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1. Charakteristika objektu
Základná škola bola otvorená 3.9. 1973 a nachádza sa v centre obce Šoporňa, na parcele č. 3435
s rozlohou 2,7ha/ podľa listu vlastníctva/.
Budova ZŠ je dvojpodlažná, okrem častí telocviční a kotolne.
Celková upratovacia plocha je 5360,5m2. Táto zahŕňa priestory tried, učební, kabinetov, chodieb,
ŠKD, jedálne kuchyne a telocviční. Od roku 2004 je súčasťou ZŠ aj MŠ, ktorej sme vyčlenili ľavé
krídlo.
V právnych vzťahoch organizácia vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu
v zmysle §1,ods.1 zákona NR SR č. 250/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl.
Zriaďovateľom je obec Šoporňa, ZŠ s MŠ vystupuje ako právny subjekt od 1.7.2002 na základe
zriaďovacej listiny vydanej na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 25/OZ-2002 zo dňa
24.6.2002.
Predmetom činnosti je výučba a výchova žiakov ustanovená vyhláškou o základných školách a podľa
osnov vydaných Ministerstvom školstva SR, ako aj dopĺňanie rodinnej výchovy a výchovnovzdelávacia činnosť ustanovená vyhláškou MŠVV SR č. 353/1994 Zb. o predškolských zariadeniach
v znení neskorších predpisov.
2. Komunálno – hygienická charakteristika
Budova ZŠ je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Vzorky vody sú odoberané pravidelne
zo ŠJ. Umývadlá s pitnou vodou sa nachádzajú v každej triede a učebniach, v časti školskej kuchyne,
v šatniach pri telocvičniach a v administratívnej časti.
Teplá voda –jej rozvody sú urobené do priestorov školskej kuchyne, šatní pre žiakov pri telocvičniach
a v kabinetoch pre upratovačky. Ohrev vody je zabezpečený v priebehu vykurovacieho obdobia
kúrením z kotolne, mimo vykurovacieho obdobia prostredníctvom ohrievačov vody.
Sociálne zariadenia pozostávajú:
WC s umývadlom na prízemí a poschodí, osobitne školská kuchyňa.
WC pre žiakov pri triedach – prízemie a poschodie v počte 18ks pre dievčatá a 12 WC mís pre
chlapcov + 18ks pisoáre.
Odkanalizovanie objektu je prostredníctvom obecnej kanalizácie.
Vykurovanie zabezpečuje samostatná plynová kotolňa, ústredné kúrenie vo všetkých častiach budovy.
Tuhý komunálny odpad je vyvážaný prostredníctvom Obecného úradu v Šoporni ,1x za 2 týždne.
Škola má k dispozícii 10ks smetných nádob ,okrem toho pri kotolni je na požiadanie dovezený
kontajner. Smetné koše s odpadom z tried a chodieb sa vynášajú pravidelne , každý deň.
3. Úsek výchovno – vzdelávací, vybavenie
Vyučovanie prebieha v čase od 8:00 do 13:30h., ojedinele do 15:30h / nepovinné predmety, krúžková
činnosť/. Prevádzka ŠKD je do 16:00h.
Pre účely vyučovania sú k dispozícii:
17 tried pre žiakov 1.-9. ročníka ( každá trieda s plochou od 50 do 60m2 )
odborná učebňa HV, Galéria, učebňa Histórie, učebňa s interaktívnou tabuľou a IKT technikov,
počítačová učebňa,2 telocvične. Tieto sa priebežne využívajú vo vyučovacom procese podľa
príslušného rozvrhu hodín.
Pokusy na chémiu sa robia prostredníctvom didaktickej techniky.

