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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  berie na vedomie  

 

Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technikom 

zabezpečení školského roka 2021/2022 v ZŠ s MŠ Poproč.  

 

 

 

 
 

2. DOVODOVÁ SPRÁVA: 
 
 

 

Základná škola s materskou školou je právnym subjektom, ktorého  súčasťou je Základná 

škola, Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň a  Centrum voľného času pri  ZŠ 

s MŠ Poproč. 

  

Počas letných prázdnin bola zabezpečená štandardná údržba objektov školy, brúsenie a natieranie 

parkiet v triedach a v  zborovni na 1. a 2. podlaží, výmena  starých a poškodených žalúzií vo 

všetkých  učebniach, oprava poškodených zariadení, vymaľovanie priestorov a kuchyne a údržba 

a kosenie vonkajšieho areálu ZŠ a MŠ, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. 

 

Na základe  oznámenia o voľných pracovných miestach boli prijaté dve nové pracovné sily na 

pozíciu učiteľky 1. stupňa, jedna pracovná sila na pozíciu učiteľky materskej školy, nová vedúca 

školskej jedálne, pomocná kuchárka  v školskej jedálni a jedna upratovačka. 

Na pracovnú pozíciu asistentov učiteľa sme  v rámci projektu MŠVVaŠ SR  požadovali finančné 

krytie na 6 asistentov učiteľa  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

K dnešnému dňu neboli schválené žiadne finančné prostriedky. 

  

Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ Poproč:  RNDr. Božena Mihóková – riaditeľka ZŠ s MŠ 

         Mgr. Zuzana Kočišová – zástupkyňa pre ZŠ 

    Mgr. Dajána Špegárová - zástupkyňa pre CVČ 

         Bc. Iveta Vincová – zástupkyňa pre MŠ 

         Bc. Tatiana Bartakovicsová – vedúca školskej jedálne 

 

1. Základná škola 

Počet žiakov v školskom roku 2021/2022 je   227, počet tried 13 : 

 

1. stupeň:  1.A -   16       1.B – 16  2. stupeň:  5.A -  18 

2.A -   17       2.B – 17    6.A -  19   

3.A -   18       3.B – 17    7.A -  22  

4.A -   16       4.B - 17     8.A -  14  

         9.A -  20    
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Pedagogickí zamestnanci :  RNDr. Božena Mihóková – riaditeľka ZŠ s MŠ 

    Mgr. Zuzana Kočišová     – zástupkyňa pre ZŠ 

Mgr. Dajána Špegárová   – zástupkyňa pre CVČ, vých. poradca 

  Mgr. Ľubica Holováčová 

Mgr. Eva Klešíková 

Mgr. Andrea Grabanová 

Mgr. Martina Benková 

Mgr. Lucia Jaklovská 

Mgr. Petronela Hiľovská 

Mgr. Dominika Kružičová 

Mgr. Eva Spišáková Timková 

Mgr. Matej Cuper 

Ing. Martina Majcherová 
Mgr. Štefánia Jasminská 

Mgr. Lýdia Kurjanová 

Ing. Antónia Simanová 

Mgr. Ivana Sopková 

RNDr. Ľudmila Naserová 

Mgr. Štefan Kuruc, PhD 
Mgr. Milica Juhásová 

Mgr. Ľudmila Michalková – školský špeciálny pedagóg 

Agnesa Timková – asistentka učiteľa 

Mgr. Ing. Marcela Schmotzerová – asistentka učiteľa 

 

 Nepedagogickí  zamestnanci:   Ing. Mariana Pavlišinová - ekonómka, PAM 

       Veronika Horváthová      -  administratívny pracovník 

            Vladimír  Toporčák          - údržbár, správca areálu 

           Jaroslav Raščák                - správca  areálu, údržbár MŠ 

           Alena Jaklovská         - upratovačka 

          Miriam Majcherová          - upratovačka 

       Soňa Petrášová          - upratovačka                 

       Anna Šestáková            - vrátnička 

 

Priestorové podmienky:  

Kmeňové triedy sú na 1.a 2. a 3. nadzemnom podlaží, na 3. poschodí sú zároveň  odborné učebne 

a kabinety, 3 odborné učebne budú využívané zároveň aj ako kmeňové triedy. 

Učebne sú vybavené modernými  učebnými pomôckami a didaktickou technikou získanou  

z projektov, do ktorých je škola zapojená a tiež  nákupom  z finančného príspevku Rodičovskej rady 

( príspevky  2% z daní ). 

V každej triede a učebni je pripojenie na internet, interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Zároveň 

sú už v každej triede biele keramické tabule.  

V škole sú naďalej  vytvorené podmienky  na dištančné vzdelávanie všetkých  žiakov v prípade 

mimoriadnej situácie prerušenia školského vyučovania. 

Pri nástupe žiakov do školy sa budeme riadiť platnými opatreniami a tiež  vykonávaním ranného 

filtra využívaním 2 termokamier v základnej škole . 
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Schválené projekty: 

 Modernizácia učební  v ZŠ s MŠ Poproč – postupné vybavenie novej školskej knižnice a 

školských dielní nábytkom, didaktickou technikou a učebnými pomôckami. 

 Modernejšia škola – modernizácia učebne globálneho vzdelávania, budovanie centrálnej 

oddychovej zóny pre žiakov  a oddychových zón v triedach. 

 Národný projekt: „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II“- vytvorenie inkluzívneho 

tímu ( školský psychológ, pedagogickí asistenti)  na podporu vzdelávania žiakov pri 

zohľadňovaní individuálnych potrieb a individuálnych prístupov vo vzdelávaní. 

