
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku  

2021/2022 

 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

a) názov školy:                                Základná škola  

b) adresa školy:                              Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 

c) telefónne a faxové čísla školy:   tel. č. škola 045/678 89 20 

                                                         tel. č. ŠJ      045/672 56 32 

 

d) internetová a elektronická adresa školy: www.zsstefanikazh.edu.sk 

                                                                          zsstefanikazh@centrum.sk  

 

e) údaje o zriaďovateľovi školy:     Mesto Žiar nad Hronom 

                                                           Š. Moysesa 46 

                                                           965 19 Žiar nad Hronom 

                                                           msu@ziar.sk  

 

f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

    riaditeľka školy                                                                       Mgr. Ľubica Baranová 

    zástupkyňa pre I. st.                                                                Mgr. Lenka Považanová 

    zástupkyňa pre II. st.                                                               Mgr. Kristína Holá 

    vedúca ŠJ                                                                                Eva Michalková  

    výchovná poradkyňa                                                               Mgr. Monika Balážová  

    koordinátorky prevencie soc.- patologických  javov              Mgr. Katarína Dekýšová 

                                                                                                    Mgr. Miroslava Horanová 

    koordinátorka ENV ( environmentálnej výchovy)                 Mgr. Martina Boboková 

                                                                                                    Mgr. Martina Polachová 

    koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu              Mgr. Beáta Dubeňová  

    koordinátorka prevencie šikanovania a kyberšikanovania     Mgr. Katarína Dekýšová 

                                                                                                    Mgr. Miroslava Horanová 

    koordinátori školského parlamentu                                        Mgr. Ľubomír Kundrata 

                                                                                                    p. Silvia Klenková-Koštová 

    špeciálna pedagogička                                                            Mgr. Miroslava Žiaková  

                                                                                                    PaedDr. Blanka Kuzminová 

    asistenti učiteľa                                                                       p. Iveta Indrová 

                                                                                                    Mgr. Simona Jurčišinová 

                                                                                                    Mgr. Zuzana Šinoglová 

                                                                                                    p. Silvia Klenková Koštová 

                                                                                                    Mgr. Andrea Španielková – MD  

                                                                                                    p. Zdenka Trubanová 

                                                                                                    p. Zuzana Žilková 

 

 g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

     

Rada školy: 

Dátum ustanovenia RŠ:  01.10.2020 

V zložení členov RŠ ani v Štatúte RŠ nenastali v školskom roku 2021/22 žiadne zmeny. RŠ 

pracovala podľa prijatého plánu práce. Pravidelne na každom zasadnutí kontrolovala plnenie 
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prijatých uznesení. Zasadala celkove trikrát, z toho boli dve riadne zasadnutia RŠ a jedno výberové 

konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad 

Hronom. Na každom zasadnutí bola RŠ uznášania schopná. Vedenie školy sa na pozvanie 

zúčastňovalo zasadnutia RŠ, na ktorom informovalo o aktuálnych otázkach chodu školy 

a dostatočne dokladovalo požadované údaje. 

 

Zasadnutie RŠ dňa 10. 11.2021 

Uznesenie 2/2022 

RŠ zobrala na vedomie: 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2020/2021 

Rada školy schválila: 

1. Plán práce RŠ na rok 2022 

Dňa 12. januára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie RŠ vo veci výberového konania na obsadenie 

miesta riaditeľ/riaditeľka ZŠ. Prítomní boli všetci členovia. 

 

Zasadnutia RŠ dňa 12.01.2022  

Uznesenie 1/2022 

RŠ zobrala na vedomie: 

1. Informácie o výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy. 

2. Koncepciu rozvoja ZŠ na roky 2022 – 2027 predloženú uchádzačkou. 

RŠ uložila: 

1. Pripraviť miestnosť na výberové konanie. (Zodpovedná: Mgr. Matušková) 

2. Dodržiavať Vyhlásenie členov výberovej komisie o ochrane osobných údajov. 

(Zodpovední: všetci členovia RŠ) 

1. Pripraviť organizačné zabezpečenie výberového konania. (Z: Mgr. Matušková) 

 

Rada školy schválila: 

1. Určenie termínu výberového konania. 

2. Stanovenie spôsobu, priebeh a  hodnotenie uchádzača počas výberového konania na 

obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom.  

 

Dňa 20. januára 2022 sa na základe uplynutia päťročného funkčného obdobia riaditeľa školy 

uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika č.17 

v Žiari nad Hronom. Do výberového konania sa prihlásila 1 uchádzačka,  Mgr. Ľubica Baranová, 

ktorá splnila požadované kritériá a v stanovenej lehote predložila všetky doklady a prílohy. 

Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy 

uchádzačkou počas vyhradeného času. Výberová komisia na základe výsledkov tajného hlasovania 

prijala uznesenie navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ, Ul. M. R. 

Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom, uchádzačku Mgr. Ľubicu Baranovú. Podaný návrh bol zo strany 

zriaďovateľa prijatý. 

Zasadnutie naplánované na jún 2022 sa neuskutočnilo z dôvodu zaneprázdnenosti členov a bolo 

preložené na august 2022. 

 

Zloženie výboru Rodičovského združenia: 

 

1.ročník Ing. Jana Kyseľová členka 

2.ročník JUDr. Karin Valentová členka 

3.ročník Mgr. Soňa Kováčiková členka 

4.ročník Petra Kamodyová členka 



5.ročník Stanislava Barátová členka 

6.ročník Mgr. Eva Kováčová členka 

7.ročník Ivana Zelizňáková členka/hospodárka 

8.ročník Ing. Denisa Mindová predsedníčka 

9.ročník Ing. Lenka Ľuptáková členka  

 

     Najvyšším orgánom Rodičovského združenia je členská schôdza a výkonným orgánom je rada 

Rodičovského združenia. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, z ktorých sa hlasovaním za 

každý ročník zvolí jeden člen rady. Funkčné obdobie je jeden školský rok. Zasadnutia rady 

Rodičovského združenia (ďalej ako „RZ“)  sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví 

záujem. Rada úzko spolupracuje s vedením školy, ktorú prizýva na svoje stretnutia. V súlade 

s poslaním RZ sa zameriava a podporuje hlavne výchovné a vzdelávacie projekty, záujmovú, 

kultúrnu a športovú činnosť detí a rodičov. Zaoberá sa pripomienkami a podnetmi, ktoré vzniknú 

v priebehu školského roka.  

     Plenárne rodičovské združenie sa uskutočnilo v novembri 2021, na ktorom bola predložená 

správa o činnosti a hospodárení RZ za minulý školský rok. Zároveň bola predložená p. riaditeľkou 

aj správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. Na plenárnom rodičovskom 

združení sa uskutočnila voľba nových členov rodičovského združenia za prvý, druhý, piaty a šiesty 

ročník a voľba hospodára. Bola schválená aj výška rodičovského príspevku. Finančné prostriedky 

príspevkov pre Rodičovské združenie sa čerpali a kontrolovali podľa predbežného plánu bez 

schválenia rozpočtu pre školský rok 2021/2022. Výbor sa počas roka nezišiel fyzicky z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti predsedníčky, komunikácia bola na úrovni mailovej a telefonickej 

komunikácie. Počas celého školského roka neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.  

