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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   
a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: 
názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej 
pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola, Brekov 178, Humenné 

Adresa školy Brekov 178, 066 01 Humenné 

Telefón 0572909050 

E-mail riaditelka@zsbrekov.edu.sk 

WWW stránka https://zsbrekov.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. M. Koscelníková   riaditelka@zsbrekov.edu.sk 

ZRŠ       

ZRŠ       

ZRŠ       

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, 
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Brekov 

Sídlo Brekov 226 

Telefón +421/57/2909057 

E-mail obec@brekov.sk  

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského 
zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, 
najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

 Činnosť rady školy a poradných orgánov školy V školskom roku 2020/2021 rada 

školy zasadala 4-krát v termínoch: 26.08.2021, 14.10. 2021, 29. 03. 2022,              

29. 06. 2022.  

Rada školy nemala v uvedenom školskom roku vlastné príjmy ani výdaje a na 

svoju činnosť nežiadala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu školy. Na 

jednotlivých zasadnutiach prijímala uznesenia spojené predovšetkým s plánom 

Rady školy na daný rok.                                             

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia 

Predseda Mgr. Dagmar Coraničová     

pedagogickí zamestnanci       

        

        

ostatní zamestnanci Agnesa Brachová     

        

zástupcovia rodičov Martina Petrová     

  Dušana Pavelčáková     

        

        

zástupca zriaďovateľa Mgr. Ondrej Bartko     

Iní       

 

 

mailto:obec@brekov.sk


§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 42 

Počet tried: 3 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

počet žiakov 11 12 7 12 0 0 0 0 0 42 

z toho v ŠKD 9 12 4 5           30 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov 

 

 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 3   3   

DPP 2 1 2 1 

Znížený 
úväzok 

3   0,89   

ZPS         

Na dohodu         

 

 



§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 4 5 

vychovávateľov   1 1 

asistentov učiteľa   2 2 

        

spolu 1 7 8 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.A SJL 9 

1.A MAT 5 

1.A PVO 1 

3.A PDA 1 

1.A HUV 1 

1.A VYV 2 

3.A, 4.A PVC 2 

3.A VLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola sa v danom školskom roku prezentovala na verejnosti v obmedzenom režime     
v zmysle Covid semaforu, prostredníctvom rozličných aktivít a podujatí realizovaných 
na verejnosti i v online priestore 

Take me out week  

Od 22. novembra 2021 do 26. novembra 2021 sme sa zapojili do zaujímavého 
projektu Take me out week! Počas tohto týždňa sme trávili s našimi vyučujúcimi čas 
vonku viac ako zvyčajne a naplno si užívali všetky príležitosti, ktoré vonkajšie 
prostredie v našej obci prináša.  

Pytagoriáda  

Deň sv. Mikuláša 

Veľkonočné zážitkové vyučovanie 

Ako sme oslavovali Deň Zeme 

Sviatok svätého Floriána 

ALPINKA -  školský výlet 

Deň detí 2021 

Klokanko – matematická súťaž 

Návšteva soľnej jaskyne v Humennom 

OZ Deťom pre život realizovalo aktivitu Na bicykli deťom 2022, ktorú sme 
prišli svojou účasťou podporiť 

Zážitková návšteva MINIZOO v Snine 

Pod Brekovským hradom – turistická vychádzka 

Rozlúčková slávnosť štvrtákov 

Šport nás spája – športová akcia rodičov, detí a zamestnancov ZŠ 

Rozlúčka so školským rokom 2021/ 2022 

Všetky naše spracované aktivity si môžete pozrieť na stránke www.brekov.sk/Školstvo 
- Základná škola a ŠKD. 

 

http://www.brekov.sk/Školstvo


§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo 
školské zariadenie zapojené 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

Infovek - využitie počítačov 

Európa v škole - výtvarné aktivity 

Detský čin roka 

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž 

Medzi týmito úspešnými prácami, ktoré postupujú do celoslovenského kola súťaže sú 
aj výtvarné diela žiakov našej ZŠ Brekov. V II. kategórii (1. – 4. ročník ZŠ) pre okres 
Humenné sme sa umiestnili až na štyroch priečkach z piatich postupujúcich prác. 
Veľmi sme sa tomuto celoslovenskému postupu tešili. 

Súťaž s  FÚROU s.r.o. 

