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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   
a podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, 
telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje 
o zriaďovateľovi 

 

 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Brekov, Brekov 178, 066 01 Humenné 

Adresa školy Brekov 178, 066 01 Humenné 

Telefón 057/290 90 50 

E-mail riaditelka@zsbrekov.edu.sk 

WWW stránka  Brekov.sk/školstvo 

Zriaďovateľ Obec Brekov 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. M. Koscelníková 057/290 90 50  0905 885 929 riaditelka@zsbrekov.edu.sk 

ZRŠ         

ZRŠ         

ZRŠ         

 



 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. D. Coraničová   

pedagogickí zamestnanci     

      

      

ostatní zamestnanci Irena Barlášová   

      

zástupcovia rodičov M. Michalková   

  J. Maďariková   

      

      

zástupca zriaďovateľa Mgr. O. Bartko   

iní     

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

ZŠ- Strážske  1.-4.ročník   

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte 
detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 53 

Počet tried: 4 ročníky a 3 triedy 

I.trieda /1.ročník/ 

II.trieda /2.ročník/ 

III.trieda /3.a4. ročník/ 

 

 



 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

počet žiakov 18 18 7 10 0 0 0 0 0 53 

z toho ŠVVP 1 3               4 

z toho v ŠKD 13 12 2 4           31 

 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 
stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 19 / počet dievčat 8 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 18 / počet dievčat 7 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet  1 / počet dievčat 1 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ HUV INV MAT NBI PVC PRI PVO SJL Spr TSV TE V VLA VYV 

1.A 1 1   1,29       1,12 1,53 1 1     1 

2.A 1,19 1   2       1,94 2,06 1 1,43     1 

3.A 2,14 1,14 1,43 2,14     2   1,86 1   1 2 1,14 

4.A 2,43 1,14 2 2,43   1,14 2,29   2,29 1   1,29 2,29 1,14 

 

 

 

 



 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 18 17 0 1 

2.A 18 15 1 2 

3.A 7 7 0 0 

4.A 10 7 0 3 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 18 1506 88,59 1506 88,59 0 0,00 

2.A 18 2081 133,72 2081 133,72 144 27,16 

3.A 7 726 103,71 726 103,71 0 0,00 

4.A 10 994 142,00 994 142,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, 
zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

šport.prípava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9.                     

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     

Hudobná výchova 1.-9.                     

Technická výchova 5.-9.                     

Variant1.,2.,3.  ISCED1  ISCED1  ISCED1 ISCED1              

Iné ( uveďte )                     

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka 1 18 1 

Bežných tried 2 37 3 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu 3 53 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 4 1 5  1 

DPP         

Znížený 
úväzok 

1   0,50   

ZPS         

Na dohodu 1   0,13   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   4 4 

vychovávateľov   1 1 

asistentov učiteľa   1 1 

        

spolu   6 6 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 
zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 2   

2.kvalifikačná skúška 1   

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     



Charakteristika pedagogického zboru 

V škole vyučujú 5 pedagogickí zamestnanci.  1 riaditeľka ZŠ, 2 učiteľky,    
1 vychovávateľ, 1 učiteľ náboženskej výchovy, 1 asistentka učiteľa,           

5 pedagogickí zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie, z toho 4 
pedagogického smeru.  

Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku bol dostatočný 

záujem o ŠKD. Mimo vyučovania sa učitelia venovali záujmovej činnosti, 

spolu s vychovávateľom organizovali výlety, exkurzie, 

verejné vystúpenia žiakov v obci i v škole, návštevu výstav, 

divadelných predstavení, kín a pod. Škola zároveň podporuje ďalšie 

vzdelávanie učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania, v získavaní 

 kvalifikačných skúšok a i. 

  

 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

Pytagoriáda 4 2       

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Počas roka sme prežili veľa šťastných  a príjemných chvíľ. Napr. nami vymyslená 

akcia „Šport nás spája“ v spolupráci učitelia, rodičia, deti. Bola veľmi vydarená, 

preto dúfame, že v ďalšom  školskom roku si ju zopakujeme. V júni sme sa 

zapojili do projektu „ Do školy na bicykli.“ Mal trvanie od 12.6. -16-6.2017. Bolo 

zaujímavé sledovať ako sa každé ráno pred školou zväčšoval počet bicyklov 

a kolobežiek. Týmto by som chcela vyzvať a podnietiť aj Vás ostatných, ktorí 



máte chuť a záujem podporiť nás a prísť k nám do školy so zaujímavým  

návrhom a spolu sa pokúsime zorganizovať zaujímavú aktivitu na bicykloch.  