      

  Ďalšie poradné orgány  

▪ Metodické združenie ( I. st.)                                             Mgr. Blanka Kleštincová 

▪ PK (predmetová komisia) – SJL                                       Mgr. Alena Zimanová 

▪ PK – CJ                                                                             PaedDr. Juraj Romer 

▪ PK – MAT, FYZ, INF                                                      Mgr. Miroslava Horanová 

▪ PK – DEJ, GEG                                                                Mgr. Jarmila Balážová 

▪ PK – CHE, BIO                                                                Mgr. Miroslava Peštuková  

▪ PK – HUV, VYV                                                              PaedDr. Blanka Kuzminová 

▪ PK – TEH                                                                          Mgr. Jana Bystričanová 

▪ PK – ETV, OBV, NBV                                                     Mgr. Erika Pavlová 

▪ PK – TSV                                                                          Mgr. Adriana Nagyová 

     
   Pravidelné zasadnutia sa konali štvrťročne a členovia sa venovali aktuálnym problémom 

týkajúcich sa výchovno-vyučovacieho procesu. 

      Ich činnosť bola zameraná hlavne na sledovanie plnenia ŠkVP a jeho vyhodnotenie s následnou 

úpravou. 

 

• Inventarizačná komisia:  

o  PaedDr. Juraj Romer                   predseda 

o  Mgr. Jana Bešinová                     členka 

o  Eva Michalková                           členka 

o  Martina Bubáňová                        členka 

o  Lívia Štroffeková                         členka 

       Komisia zasadala 1x za inventarizačné obdobie, keď bol vykonaný súpis majetku a vyhotovená 

správa o ukončení inventarizácie. 

 



• Vyraďovacia komisia: 

o  Ing. Dušan Antoniak                    predseda 

o  Eva Šišková                                  členka 

o  PaedDr. Blanka Kuzminová         členka    

       Komisia zasadala 1x pred súpisom majetku na vyradenie, aby posúdila a odporučila (zamietla) 

návrhy na vyradenie z jednotlivých kabinetov. 

 

• Likvidačná komisia: 

o  Mgr. Miroslava Rafaelisová        predsedníčka 

o  Daša Hrivňáková                         členka 

o  Mgr. Sylvia Beňová                     členka 

       Komisia zasadala 1x v čase, keď sa likvidoval vyradený majetok odvozom na skládku.  

 

2. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(údaje za hodnotený školský rok uvádza škola podľa skutočného stavu vykázaného k 15. 

septembru a 31. augustu v členení na ročníky, triedy a oddelenia – MP 10/2006-R)   

 

2.1.údaje k 15. septembru 

 

ročník ZŠ ročník 1 ročník 2 ročník 3 ročník 4  

trieda A B C D E A B C D A B C A B C D  

počet žiakov 24 24 24 22 10 22 22 24 19 23 22 22 22 21 17 19 337 

z toho 

ŠVVP 
    

8 
2  1 

 
1  2 3 1 3 2 23 

z toho 

integr. 
    

 
2  1 

 
1  1 3 1 2 1 12 

z toho v 

ŠKD  
23 23 22 17 0 22 22 24 13 23 22 12 22 20 8 10 283 

poznámky z 

legendy 
CJ    ŠPE CJ   

 
CJ CJ  CJ     

 

 

ročník ZŠ ročník 5 ročník 6 ročník 7 ročník 8 ročník 9 Spolu 

trieda A B C D A B C D A B C A B C D A B C D  

počet žiakov 26 22 24 21 23 17 19 19 25 19 19 25 26 18 18 19 19 17 20 396 

z toho 

ŠVVP 
 2 1 2 1 3 3 5 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 

37 

z toho integr.  2 1 2 1 3 3 5 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 35 

z toho v 

ŠKD  
                   

 

poznámky z 

legendy 
CJ    CJ    CJ   CJ    CJ    

 

 

2.1.údaje k 31. augustu 

 

ročník ZŠ ročník 1 ročník 2 ročník 3 ročník 4  

trieda A B C D E A B C D A B C A B C D  

počet žiakov 24 24 23 23 10 23 22 24 18 23 23 21 24 20 17 19 338 



z toho ŠVVP     8 2 1 1  1  2 4 1 3 2 25 

z toho integr.      2 1 1  1  1 4 1 2 1 14 

z toho v ŠKD  23 23 22 17 0 23 21 25 10 23 22 11 19 20 6 4 269 

poznámky z 

legendy 
CJ    ŠPE CJ    CJ   CJ    

 

 

 

 

ročník ZŠ ročník 5 ročník 6 ročník 7 ročník 8 ročník 9 Spolu 

trieda A B C D A B C D A B C A B C D A B C D  

počet žiakov 26 21 24 21 22 18 19 19 25 19 18 26 27 18 18 21 19 17 20 398 

z toho 

ŠVVP 
 2 1 2 1 3 3 5 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 

38 

z toho integr.  2 1 2 1 3 3 5 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 36 

z toho v 

ŠKD  
                   

 

poznámky z 

legendy 
                   

 

 

Legenda: 

 len žiaci s Metodickým pokynom na vých. a vzdel . žiakov so ŠVVP, tzn. majú odporúčanie ale 

nie sú integrovaní 

 

Nultý ročník: N 

Špecializovaná trieda: ŠPE- doplniť ku konkrétnej triede 

Špeciálna trieda: Š - doplniť ku konkrétnej triede 

Trieda s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov: CJ -  doplniť ku konkrétnej 

triede 

Trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov: M - doplniť ku konkrétnej triede 

Športová trieda: ŠPO -  doplniť ku konkrétnej triede 

 

 

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ, údaje o počtoch úspešnosti žiakov  

    na  prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy: 
 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 :               112 detí:              

do 1.ročníka nastúpilo: 98 

Z toho:  

▪ počet žiakov s odloženou povinnou školskou dochádzkou (zapísaných 

v predchádzajúcom školskom roku)                     - 4     

▪ počet žiakov s predčasným zaškolením                               - 0    

▪ počet žiakov plniacich PŠD v zahraničí                              - 4   

 

 

Údaje o počtoch úspešných žiakov na prijímacích skúškach: 

 

 gymnáziá SOŠ SOU bez 

maturity 

OU 

2-ročné 

do prac. 

pomeru 

spolu 

z 9. r. 22/13 40/13 11/5 0 1/0 74/31 



z 8.r. 4/4 0 0 3/1 0/0 7/5 

z 7.r. 0 0 0 1/0 0 1/0 

zo 6.r. 0 0 0 0 0 0/0 

5.r. 7/5 0 0 0 0 7/5 

spolu 33/22 40/13 11/5 4/1 1/0 89/41 
 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:  

(Škola uvádza výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu, ďalej 

podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní – 

Testovanie 9, Testovanie  5) 

 

Varianty učebných plánov: 