 IT akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie – pokračovanie v projekte v novom školskom 

roku- - rámci tohto projektu  overujeme metodiky z prírodovedných predmetov s využitím 

IKT a bádateľsky orientovanou výučbou, žiaci sa môžu prihlásiť do súťaží, krúžkov, na 

konferencie neformálne stretnutia s odborníkmi, exkurzie do firiem, ktoré  participujú na 

tomto projekte. Projekt zároveň  poskytuje možnosť  ďalšieho vzdelávanie pre 

pedagogických zamestnancov . 

 

2.Materská škola 

Počet detí v školskom roku 2021/2022  je    76, celkovo budú vytvorené 4 triedy  celodennou 

prevádzkou. 

Od 1. 9 2021 je povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšili 5 rokov. 

1. trieda: -21 detí 

2. trieda – 11 detí 

3. trieda  - 17 detí 

4. trieda – 16 detí 

 

Pedagogickí zamestnanci:     Bc. Iveta Vincová – zástupkyňa  pre MŠ 

      Helena Hiľovská 

      Bc. Marcela Sopková 

            Mgr. Diana Čulenová 

      Ivana Vincová  

        Bc. Jarmila Sandorová 

  Ingrid Mika Kosch 

  Vanesa Sulinská 

       

Nepedagogickí zamestnanci: Slávka Thótová,  Alžbeta Grácová 

 

Materiálne vybavenie tried  pre deti: 

V 2., 3. a 4. triede  pre predškolákov  sú  interaktívne tabule, zakúpené nové výučbové programy, 

hračky, didaktické hry. 

Triedy sú vybavené novými nábytkovými zostavami. 

V areáli škôlky sú umiestnené vyvýšené  záhony pre aktivity detí v rámci Zelenej školy.  

Pri nástupe detí do školy sa budeme riadiť platnými opatreniami a tiež  vykonávaním ranného filtra 

využívaním 2 termokamier v materskej škole. 

 

3. Školský klub detí 

 

Predpokladaný počet detí :90 

Počet oddelení: 3  
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Pedagogickí zamestnanci:  Stanislava Cingeľová, Soňa Mojžiš DiS. Art., Bc. Naďa Grabanová. 

 

ŠKD bude v kmeňových triedach  v čase  písania domácich úloh a prípravy na vyučovanie, na 

záujmovú činnosť sú využívané ďalšie priestory školy. 

Materiálne vybavenie je vyhovujúce, priebežne sú dopĺňané nové hračky a pomôcky na rozvoj 

záujmovej činnosti žiakov a relaxáciu. 

O umiestnenie detí v ŠKD je zvýšený záujem zo strany zamestnaných rodičov. Prednostne sú 

prijímané deti z nižších ročníkov prvého stupňa ZŠ. 

Prevádzka školského klubu bude realizovaná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich so šírením 

ochorenia Covid 19. 

 

4.Školská jedáleň 

Od 1.9.2021 je zrušený projekt  podpory výchovy k stravovacím návykom  detí a žiakov MŠ  a ZŠ.  

Na základe tejto zmeny je každý žiak základnej školy potenciálnym stravníkom, ktorému na základe 

prihlášky bude poskytovaná strava (obed v ZŠ ) za úhradu   zákonným zástupcom dieťaťa. 

Stravovanie detí v materskej škole (desiata, obed, olovrant) je zabezpečené obdobným spôsobom. 

V MŠ je výdajňa stravy. Desiata a olovrant sa pripravuje v MŠ, obedy sú denne prevážané zo 

školskej jedálne ZŠ do výdajne v  MŠ . 

Výdaj stravy v materskej škole  je samostatne pre 1. a 2. triedu a 3. a 4. triedu. 

 

Zamestnanci ŠJ: Bc. Tatiana Bartakovicsová– vedúca ŠJ 

Jana Gumáňová – hlavná kuchárka 

Jana Hužvárová - pomocná kuchárka 

Tatiana Hiľovská  - pomocná kuchárka 

Jana Flachbartová - pomocná kuchárka 

Veronika Grácová - pomocná kuchárka  

 

5. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Poproč 

 

Predpokladaný počet  prijatých detí je  200. 

Do CVČ sú prijímané deti a žiaci na základe prihlášky a rozhodnutia RŠ na začiatku školského roka. 

Prihlásiť sa môžu deti vo veku od 5 do 15 rokov.  Záväzné prihlášky do jednotlivých záujmových 

útvarov si žiaci dávajú do 10.9.2021 . 

Minimálny počet prihlásených detí do jedného krúžku je 12. Pri nižšom počte sa krúžok neotvorí. 

Vedúcimi záujmových útvarov sú pedagogickí zamestnanci školy alebo iní dospelí, ktorí sa venujú 

rozvoju mimoškolskej činnosti žiakov. Predpokladaný počet záujmových útvarov je 12. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra voľného času sa uskutočňuje ako: 

 a) pravidelná záujmová činnosť 

b) príležitostná záujmová činnosť 

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov 

d) organizovanie voľnočasových aktivít 

e)  vlastné projekty 

Prevádzka centra voľného času je celoročná, pravidelná výchovná činnosť je prevažne 

v popoludňajších hodinách. 

Záujmová činnosť pre žiakov  bude realizovaná v priestoroch ZŠ s MŠ Poproč ( triedy, odborné 

učebne, telocvičňa, školský areál), za predpokladu, že to aktuálne  protiepidemické opatrenia 

umožnia. 