Pre štúdium a voľný čas slúžia: školská žiacka knižnica – výpožičná doba je 1x týždenne
v popoludňajších hodinách, pedagogická knižnica je k dispozícii pre potreby pedagógov, odborné
učebne a telocvične pre krúžkovú činnosť, galéria školy slúži k organizovaniu besied, výstav
a posedení žiakov a učiteľov.
Úsek vedenia školy obsahuje pracovné priestory: riaditeľňa, kabinet zástupkyne riaditeľky pre ZŠ,
administratívna kancelária, zborovňa slúžiaca pre učiteľov, pedagogické a pracovné porady.
Okrem toho majú učitelia k dispozícii kabinety. Škola má tiež samostatnú miestnosť pre školský
archív.
4. Údaje o žiakoch a vyučovacom procese
Celkový počet žiakov základnej školy je 300. Vyučovací proces v ZŠ zabezpečuje 21 pedagogických
zamestnancov, plne kvalifikovaných. Z toho sú 2 vychovávateľky v dvoch oddeleniach ŠKD.
100% odbornosť je zabezpečená v predmetoch: SJL,MAT,FYZ,CHEM,BIO,GEO,OBN,NAV,
ETV,ANJ a TES/ len chlapčenské skupiny / a všetky triedy I. stupňa.
Ostatných zamestnancov strediska základnej školy tvoria: 2 zamestnanci ekonomického úseku:
ekonómka a administratívna pracovníčka +PAM, 2 školníci , 4 upratovačky + 2 pre úsek MŠ, 5
zamestnancov ŠJ: 1 vedúca ŠJ, 2 hlavné vyučené kuchárky, 2 pomocné kuchárky.
Prevádzka školy je zabezpečená od 6:30h do 17:30h, čistý pracovný čas zamestnancov je 37,5h.
Vymedzenie pracovnej doby zamestnancov jednotlivých úsekov s určenou 30min. prestávkou na
jedenie a oddych tvorí prílohu tohto poriadku. Prevádzka Základnej školy je jednozmenná,
upratovačky pracujú v delenej zmene.
Vyučovanie pre žiakov začína o 8:00h. a končí ojedinele 7.vyučovacou hodinou pre žiakov 2. stupňa.
Vyučovacia hodina trvá 45minút,malá prestávka 10minút. Po druhej vyučovacej hodine je veľká
prestávka v trvaní 20minút. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojich triedach, pripravujú
si pomôcky na vyučovanie, idú na WC a pod. Počas veľkej prestávky sa zdržiavajú na príslušnej
chodbe, konzumujú desiatu prinesenú z domu. Oddychové chvíľky realizujú učiteľky 1. stupňa
v rámci vyučovania jednotlivých predmetov( M,SJ,Č) náročných na sústredenosť a logické myslenie
žiakov.
Časový rozvrh vyučovacích hodín a prestávok
Hodina

Od - do

prestávka

Od - do

1.

8:00 – 8:45h

1.

8:45 – 8:55h

2.

8:55 – 9:40h

2.

9:40 – 10:00h

3.

10:00 – 10:45h

3.

10:45 – 10:55h

4.

10:55 – 11:40h

4.

11:40 – 11:50h

5.

11:50 – 12:35h

5.

12:35 – 12:45h

6.

12:45 – 13:30h

6.

13:30 – 14:00h

7.

14:00 – 14:45h
Vyučovanie pre žiakov i. stupňa prebieha podľa ISCED 1 a pre žiakov II. stupňa podľa ISCED 2.

Celkový počet hodín v jednotlivých ročníkoch na triedu
Ročník

Počet hodín

Celkovo na žiaka

1.

22

Žiak ISCED1

2.

23

celkovo 96hodín.

3.

25

4.

26

5.

27

Žiak ISCED 2

6.

29

celkovo 146hodín.

7.

30

8.

30

9.