• triedy zamerané na vyučovanie spoločensko-vedných predmetov (I.A,  II.A, II.B,  III.A, 

IV.A,  V.A, VI.A, VII.A,VIII.A, IX.A, IX.B ) 
 

Prospech žiakov celkovo: 

 I. stupeň II. stupeň spolu 

prospelo 330 373 703 

neprospelo 6 10 16 

nehodnotení 14 14 28 

spolu 350 397 747 

 

Priemery známok z jednotlivých predmetov  

za školský rok 2021/2022 

 

  MAT SJL ANJ VLA PDA 

2. ročník 1,33 1,38 1,20 - - 

3. ročník 1,77 1,82 1,6 1,68 1,58 

4. ročník 1,53 1,66 1,37 1,71 1,57 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

1. ročník: - 

2. ročník: 1,13                 

3. ročník: 1,38                  

4. ročník: 1,30                 

Priemery známok z jednotlivých predmetov II. stupeň 

za školský rok 2021/2022 

 

  SJL ANJ NEJ RUJ DEJ GEG MAT BIO FYZ CHE INF HUV VYV TH TSV OBN 

5.  

roč. 
1,78 1,39 – – 1,18 1,26 1,8 1,22 – – 1,07 1,01 1,1 1,06 1,08 - 

6.  

roč. 
2,08 1,98 – – 1,76 1,53 2,22 1,88 2,03 – 1,15 1 1,2 1,19 1,18 1,15 

7.  

roč. 
2,25 1,99 2,60 1,55 1,80 1,91 2,45 1,89 2,41 2,13 1,32 1 1,31 1,09 1,21 1 

8.  

roč. 
2,37 2,46 2,51 1,7 2,01 1,85 2,53 1,67 2,38 2,55 1,24 1,04 1,11 1,26 1,16 1,5 

9.  

roč. 
2,35 2,09 2,07 1,88 1,9 1,56 2,61 1,63 1,93 2,37 - 1,01 - 1 1,07 1,14 

 

 



Priemery za jednotlivé ročníky: 

5. ročník              1,27 

6. ročník              1,56 

7. ročník              1,74 

8. ročník              1,83 

9. ročník              1,75 

 

SPRÁVANIE                                                          

Znížená známka zo správania: 

2. stupňa             15/1  

3. stupňa             2/0 

4. stupňa             2/0 
 

Priestupky riešené s OR PZ v Žiari nad Hronom:  

I. stupeň           0/0 

II. stupeň          4/1 

spolu                4/1 

 

Prípady riešené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny:  

I. stupeň             6/1 

II. stupeň            6/2 

spolu                  12/3 

Riešenie priestupkov i prípadov sa týkalo zanedbávania povinnej školskej dochádzky a ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže zo strany zákonných zástupcov žiakov. 

 

Priestupkové konanie:  

I. stupeň:   3/0 

II. stupeň:  3/1 

Spolu:       6/1 

 

Záznamy z pohovorov so žiakmi:  

I. stupeň             15/1 

II. stupeň            56/9 

spolu                   70/10 

 

Záznamy z pohovorov s rodičmi:  

I. stupeň              28/5 

II. stupeň             81/14 

spolu                   109/19 

 

Záznamy z pohovorov s výchovnou poradkyňou , vedením školy, tr. uč. a rodičom :  

I. stupeň              24/5 

II. stupeň             42/17 

spolu                   66/22 

 

Prípadové konferencie za prítomnosti kurátora, zákonných zástupcov, vedenia školy 

a triedneho učiteľa: 

I. stupeň              1/1 

II. stupeň             1/0 

spolu                    2/0 



 

Integrovaní žiaci :  

• zrakový postih                                     1 žiak 

• autizmus                                              2 žiaci 

• narušená komunikačná schopnosť      1 žiak 

• mentálny postih – variant A                1 žiak 

• porucha pozornosti a aktivity               9 žiaci 

• vývinové poruchy učenia                   29 žiakov 

• žiaci s intelektovým nadaním               7 žiaci 

      Spolu                                                        50 žiakov 

 

DOCHÁDZKA: 

 

Vymeškané hodiny spolu za šk. rok           84 730 

                              priemer na žiaka                 113,42 

z toho ospravedlnené                                  83 427 

                              priemer na žiaka                111,68      

z toho neospravedlnené                                 1303 

                              priemer na žiaka                   1,74 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA 

 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   53,2 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          59,1% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   49,2 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          55% 

 

 9.A 9.B 9.C 9.D 

M/ I.  72,2% 48,6% 39,8% 36,7% 

SJ a L / I. 72% 55% 43% 49% 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ROČNÍKA 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   61% 

Slovenský jazyk a literatúra                          69,2% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   63,2% 

Slovenský jazyk a literatúra                          72% 

 

 5.A 5.B 5.C 5.D 

M/ I.  74,8% 67% 58,7% 52,4% 

SJ a L / I. 78% 74% 70% 65% 

 

E- Testovanie 5: v školskom roku 2021/2022 sme sa testovania nezúčastnili. 

 



5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy: 

 

Počet zamestnancov: 

▪ Pedagogickí: 

 

kategória počet 

kvalifik. 

Počet 

nekvalifik.  

Počet doplňujúcich 

si kvalif. 

Z toho na 

MD/RD 

spolu 

učiteľ pre 

primárne vzd. 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20 

učiteľ pre 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

 

31 

 

0 

 

0 

 

2 

 

31 

vychovávateľ 13 0 0 1 13 

asistent uč.   6 0 0 1   6 

spolu 70 0 0 4 70 

 

▪ Nepedagogickí:   

                                       špeciálna pedagogička                1 

                                 ekonomický úsek                        4 

                                 informatik                                   1 

                                 údržbár                                        1 

                                 upratovačky                                 6 (z toho 2 na polovičný úväzok) 

                                 školská jedáleň                          10  

                                                                   spolu:             23          

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2021/2022: 

 

Na I. stupni boli všetky predmety vyučované odborne okrem informatiky (15%) . 

    

 II. stupeň: 

 

Slovenský jazyk a liter. 100% Biológia 100% 

Anglický jazyk 100% Občianska náuka  26% 

Nemecký jazyk 100% Telesná výchova 100% 

Ruský jazyk 100% Hudobná výchova 100% 

Geografia 100% Výtvarná výchova 11% 

Dejepis 100% Informatika 84% 

Matematika 100% Technika  68% 

Fyzika 100% Náboženská výchova 100% 

Chémia 100% Etická výchova 68% 

  

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: (škola uvedie, formu  

vzdelávania, počet vzdelávaných a tiež priebeh ich vzdelávania : začalo, pokračuje a ukončilo 

v hodnotenom školskom roku) 



 

Každý učiteľ základnej školy absolvoval počas školského roka aktualizačné vzdelávanie a rôzne 

ponúkané webináre.  