Posledné roky boli s Fúrou veľmi úspešné. Výtvarné práce opäť obohacujú stolový 
kalendár pripravovaný spoločnosťou. A náš žiak Matúš Pavelčák sa teší vecným 
cenám, ktoré mu Fúra, s. r. o zaslala za výherné umiestnenia jeho prác. 

Európsky týždeň športu 2021 

Európsky deň jazykov 2021 

Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a v hmotnej núdzi  

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 

Medzinárodný deň školských knižníc - aktivity   

Čitateľský maratón  

Záložka do knihy spája školy 

A my sme sa prostredníctvom česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY 
SPÁJA ŠKOLY mohli stať partnermi Základnej  školy K. Bieleka Lovčica - Trubín a 
spojiť sa s jej žiakmi cez záložky, ktoré sme s láskou pre nich vymysleli a vyrobili. 

Mestský viacboj všestrannosti - z dôvodu pandémie Covid sa neuskutočnil 

Modernejšia škola – neúspešný projekt MŠVV a SR 



§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.04.-16.04.2015 

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 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Základná škola má vlastnú účelovú budovu. V tomto školskom roku sa využívali 
priestory na poschodí i na prízemí. II. trieda /2.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 I.tr /1.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.  

Osvetlenie: používajú sa LED svietidlá:  

Prízemie: chodba, učebne, kabinety, zborovňa, sprchový kút 

I. poschodie: chodba, schodisko, učebne, riaditeľňa, školská knižnica, zariadenie            
pre osobnú hygienu učiteľov 

- zariadenia pre osobnú hygienu žiakov nezmenené: šetriace žiarovky 60W a 100 

- cvičebňa neónky (kryté) 

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. 



Značná časť účelovo viazaných finančných prostriedkov bola investovaná na 
zabezpečenie protipandemických opatrení. Zakúpili sa dezinfekčné prípravky, rúška, 
respirátory a germicidné žiariče. 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má 
škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

*profesionalita a kreatívnosť pedagogického kolektívu 

*individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

*pomoc asistentov učiteľa a pedagogického asistenta 

*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 

Ohrozenia  

 Zvyšujúca sa byrokracia 

Nepriaznivý demografický vývoj v obci  

Málo funkčné riešenia a nedostatočné nástroje školy na riešenie neprítomnosti žiakov 
v škole, nie zo zdr. dôvodov 

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 2  VPU – vývinová porucha učenia- nešpecifikovaná                      
/ žiaci 3. ročníka/ 

 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka                     
v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 11/ počet dievčat : 6 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 11 / počet dievčat : 6 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / počet dievčat :0 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ HUV INV INF MAT NBI PVC PRI PVO SJL Spr TSV 

1.A         
slovné 
hodnotenie 

      
slovné 
hodnotenie 

slovné 
hodnotenie 

1   

2.A         2,08       2,08 2,42 1   

3.- 4. 2,14       2,43   2 2,43   2,57 1   

 

Trieda VLA VYV 

1.A     

2.A   1,08 

3.- 4. 2,14 1 

 

 

 

 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 11 7 4 0 

2.A 12 12 0 0 

3.- 4. 19 14 0 5 

 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa 
osobitného predpisu 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie škol. roku 2021/2022: 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  
 

ZŠ:         122 881,50 € 
Asistent:     6 189,00 € 
SZP:           1 650,00 € 

 
2. Príspevky na čiastkovú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
 
 01-12/2021 –  616 € 

ŠKD za detí v HN –    525 € / Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi / projekt/ 

 
 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa finančných aktivít :  1 184 € 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít: 0 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných prostriedkov : 0 

 

 

 



 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského 
zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom 
čase 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Počítačový 6   Mgr. Dagmar Coraničová 

Školský klub detí 30   PaedDr. Tomáš Barláš 

Umelecký  7   PaedDr. Katarína Hoľková 

Všešport 11   PaedDr. Tomáš Barláš 

Z každého rožku trošku 6   Mgr. Marcela Koscelníková 

 

 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského 
zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými 
osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo 
pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi 

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 

• CPPPaP - Humenné 

• CŠPP - Humenné 



• CŠPP v Levoči 

• Rada školy pri ZŠ - Brekov 

• ŠJ pri MŠ - Brekov 

Záver 

Vypracoval: Mgr. M. Koscelníková 

V Brekove, 02. septembra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 05.09.2022 