Aktívni sme boli počas celého školského roka. Najväčším zadosťučinením        

pre nás bolo konštatovanie detí: „Pani učiteľka, toto bol najlepší deň!“            

Bolo ich niekoľko : 

Október  - Strieborný večer 

- Šarkaniáda 

- Projekt – Záložka do knihy spája /priateľstvo sme nadviazali             

so ZŠ – Kopřivnice - Mníší- Česká republika/ 

- Animátorský program pre deti- Dračia stopa 

November – Beh oslobodenia mesta Strážske 

- Viacboj všestrannosti žiakov z humenského okresu 

- Kamarát Viktor 

 

December – Mikuláš 

- Filmové predstavenie Trollovia 

Január – Polročné vysvedčenia 

Február – Karneval 

Marec    - Návšteva knižnice v Humennom 

- Trolkoparáda 

- Beseda so spisovateľkou V. Čurmovou 

- Matematický klokan/ medzinárodná matematická súťaž/ 

Apríl       - Zápis do 1. ročníka 

- Zážitkový kurz prvej pomoci 

- Deň Zeme 

- Pytagoriáda/matematická súťaž- okresné kolo/ 

- Lesná pedagogika 

- Stavanie mája 

 

 



Máj         -  Deň matiek 

- Deň svätého Floriána 

- Koncoročný výlet –Košice 

Jún          -    Deň detí 

- Andritz  Cup Humenné/bežecká súťaž/ 

- Divadelné predstavenie 

- Šport nás spája 

- Projekt „ Do školy na bicykli“ 

- Rozlúčka so štvrtákmi 

- Odovzdávanie vysvedčení 

Všetky naše spracované aktivity si môžete pozrieť na stránke 

www.brekov.sk/Školstvo - Základná škola 

Sme radi, že  na nás nezabúdajú ani naši bývalí žiaci. Počas mesiaca jún našu 

školu navštívili už budúci vysokoškoláci, budúci stredoškoláci, ale aj žiaci                     

2. stupňa humenských škôl. 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami  

Škola má najvýraznejšiu a najkvalitnejšiu spoluprácu s rodičovským 

združením a hlavne výborom rodičovského združenia. Ďalšími subjektami 

sú : 

• Obec Brekov ako zriaďovateľ 

• Obecný úrad v Brekove 

• Materská škola v Brekove 

• ZŠ – Strážske 

• ZŠ – Švermova, Humenné 

• ZŠ – Pugačevova, Humenné 

• ZŠ – Kudlovská, Humenné 

• CPPPaP – Humenné 

• CŠPP – Humenné 

http://www.brekov.sk/Školstvo


• CŠPP v Levoči 

• CŠPP v Prešove 

• Rada školy pri ZŠ – Brekov 

• ŠJ pri MŠ - Brekov 

  

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

INFOVEK – využitie počítačov 

EURÓPA V ŠKOLE – výtvarné aktivity 

DETSKÝ ČIN ROKA 

ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA 

ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE 

DOBRÝ ANJEL 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.04.-16.04.2015 

Druh inšpekcie: tematická v ŠKD a komplexná v ZŠ 

Výsledky inšpekcie uvedené v Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015. 

Vedeniu ZŠ neboli dané žiadne opatrenia súvisiace s predmetom 
ŠŠI. 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Základná škola má vlastnú účelovú budovu. V tomto školskom roku 

sa využívajú priestory na poschodí i na prízemí. I.trieda /1.roč./ sa 

nachádza na poschodí, kde z pravej strany sa nachádza počítačová učebňa 

a z ľavej strany cvičebňa. Na hornej chodbe sa nachádza WC pre chlapcov 

a učiteľské WC. 

Na prízemí je II.tr /2.roč./ a III.tr. /3. a 4.roč./ miestnosť pre ŠKD, 

zborovňa, dva kabinety učebných pomôcok. Do budovy sú dva vchody. 

K budove školy patrí aj školský byt. 

 Kotolňa tvorí so školou jednu budovu. 

 

Všetky priestory majú prirodzené a umelé kombinované osvetlenie, 

ktoré zodpovedá požiadavkám osvetlenia vnútorných priestorov 



školského zariadenia. Vetranie je riešené prirodzene – oknami. 

Súčasťou základnej školy je školský dvor a multifunkčné ihrisko.  

Škola je napojená na obecný vodovod, na elektr. rozvodnú sieť. 

Vykurovanie je riešené z vlastnej plynovej kotolne. 

Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch Materskej školy v Brekove. 

  

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
Normatív 94 413,00 € 
Asistent     6 777,00 € 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

0€ 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 

VP 902,00€ 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 

672,50€ /poplatok za ŠKD – 3,50€/mesiac/žiak/ 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Pracovné zošity Prvouka pre 2. ročník – 60,00€ 

 



 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky          
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy                          
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

*profesionalita  a kreatívnosť ped. kolektívu 

*individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

*uplatňovanie prvkov humanizácie a demokratizácie v škole 

*materiálno-technické zabezpečenie školy 

*vysoká návštevnosť ŠKD 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy                        
a vzdelávania zlepšiť: 

*spojené ročníky 

*cvičebňa 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Počítačový 12  1 Mgr. Dagmar Coraničová 

Všešport 14  1 PaedDr. Tomáš Barláš 

Z každého rožku trošku 9  1 Mgr. Marcela Koscelníková 

Zumbáčik 12  1 PaedDr. Katarína Hoľková 

 

 

 



Záver 

Vypracoval: Mgr. M. Koscelníková 

V Brekove, 04. septembra 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 04.09.2017 

 