Názov 
Počet 

vzdelávaných 
začalo pokračuje ukončené forma 

Rozvíjanie kultúry učiacej sa 

školy, školského zariadenia 
13 

marec 

2022 

nie júl 

2022 

inovačné 

Pedagogika Montessori 1 
október 

2021 
nie 

október 

2021 
inovačné 

Formatívne hodnotenie na 

podporu učenia sa žiakov 
6 

október 

2021 
nie 

november 

2021 
inovačné 

Didaktické spracovanie 

materiálov zverejnených na 

edukačnom portáli VIKI 

1 
október 

2021 
nie 

január 

2022 
inovačné 

Využitie prostriedkov 

edukačného portálu Viki 
1 

november 

2021 
nie 

november 

2021 
inovačné 

Učiteľské fórum pre učiteľov 1. 

stupňa základnej školy  
2 

marec 

2022 
nie 

marec 

2022 
inovačné 

Podpora a rozvíjanie kreatívneho 

myslenia žiakov 
1 

september 

2021 
nie 

november 

2021 
inovačné 

Kooperatívne techniky na 

podporu učenia sa  žiakov 
1 

október 

2021 
nie 

december 

2021 
inovačné 

Špecializačné vzdelávanie pre 

vedúceho metodického 

združenia 

1 
február  

2022 
nie 

máj  

2022 
špecializačné 

Finančná gramotnosť 1 
máj  

2022 
nie 

september  

2022 
inovačné 

Pedagogické diagnostikovanie 

dieťaťa – ŠKD  
12 24.8.2021 nie 14.12.2021 inovačné 

Podpora a rozvíjanie kreatívneho 

myslenia žiakov – ŠKD  
3 16.9.2021 nie  19.11.2021 inovačné 

Zvládanie záťažových situácií 

a konfliktov cestou 

sebapoznania – ŠKD  

1 11.10.2021 nie  6.12.2021 inovačné 

Učenie o lese – environmentálna 

výchova na príklade lesa - ŠKD 
1 

október 

2020 
nie  14.10.2021 inovačné 

Využitie portfólia v procese 

sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca – ŠKD  

1 29.10.2021 nie  1.3.2022 inovačné 

Bezpečnosť a ochrana detí 

a žiakov v školskom prostredí – 

ŠKD  

2 2.11.2021 nie  1.12.2022 inovačné 

Podpora zefektívnenia práce –

ŠKD  
1 7.12.2021 nie  26.5.2022 inovačné 

Environmentálna výchova 

v 21.storočí – ŠKD  
1 25.1.2022 nie  20.5.2022 inovačné 

Pohybové aktivity zamerané na 

nové trendy pri rozvoji 

koordinačných schopností 

žiakov – ŠKD  

1 3.3.2022 áno nie inovačné 

Klíma triedy – dôvera, bezpečie 

a prijatie všetkých bez rozdielu – 

ŠKD  

1 30.3.2022 nie  30.6.2022 inovačné 



 

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

SÚŤAŽE 

 

      Aj v tomto školskom roku boli žiaci veľmi úspešní vo vedomostných, výtvarných,  športových 

súťažiach, súťažiach technickej zručnosti.... Hoci Top tituly neboli udeľované, ich úspešnosť 

uvádzame v nižšie uvedenom prehľade. 

 

Vedomostné súťaže + technická tvorivosť  

 

Názov 

súťaže 

Obvodné 

kolo  

Okresné 

kolo 

Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Iné 

ocenenie 

Matematický 

klokan  

  

 

  20 žiakov –   

úspešní 

riešitelia 

 

Pytagoriáda  1.m – 1ž. 

2.m – 1ž. 

7ž. – 

úspešní 

riešitelia 

    

iBobor      16ž. - úspešní 

riešitelia  

 

Maksík – 

(korešponden. 

súťaž) 

    6ž. - úspešní 

riešitelia  

 

Čitateľský 

oriešok 

    8ž. – finalisti   

Englishstar   22ž. – 

úspešní 

riešitelia 

 100% 

úspešnosť – 

2ž. 

 

Olympiáda 

zo slovensk. 

jazyka 

   5.m  1ž.   

Chemická 

olympiáda 

 1.m – 1ž. 

3.m – 1ž. 

 11.m – 1ž.   

Biologická 

olympiáda 

 1.m – 1ž. 

3.m – 1ž 

 

    

Geografická 

olympiáda  

 1.m – 1ž. 

3.m – 1ž. 

    

Dejepisná 

olympiáda 

 2.m – 3ž 

3.m – 1ž. 

    

Mladý 

technik – 

(origami) 

   

 

  mesto 

1.m – 1ž. 

 

Mladý 

technik  

     cena 

mesta – 

1ž.  



Mladý 

technik – 

(technická 

hračka) 

     mesto 

1.m – 1ž. 

 

Všetkovedko     18 ž. - úspešní 

riešitelia  

 

Ypsilon – 

slovina je 

hra 

    29 ž. - úspešní 

riešitelia  

 

 

Výtvarné a umelecké súťaže  

 

Názov súťaže Obvodné 

kolo  

Okresné 

kolo 

Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Iné 

ocenenie 

Mám svojich 

starkých veľmi 

rád (výtvar. časť) 

 1.m – 2ž. 

3.m – 1ž. 

    

Mám svojich 

starkých veľmi 

rád (literár. časť) 

 1.m – 2ž. 

2.m – 1ž. 

3.m – 2ž. 

 

    

Hviezdoslavov 

Kubín – poézia  

 2.m – 1ž.  

 

   

Spievam, 

spievaš 

 1.m – 1ž. 

2.m – 2ž. 

3.m – 1ž. 

    

 

Športové súťaže 

 

Názov 

súťaže 

Obvodné 

kolo  

Okresné 

kolo 

Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Iné 

ocenenie 

Beh 

oslobodenia 

mesta 

1.m – 2ž. 

2.m – 2ž. 

3.m – 1ž. 

4.m – 1ž. 

     

Badminton 

žiačok 

 2.m – 4ž.     

Mini – 

basketbalová 

liga 

  1.m – 10ž.    

Stolný tenis  1.m – 2ž. 

2.m – 1ž. 

3.m – 2ž. 

 

    

Super florbal 

POHÁR 

 3.m – 9ž.     

Vybíjaná 

žiačok 

 2.m – 10ž.     

Atletický 

štvorboj 

 3.m – 1ž.   8.m – 1ž.  



Atletika – 

beh na 60m 

 2.m – 1ž.     

Čokoládová 

tretra – I.st. 

 1.m –2ž.  1.m – 1ž 

3.m – 1ž. 

8.m – 1ž. 

11.m – 1ž. 

 

Čokoládová 

tretra – II.st. 

     medzinárod. 

kolo v 

Ostrave – 
2.m – 1ž. 

 

PREZENTÁCIA  

• Pasovanie prvákov – slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka do  žiackeho stavu 

organizované v spolupráci so žiackym parlamentom.   

• Vianočné trhy na Dvojke boli zorganizované kvôli pandemickej situácii len žiakmi I. 

stupňa.    

• Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2022/2023. 

• Slávnostná akadémia žiakov 9. ročníka v kinosále MsKC spojená so slávnostným 

odovzdávaním vysvedčení primátorom mesta. 