30

Predpísané počtu žiakov pri vyučovaní jednotlivých predmetoch, delenie žiakov na skupiny
dodržiavané podľa nariadení MŠ SR. Pri zostavovaní rozvrhu hodín v jednotlivých triedach sme sa
snažili dodržiavať všetky psychohygienické zásady.
V škole sú pre I. stupeň zriadené dve oddelenia školského klubu v samostatných triedach určených
len na výchovnú činnosť žiakov po vyučovaní. Prácu zabezpečujú dve vychovávateľky s požadovanou
kvalifikáciou a viacročnou praxou. ŠKD navštevuje cca 48žiakov. Činnosť ŠKDprebieha denne od
11:40h – do 16:00hod.
Predmet telesná výchova sa vyučuje v 1.-2. ročníku s 3hodinovou dotáciou a v ostatných ročníkoch
s 2 hodinovou dotáciou. Vyučovanie chlapcov je zabezpečené kvalifikovane, hodiny TEV dievčat sa
odúčajú nekvalifikovane. Škola má k dispozícii dve telocvične : malá o rozlohe cca140m2 a veľká
290m2 .telocvičné náradie je uskladnené v náraďovni. Pred hodinami telesnej výchovy sa žiaci
prezliekajú do úborov v šatniach, kde sa nachádzajú umývadlá s teplou a studenou vodou, sprchový
kút a WC. Tieto priestory sa denne upratujú.
Školský športový areál je využívaný na hodinách TEV a TSV v období jar až jeseň a tvoria ho
multifunkčné ihrisko, futbalové trávnaté ihrisko, volejbalovo – tenisové ihrisko, dosluhujúca bežecká
dráha v dĺžke 240m a pieskové doskočisko. Počas obdobia vegetácie je areál upravovaný kosením
a postrekom bežeckej dráhy proti burine. Športové aktivity u žiakov rozvíjame i po vyučovaní.
V škole pracujú športové krúžky. Zapájame sa do obvodných, okresných športových súťaží, a najlepší
jednotlivci školu reprezentujú na krajských či celoslovenských súťažiach. Športový areál využívajú
v popoludňajších hodinách i žiaci navštevujúci školský klub.
Stravovanie žiakov i zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá kapacitne spolu
s kuchyňou, postačujú technickým vybavením pre súčasným potrebám. V kuchyni pracujú 2 vyučené
kuchárky, 2 pomocné kuchárky a vedúca školského stravovania, ktorá zodpovedá za zásobovanie
potravinami, normovanie a chod ŠJ. Má hmotnú zodpovednosť za sklad potravín, eviduje stravníkov,
vypisuje poukážky na uhradenia stravného a pod. Pre zamestnancov ŠJ škola zabezpečuje pravidelne
podľa potreby osobné pracovné prostriedky a čistiace prostriedky na denné umývanie a sanitáciu
počas prázdnin. Počas letných prázdnin sa snažíme v rámci finančných možností vymaľovať priestory
kuchyne. Dezinfekcia a deratizácia sa prevádza pravidelne a podľa potreby. Priestory školskej jedálne
sa upratujú a umývajú denne upratovačkami, priestory kuchyne sa upratujú kuchárky denne. Obedy sa
vydávajú v čase od 11:30h do 14:00h. Dozor nad žiakmi je zabezpečený pedagógmi. Jedálny lístok

visí na viditeľnom mieste, pravidelne zasadá stravovacia komisia. Denne sa odkladajú vzorky jedál,
kŕmny odpad zo ŠJ sa odnáša a platí občanom, na základe vypracovanej zmluvy.
Upratovanie budovy školy je zabezpečené 4 upratovačkami, pracujúcimi na 100% úväzok s čistým
týždenným pracovným časom 37,5h, počas delenej pracovnej zmeny v čase od 6:30h do 9:00h a od
13:00h do 17:30h. prácu vykonávajú podľa pracovnej náplne, škola pre ne zabezpečuje pravidelne
osobné pracovné prostriedky a čistiace prostriedky- osobné prevzatie 1. v mesiaci. Každá upratovačka
má svoj kabinet, kde má pracovné náradie, uskladnené čistiace prostriedky, umývadlo s vodou.
O prevádzkovú bezpečnosť školy sa snažíme dodržiavaním harmonogramu predpísaných revízií:
kotolne, komínov, elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov. Uskutočňujeme
pravidelné školenia BOZP a PO pre zamestnancov, pravidelné preventívne lekárske prehliadky
a aktuálne dopĺňame podľa potreby lekárničky. Vedieme evidenciu žiackych a pracovných úrazov,
2xročne máme previerky bezpečnosti, pri ktorých kontrolujeme závady na budove školy.
Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti a taktiež o organizovaní hromadných
školských akcií: výlety, exkurzie, ŠVP, LVVK, plavecký výcvik. Vediem zošit bezpečnosti
a zabezpečujeme kontrolu telocvičného náradia.
Školský areál je oplotený železnou ohradou, ktorá sa pravidelne natiera a podľa potreby sa opravuje.
Zelené relaxačné zóny v školskom areáli pravidelne kosíme, zabezpečujeme čistotu umiestnením
košov. V areáli máme umiestnené detské ihrisko / dar od rodičov z 2% /, drevené lavičky. Celý
školský areál je osvetlený a podľa možností monitorovaný kamerami.

