1,98 
 

Výsledky externých meraní Ministerstva školstva SR 

 
 
Testovanie 5-2022 

 
     Priemer školy Celoslovenský Rozdiel 
 

Slovenský jazyk a literatúra 8 7,2   69,2   18,0% nad 
 

Matematika    85,0   61,0   24,0% nad 
 
 
 
Testovanie 9-2022 

 
Slovenský jazyk a literatúra   49,7   59,1   9,4% pod 

 
Matematika    43,6   53,2   9,6% pod 
 

 

Hodnotenie správania žiakov: 

Výchovné opatrenia: 
 Správanie žiakov v uplynulom šk. roku môžeme hodnotiť ako v súlade so školským 
poriadkom. Nezaznamenali sme žiadne väčšie porušenie vnútorného poriadku školy. Tradične 
sme sa stretávali  s menšími prehreškami, ako nenosenie a zabúdanie si školských pomôcok, 
neplnenie si domácich úloh. 

Po niekoľkých rokoch sme znovu zaznamenali problémy s rozširovaním fajčenia 
a používania alternatívnych produktov s obsahom nikotínu medzi žiakmi 2. stupňa (elektronické 
cigarety, nikotínové vrecúška). Pokiaľ na to prídeme, snažíme sa dotyčnému dohovoriť, 
upovedomiť s daným problémom aj rodičov a v zmysle Vnútorného poriadku školy pristupujeme aj 
k výchovným opatreniam. 
 
Udelené výchovné opatrenia: 

 Znížené známky zo správania: 0 

 Napomenutia triednym učiteľom: 3 žiaci   

 Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci 
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Dochádzka žiakov 

 
Ospravedlnené Neospravedlnené 

Spolu 
Priemer 

na 1ž. 1. polrok 2. polrok 1. polrok 2. polrok 

1. stupeň 2 415 2 737 0 0 5 152 103,04 

2. stupeň 2807 3872 6 1 6 686 131,1 

 5222 6609 6 1 11 838 117,2 

 

Trieda s najnižším počtom vymeškaných hodín na 1 žiaka:  

4. ročník (101,86 hodín / ž.) 

Trieda s najvyšším počtom vymeškaných hodín na 1 žiaka:  

8. ročník ( 145,64 hodín /ž.) 

9. ročník (142,64 hodín /ž.) 

 

§ 2 ods. 5 a) 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

 

Normatívne finančné prostriedky:  295 263,- Eur 

z toho:  mzdy    178 391,- Eur  

poistne       62 985,- Eur  

bežné výdavky     53 887,- Eur 

Presun z roku 2020:        13 396,- Eur 

Spolu normatívne finančné prostriedky: 308 659,- Eur 

 

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov 

Mzdy a odvody:  241 376,- Eur 

Bežné transfery jedn. (PN)        106,- Eur 

Cestovné náhrady:           13,- Eur 

Energie, voda, komunikácie:   13 437,- Eur  

Materiál:     18 877,- Eur 

Údržba:       6 985,- Eur 

Prenájom:          782,- Eur 

Služby:       3 350,- Eur 

Čerpanie spolu:  284 926,- Eur 

Presun do roku 2022:    23 733,- Eur 

 

Presunuté finančné prostriedky boli do 31.3.2022 v plnej miere vyčerpané na prevádzku školy. 
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2. Rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 

 

Nenormatívne finančné prostriedky:  14 363,- Eur 

 Z toho:  

Dopravné žiakov    1 704,- Eur 

   Asistent učiteľa    6 096,- Eur 

   Vzdelávacie poukazy      2 989,- Eur 

   SZP         300,- Eur 

   Učebnice     1 814,- Eur 

   Špecifiká     1 460,- Eur 

    Čerpanie v roku 2021: 14 073,- Eur 

Nevyčerpané a presun do roku 2022:      290,- Eur (dopravné žiakov) 

 

3. Finančné prostriedky na originálne kompetencie (ŠKD) na rok 2021 

   Dotácia ŠKD z OcÚ: 13 720,50 Eur 

   Príspevky rodičov:      1 020,- Eur 

   Spolu :   14 740,50 Eur 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na OK: 

   Mzdy:      8 177,17 Eur 

   Odvody:     2 958,68 Eur 

   Bežné výdavky:    3 604,65 Eur 

  

Podrobná Správa o hospodárení za kalendárny rok 2021 je sprístupnená na: 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2021/ssz/protokol.php?id_prot=YDNLIXJSWN 

 

§2 ods. 5 b) 

Voľnočasové aktivity 

     Mimoškolská činnosť je pre žiakov školy zabezpečená hlavne prostredníctvom krúžkov, ktoré 

fungujú v poobedňajších hodinách v priestoroch školy a prostredníctvom činnosti Súkromnej 

základnej umeleckej školy Altamíra v odboroch výtvarnom a tanečnom. Krúžky zahŕňajú športovú 

činnosť, ale aj umeleckú činnosť. V školskom roku 2021/2022 vydala škola 100 a prijala 100 

vzdelávacích poukazov od žiakov. Záujmová činnosť žiakov začala v 2. polovici mesiaca september 

2021. Avšak vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie bola činnosť krúžkov od mesiaca 

december pozastavená a obnovená a po zlepšení situácie v mesiaci február. 

 

Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

 

Dotácia mesiace 9-12/2021:          1 280,20 Eur  

Dotácia mesiace 1-6/2022:      1 920,00 Eur 

Spolu šk. rok 2021/2022:      3 200,20 Eur 

 

Čerpanie finančných prostriedkov:   

Mzdy:      1 895,00 Eur 

Odvody:        667,04 Eur 

Bežné výdavky:         638,20 Eur  
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Záver 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2021/2022 bola vypracovaná na základe dosiahnutých výsledkov jednotlivých tried a žiakov školy, 

hodnotiacich správ výchovnej poradkyne, koordinátorky environmentálnej výchovy, koordinátorky 

primárnej prevencie a na základe Správy o hospodárení školy za rok 2021. 

 

Stálym cieľom školy je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie 

dobrého mena školy v obci, ale aj širšom okolí. Naďalej budeme hľadať nové možnosti svojho 

kvalitatívneho rozvoja a nových aktivít smerovaných k žiackej, rodičovskej aj širšej verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
V Radaticiach 28.9.2022       Mgr. Ondrej Jurašek 
                riaditeľ školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