• Rozlúčka žiakov 4.ročníka s I. stupňom. 

• Žiacky parlament – organizuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní rôznych akcií v rámci 

školy (Pasovanie prvákov, Detský čin roka, súťaž v stavaní snehuliakov,  Týždeň 

dobrovoľníctva, stavanie mája, návšteva parlamentu v NR SR v Bratislave,  Fašiangy Turíce 

– sprievod masiek, jesenná výzdoba , výroba šarkanov,  zbierka – Biela pastelka, aktívne sa 

podieľa na realizovaní aktivít Mestského žiackeho parlamentu.  

• Webstránka školy – aktualizované informácie zo života školy. 

• Školský časopis. 

• Školské vysielanie v školskom rozhlase.  

• Ročníkové práce – prezentačné zručnosti žiakov pre rodičov.   

• Jarná školička pre odvážnych škôlkarov – tvorivé a zábavné aktivity pre budúcich prvákov 

(uskutočnila sa online). 

• Škola sa na verejnosti pravidelne prezentovala v regionálnych médiách ATV,  Mestské 

noviny, Rádio Regina a RTVS. 

• Účasť v celoslovenskej vedomostnej súťaži žiakov základných škôl „Naj škola“. 

 

AKTIVITY 

• Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže školských časopisov „Proslavis 2021“ – umiestnili  

sme sa na 6.mieste v konkurencii 190 časopisov.  

• Zbierka Biela pastelka  

• Európsky deň jazykov – spoznávanie kultúr a jazykov národov, ktoré žijú v Európe. 

• Rozhlasová relácia a zbierka: Deň zvierat – zbierka pre Útulkáčov.  

• Šarkaniáda – súťaž o najkrajšieho šarkana. 

• Rozhlasová relácia – mesiac úcty k starším. 

• Finančná gramotnosť – výroba pokladničiek a aktivity k svetovému Dňu sporenia. Práca 

s portálom: zlatka.in.sk. 

• Relácia a aktivita ku Dňu zdravej výživy.  

• Podujatie – sadenie tují. 

• Aktivity k medzinárodnému Dňu knižníc: Radosť ukrytá v knihách. 

• Aktivity k čitateľskej gramotnosti – Čitateľská hviezda. 

• Hallowenske aktivity. 

• Aktivity: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí .  



• Aktivity a besedy o šikane a týraní detí . 

• Detský čin roka 

• Zbierka – Okuliare pre Afriku 

• Zbierka „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. 

• Predvianočné zvykoslovie:  

o Mikuláš, Týždeň detských radostí – zdobenie stromčeka, vianočné besiedky, 

vianočná burza s vianočnými výrobkami detí školy, tvorivé dielne v triedach, Pošta 

Ježiškovi... 

o  vianočné trhy 

• Starostlivosť o pamätníky, pamätné a pietne miesta pripomínajúce obdobie II. sv. vojny na 

území mesta Žiar nad Hronom. 

• Aktivity v rámci ENV: Deň mlieka, Deň ochrany zvierat, Deň jablka, Deň stromov, Deň 

vody, Deň narcisov, Deň Zeme , Zber papiera, sadenie stromčekov, Vieme, kam patrí 

odpad, ekovýzva, rovesnícke vzdelávanie o včelách... 

• Tvorivé dielne : remeslá našich predkov, najkrajšia veľkonočná ozdoba, vynášanie Moreny 

– kultúrny program na školskom dvore. 

• Aktivity ku Dňu matiek , otcov a medzinárodnému Dňu rodiny.  

• MDD – aktivity na školskom dvore. 

• Vítanie jari na Dvojke.  

• Aktivity v rámci spolupráce ZŠ a MŠ (Príprava časopisu, výroba darčekov, Jarná školička 

pre odvážnych škôlkárov - online). 

• Zápis budúcich prvákov.  

• Využívanie materiálov virtuálnej knižnice na portáli www.zborovna.sk, www.tull.sk, 

planéta vedomostí, EduTech, DVD Svet práce, DVD o priemyselnom parku nášho mesta 

v rámci projektu ProTech, software Edison, Data kabinet, Živica, Java applety (simulácia 

fyzikálnych procesov), www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.datakabinet.sk,   

prezentovanie školy príspevkami učiteľov.... 

 

➢ Prevencia sociálno-patologických javov a drogových závislostí, šikanovania 

a kyberšikanovania: 

 

- Interaktívne bloky prednášok a besied zamerané na potláčanie nežiadúcich javov 

v spoločnosti, organizované v spolupráci s CVČ, CPPP a P, polícia, mestská polícia 

a RÚVZ. 

- Interaktívna hra z cyklu prevencie Viem, kto som pre žiakov 6.ročníka v spolupráci 

s CVČ,  políciou, mestskou políciou, RÚVZ. 

- Deň boja proti AIDS – zapojenie do kampane Červené stužky 

- Rovesnícke skupiny – spolupráca žiakov s CPPP a P  a koordinátorom 

- Relácie do školského rozhlasu: Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň nefajčenia, 

Svetový deň výživy, Svetový deň boja proti AIDS, Prijatie Deklarácie ľudských práv, 

Svetový deň bez tabaku.  

- Dotazníky na prieskum šikanovania a kyberšikanovania, vzťahov v triede 

- Detská policajná akadémia – Každý je iný, Stop násiliu, Bezpečne na internete 

 

➢ Aktivity v rámci vyučovania cudzích jazykov: 

 

- Tvorba a prezentácia projektov na prezentovanie jazykových zručností, napr. Môj 

obľúbený recept, svetové univerzity, prírodné materiály a ich využitie, školské systémy 

zvolenej krajiny, výstupný projekt na ľubovoľnú tému. 

http://www.zborovna.sk/
http://www.tull.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.datakabinet.sk/


- Funny Fridays – zábavné aktivity na rozvoj komunikačných zručností a pohotovú 

reakciu. 

- Six words stories – písanie príbehov na tému, ktorá je zadaná spravidla šiestimi slovami. 

- Povinné čítanie anglickej literatúry – rozvoj prezentačných a komunikačných zručností, 

oboznámenie sa s esenciálnymi dielami anglickej literatúry a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  

- Preklad seriálov – žiaci 9.ročníka si vybrali seriál v anglickom jazyku, ktorý prekladali. 

- TED konferencie – sledovanie anglických konferencií s rôznymi spoločensko-

politickými, voľnočasovými či lifestyle témami, témami medziľudských vzťahov 

a osobnostného rozvoja s následnou diskusiou.  

   

➢ Aktivity v školskej knižnici: 

 

- Záložka do knihy spája školy s témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok 

a básní – 12. ročník československého projektu.  

- Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k medzinárodnému Dňu knižníc – 16. 

ročník na tému: „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. 

- Marec – mesiac knihy :  

• 1. a 2. ročník: Otcovia a mamy, čítajte s nami 

• 3. a 4. ročník: Čitateľské dielne 

• Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou 

• Zapojili sme sa do súťaže Čitateľský oriešok 

 

BESEDY 

 

▪ I. stupeň:  

 

Téma Prednášajúci Triedy 

Póla radí deťom p. Holečková 2.ročník 

Doprava v kocke p. Holečková  3.ročník 

Kto kradne , je zlodej p. Holečková 1. – 2.ročník 

Záchranárik p. Holečková 4.ročník 

Z húsenice motýľom p. Holecová 4.ročník 

Beseda so spisovateľkou p. Andrea Gregušová 2.A; 3.A 

Vadí , nevadí – beseda na tému 

dobré priateľstvo 

Mgr. D. Matušková 3.A 

Beseda s primátorom mesta Mgr. P. Antal 3.A 

Vzťahy v triede Mgr. M. Balážová 3.A 

 

▪ II. stupeň:     

    

Téma Prednášajúci Triedy 

Viem, kto som p. Kováč, p. Malatincová, 

p. Holečková 

6.ročník 

Násilie na ženách p. Holečková 7. – 9. ročník 

Prevencia šikanovania a 

kyberšikanovania 

triedni učitelia 5. – 9. ročník 

Povinná školská dochádzka a 

záškoláctvo 

p. Holečková 5. – 6. ročník 

Trestnoprávna zodpovednosť, p. Holečková 7. – 8.ročník 



krádeže a ničenie majetku 

Dospievam, alebo život plný 

zmien 

p. Holecová 7.ročník 

Na štarte k mužnosti p. Holecová 7.ročník 

Čas premien  p. Čapová 7.roč. – dievčatá 

 

 

EXKURZIE 

▪ I. stupeň a ŠKD:      

- Revištské podzámčie – zveropark (1.C; 1.-D) 

- Bojnice – ZOO (2.B; 2.C; 3.B) 

- Detský Deň Svätého Huberta – Svätý Anton (2.D; 3.C; 1.B) 

- Návšteva Nitry – hrad + bazilika (3.A; 4.B) 

- Centrum zhodnocovania odpadu ZH (4. roč.) 

- Prehliadka kaštieľa v ZH (3.C) 

- Komentovaná prehliadka hradu – Trenčín (8.A; 9.A)  

- Krajská hvezdáreň a Planetárium M. Hella v ZH – ŠKD 

- Pohronské osvetové stredisko – interaktívna výstava vedeckých hračiek – ŠKD  

- Pohronské osvetové stredisko – ľudové zvyky a tradície – ŠKD  

- Sokoliari majstra Vagana – Stará Ľubovňa – ŠKD   

 

 

▪ II. stupeň: 

- Centrum zhodnocovania odpadu ZH (5.C) 

- „Croco“ – kontaktná ZOO s plazmi ( 5.A; 5.C) 

- Návšteva lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (5.B; 5.D) 

- Bystrianska jaskyňa, Zbojská a Muránska planina (7.A; 7.C) 

- Sklárne RONA Lednické Rovne (8.A) 

- Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Predné Solisko (8.D) 

- Vysoké Tatry – Hrebienok, Reinerova chata, Studenovodské vodopády, Chata 

Plesnivec, splav Dunajca – rafting, Štrbské pleso (9.A)  

- Národná rada SR Bratislava – spojená s besedou s poslancom Dušanom Jarjabkom (7.B; 

7.C; 8.B ; 8C) 

 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA A VÝCHOVNÉ KONCERTY         

- Z džungle po mikrofón – výchovný koncert ZUŠ pre žiakov I. a II. stupňa 

- Maugli – divadelné predstavenie DJGT Zvolen (5.ročník) 

- Malý princ – divadelné predstavenie Trnava (6.A; 7.ročník)  

- Robin Hood – divadelné predstavenie Nitra (3.A; 4.B; 6.ročník);  

- Drotár – muzikál Nitra (7.A; 7.B; 6.B,C,D) 

- Boyband – muzikál Bratislava (8.B; 9.B) 

- Buchny, kopny, ric! – divadelné predstavenie (9.ročník) 

- Hrám, teda som – divadelný festival v ZH (II. stupeň) 

- EKOTOP film – v ZH (I. stupeň) 

- Predstavenie historicko-umeleckej skupiny Via Historica – I. stupeň 

- Divadlo Portál Prešov – detektívna rozprávka „Čáry – máry, alebo záhada strateného 

prútika – ŠKD  

       

 



8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

ProTech projekt podporujúci technickú tvorivosť a zručnosť žiakov.                        

Zdravý úsmev hygiena ústnej dutiny, realizoval sa v 1. a 2. ročníku 

v spolupráci s MUDr. Kukolíkovou a CVČ prostredníctvom 

p. Zuzany Malovej. 

Tenis do škôl  pre žiakov I. stupňa základných škôl. Projekt je 

podporovaný MŠ SR, ŠPÚ a STZ, ktorý poskytuje možnosť 

zatraktívnenia hodín telesnej výchovy pre žiakov ZŠ. 

First Lego League stavba a programovanie robotov, riešenie výskumných úloh 

Tvoja správna voľba zameraný na správny výber povolania 

Podpora profesijnej orientácie 

žiakov základnej školy na 

odborné vzdelávanie 

– národný projekt zameraný na prípravu rozvoja 

polytechnickej výchovy, rozvoja pracovných zručností 

a prácu s talentami 

Komplexný poradenský 

systém prevencie 

a ovplyvňovania soc.- patolog. 

javov v školskom prostredí 

národný projekt 

Kurz korčuľovania  

pre 1. – 2.ročník ZŠ 

projekt CVČ  v ZH v spolupráci so SZĽH 

Záložka do knihy spája školy národný projekt 

Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice  

projekt MŠVVŠ  

Misia Modrá planéta projekt KOZMIX 

Moduly: tanečná TV a Flag 

futbal 

projekt MŠVVaŠ na podporu inovatívnych a inšpiratívnych 

foriem trávenia voľného času 

Adoptuj si kravičku – I. stupeň projekt na podporu konzumácie mliečnych produktov 

 

 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

 

       V školskom roku 2021/2022 bola vykonaná v našej škole tematická  inšpekcia zameraná na 

prácu pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Na základe záverečnej 

správy neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia všeobecne záväzných právnych a interných 

predpisov.  

 

10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Budovy školy 

 

      Škola pavilónového typu pozostáva z troch hlavných budov, dvoch prístavieb, budovy 

školských dielní, telocvične a budovy školskej jedálne a ŠKD. 

      Okrem klasických učební disponuje nadštandardne zariadenou multimediálnou učebňou, 

chemickým a fyzikálnym laboratóriom, učebňou biológie, dvomi jazykovými laboratóriami, 

učebňou elektroniky, školskou knižnicou, relaxačnou miestnosťou pre žiakov so ŠVVP, 

študovňou, školskými dielňami, kuchynkou a tromi učebňami výpočtovej techniky, 20 ks 

tabletmi a wifi routerom, pripojenými na internet. 

 

 



       Potreba: 

• Potreba prístavby telocvične – telocvičňa z kapacitných dôvodov nestačí.  

• Oprava schodov a oporných múrikov v areáli školského dvora. 

• Oprava odtokovej šachty pred školskou jedálňou. 

• Potreba napojenia optického kábla na rýchly internet. 

 

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to: 

 

a) o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Výdavky: 

 
Upravený rozpočet: 

Normatívne finančné prostriedky                 1.400.003 € 

Nenormatívne finančné prostriedky      114.862 € 

• Dopravné              6.037 € 

• Asistent učiteľa          60.086 € 

• Vzdelávacie poukazy                     12.416 € 

• Sociálne znevýhodnené prostredie                     2.200 € 

• Učebnice             13.765 € 

• Príspevok na špecifiká          10.505 € 

• Rozvojové projekty                                                                                          7.178 € 

• Odchodné do dôchodku                      2.675 € 

 

Plán obnovy a rozvoja          10.200 €  

• Plán obnovy a rozvoja – projekt Spolu múdrejší II.      10.200 € 

 

Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2020                          1.186  € 

• Dopravné                386 € 

• Rozvojové projekty Čítame radi 2             800 € 

• Vrátené do ŠR – dopravné                                                                               335 € 

                 

Čerpanie: 
Normatívne finančné prostriedky:                          1.400.003 € 

Mzdy a odvody do poisťovní                   1.242.027 € 

 

Mzdy           908.610 € 

• Tarifné platy, náhrady miezd, osobné príplatky, odmeny, príplatky za riadenie, príplatky za 

nadčasy, triednictvo, príplatky za soboty, nedele, za uvádzanie do praxe, príplatky za 

začínajúceho pedagogického zamestnanca, kreditový príplatok,... 

 

Odvody do poisťovní         333.417 € 

• Vo výške 34,95 % 

 

Prevádzka:           157.976 € 

Cestovné náhrady tuzemské                            97 € 

• Finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie 

cestovného zamestnancom na služobných cestách – vzdelávanie, školenia, semináre... 



Energie, voda a komunikácie       59.961 € 

• Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie, 

zálohových faktúr za  teplo, nedoplatky za teplo, vodné, stočné, úhrady za telekomunikačné 

služby, poštovné, výdavky na teplo predstavujú 39.902 € 

 

Materiál          30.652. € 

• Nákup učebných a kompenzačných pomôcok do jednotlivých kabinetov ZŠ,  učebné 

pomôcky PRÉMIUM 2021, nákup učebných pomôcok Montessori, Megakozmix, 

Informatika s Emilom – softvér, keramické tabule Triptych, PC Lenovo + inštalácia, školské 

mapy do kabinetu geografie, CD prehrávač – I. stupeň ... 

• Predplatné odborných publikácií a časopisov: Bojovník, Finančný spravodajca, Personálne 

riadenie, MŠ + Direktor,  Geografia,  Manažment školy v praxi, Administratíva ZŠ,  Naša 

škola, Rodina a škola, Spravodajca pre mzdové účtovníčky, Logopedárium - diagnostika, 

Škola efektívne...  

• Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, údržbárskeho materiálu, 

vodoinštalačného materiálu, tlačív, tonerov do tlačiarní,  žiarovky, farby na maľovanie tried,  

sáčky do vysávačov,  školské kriedy, stierky, tekuté čističe, obaly na triedne knihy, špongie,  

školský nábytok, nábytok Montessori,  kamery s príslušenstvom, súčiastky do kosačky, 

upratovacie vozíky, laboratórny nábytok, stoličky do multimediálnej učebne, umývadlá, 

batérie, vysávač Kärcher pre upratovačky, palisády na ihrisko ... 

 

Údržba          8.717 € 

• Oprava kopírovacích strojov, vysokotlakové čistenie kanalizácie, oprava osvetlenia 

v učebniach ZŠ, oprava schodiskovej sedačky, vymurovanie priečky a maľovanie triedy na 

II. stupni ZŠ, náter ihriskovej zostavy, montáž exteriérových žalúzií, montáž podlahy do 

školskej knižnice... 

 

Nájom za prenájom         1.479 € 

• Prenájom rohoží Lindström 

• Prenájom kopírovacích strojov (kancelária zástupkýň a PaM) 

 

Služby           52.935 € 

• Virtuálna knižnica Komenský, poplatok za komunálny odpad, služby BOZP a PO, služby 

SPIN – ochrana objektu, poradenstvo a služby v oblasti spracovania osobných údajov, 

servis rohoží, AsC agenda, služby IVES, VEMA, účastnícke poplatky za semináre 

a školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov,  deratizačné práce v objekte 

školy, revízia schodiskového výťahu, odborná prehliadka elektrických spotrebičov, revízie 

zabezpečovacieho zariadenia, povinný prídel do sociálneho fondu, stravné lístky pre 

zamestnancov počas home office, stravovanie zamestnancov v školskej jedálni, odmeny na 

základe dohôd o vykonaní práce, poplatky za vedenie účtov 

 

 

Bežné transfery jednotlivcom       4.135 € 

• Transfery na nemocenské dávky – PN 

 

Nenormatívne finančné prostriedky      116.048 € 

 

Odchodné do dôchodku        2.675 € 

• Finančné prostriedky použité na odchodné do dôchodku v zmysle par. 7 ods.14, písm. 

a) zákona NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení zmien a doplnkov 



Doprava žiakov         4.649 € 

• Finančné prostriedky použité na dopravu žiakov boli vyčerpané vo výške 4.649 €, 

z toho 386  € bolo použitých z roku 2020, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 

1.439 € boli presunuté do roku 2022 a finančné prostriedky vo výške 335 € boli vrátené 

do štátneho rozpočtu 

Asistent učiteľa         60.086 € 

• ZŠ boli pridelené finančné prostriedky  účelovo určené na osobné náklady asistentov 

učiteľa vo výške 60.086 €, z toho mzdy boli vyplatené vo výške 43.857 € a odvody do 

poisťovní vo výške 16.229 € 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie                  2.200 € 

• Nákup učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

dataprojektor   EPSON s príslušenstvom,  notebook HP  Elite Book, ... 

 

Vzdelávacie poukazy         12.416 € 

• Nákup materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúžkov    9.806 € 

o výpočtová technika, laboratórna umývačka, elektronická čítacia 

lupa, ... 

• Odmeny na základe dohôd  o vykonaní práce                                         2.025 € 

• Odvody do poisťovní z dohôd vo výške 34,95 %        585 € 

 

Učebnice          13.765 € 

• Finančné prostriedky na nákup učebníc pre I. a II. stupeň ZŠ  13.765 € 

 

Rozvojové projekty         7.178 € 

• Projekt Spolu múdrejší I.       6.378 € 

Odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov zapojených do projektu 

• Projekt Čítame radi II.          800 € 

Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh do školskej knižnice 

 

Príspevok na špecifiká         10.505 € 

• Digitálne technológie         4.000 € 

o  Výpočtová technika projektory OPTOMA, webkamery, keramické tabule 

Triptych, ... 

• Ostatné špecifiká            6.505 € 

o  Dezinfekčné prostriedky na ruky a podlahy, germicídne žiariče, respirátory, 

antigénové testy 

 

 

Prostriedky z plánu obnovy a rozvoja   (riadok 027)           10.200  € 

• Projekt Spolu múdrejší II.               10.200 € 

Odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov zapojených do projektu  

 

 

 

 

 

 
 



12. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok  

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Cieľ na školský rok 2021/2022: 

 

1. vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka a na hodinách cudzieho 

jazyka používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa 

jazykov,  

 

2. pokračovať v individualizácii vzdelávania, v učebných variantoch zohľadniť aj individuálne 

potreby jednotlivých žiakov, 

 

3. v spolupráci s rodičmi vychovávať žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie, správanie 

a konanie. Začleniť rodičov do vyučovacieho procesu formou besied, prednášok, posilniť 

tak moderné vyučovanie a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitniť vzťah 

škola-rodina. 

 

 

Vyhodnotenie: 

1. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov učitelia využívali nové metódy a formy práce. 

Vyučujúci cudzích jazykov okrem daných učebných plánov v rámci vyučovacích hodín 

realizovali aj široké spektrum rozširujúcich a doplňujúcich aktivít v závislosti od veku 

žiakov, ich úrovne a preberaného tematického celku. Sledovaním TED konferencií 

s rôznymi spoločensko-politickými, voľnočasovými či lifestyle témami ako aj témami 

medziľudských vzťahov a osobnostného rozvoja s následnou diskusiou, poprípade písaním 

esejí sa zvýšila kvalita aj úroveň vzdelávania. Žiaci starších ročníkov už dosiahli úroveň 

znalostí jazyka, pri ktorej sa dokázali na TED tému pripraviť tak, aby sa mohli po 

vzhliadnutí videa pýtať spolužiakov na kľúčové momenty.  

 

2. Žiaci sa individuálnych intervencií školskými špeciálnymi pedagógmi zúčastňovali 

pravidelne podľa rozvrhu hodín. Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované 

so žiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom 

a vyrovnaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov. Pri korekcii 

narušených čiastkových funkcií sa využívali napr. pracovné listy Brigitte Sindelar, RAABE, 

sluchové vnímanie (súbor štyroch zošitov a zvukové CD), špecifické poruchy učenia, 

čitateľské tabuľky, rôzne hry na podporu koncentrácie pozornosti a programy s rôznymi 

cvičeniami.    

 

3. Rodičia prostredníctvom edupage (rodičovské konto) a rodičovskými združeniami boli 

pravidelne informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov. Rodičia sa 

zúčastňovali rôznych školských akcií, výletov , exkurzií, zúčastňovali sa na otvorených 

hodinách, prezentáciách projektov... 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

 

Pedagogický proces:  

 

Silné stránky: Slabé stránky: 

▪ stúpajúci záujem žiakov o našu školu 

▪ modernizácia vyučovacieho procesu 

▪ kvalitná výučba cudzích jazykov 

▪ ponuka tried s rozšíreným vyučovaním 

cudzích jazykov 

▪ vzdelávanie sa učiteľov 

▪ vnímavý prístup učiteľa k žiakovi 

▪ inovatívne metódy v spoločensko-vedných 

predmetoch a využívanie e-Beam systému 

vo vyučovaní a interaktívnych tabúľ, 

využívanie metódy Jolly Phonics 

a Sfumato, vyučovanie cez skype, 

využívanie metód práce a prvkov 

Montessori, Hejného matematika 

▪ organizovanie exkurzií,  lyžiarskeho 

výcviku 

▪ práca s nadanými a talentovanými žiakmi 

▪ individuálny prístup k žiakom vo VVP 

i mimo vyučovania 

▪ tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť 

pedagógov školy 

▪ výborné umiestnenia žiakov v postupových 

súťažiach a olympiádach 

▪ potreba školského psychológa – rastúci 

počet žiakov so ŠVVP 

 

 

 

Materiálno-technické vybavenie:  

 

Silné stránky: Slabé stránky: 

▪ kvalitné vybavenie kmeňových tried 

a kabinetov IKT technikou a učebnými 

pomôckami 

▪ špičková odborná učebňa fyziky 

a elektroniky 

▪ multimediálna učebňa 

▪ jazykové laboratórium 

▪ školská knižnica 

▪ odborná učebňa biológie  

▪ chemické laboratórium 

▪ upravený exteriér školy s oddychovými 

zónami a altánkom, živým kútikom so 

zajačikmi a záhrada , ktorá učí 

▪ tenisová stena, multifunkčné ihrisko 

▪ zrekonštruované basketbalové ihrisko 

▪ relaxačná miestnosť pre žiakov so ŠVVP 

▪ pavilónová škola – sťažený presun žiakov 

a pedagógov v zimnom a daždivom 

období do učební z dôvodu otvorených 

pergolí a nedostatočného vyspádovania 

priestoru pred budovami  

▪ vzhľadom na vysoký počet žiakov 

potreba vybudovania ďalšej telocvične 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ študovňa 

▪ pingpongové stoly na chodbách školy, ale 

aj v exteriéri (na školskom dvore)  

▪ fitnes miestnosť v telocvični 

▪ detské ihrisko pre žiakov ŠKD a I. stupňa 

▪ zrekonštruovaná bežecká dráha a 

doskočisko 

 

 

 

 

 
 

 

14. Ďalšie informácie: 

 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

• v rozvrhu hodín boli zohľadnené v maximálnej možnej miere psychohygienické potreby 

žiakov 

• členenie vyučovacích hodín sa vyučujúci snažili orientovať na striedanie činností, ktoré 

zohľadňujú schopnosti koncentrácie žiakov 

• žiakom bolo umožnené zakúpiť si mliečnu desiatu v ŠJ 

 

b) voľnočasové aktivity školy  

  V školskom roku 2021/2022 žiaci pracovali v týchto krúžkoch: 

 

• Poznávame svet 

• Nebojme sa matematiky  

• Usilovní ježkovia 

• Šikovníčkovia 

• Poznávame prírodu   

• Zábavná fyzika 

• Okná do literatúry  

• Tvorivé ďatelinky 

• Hravé učenie  

• Múdre slniečka 

• Život v pohybe 

• Výtvarný ateliér 

• Zvedavček 

• Lego 

• Zábavná slovenčina 

• Zábavná angličtina 

• Bystré margarétky 

• Malý športovec 

• Matematika ľavou zadnou 

• Farebný svet chémie 

• Turistický krúžok 

• Z každého rožku trošku 

• Múdre sovy I. 

• Múdre sovy II. 
 

 c)   spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

• možnosť žiakov pracovať v krúžkoch 



• konzultačný deň, neformálne RZ 

• otvorené hodiny pre predškolákov, rodičov a priateľov školy 

• 6 asistentov učiteľa 

• vypracovaný Preventívny program  prevencie sociálno-patologických javov s ustanovením 

aktívne pôsobiacej komisie 

• kyberšikanovanie – na RZ boli rodičia oboznámení s touto problematikou 

• individuálne začleňovanie  žiakov  

• 2 špeciálne pedagogičky (celý a čiastočný úväzok)  

• internetová žiacka knižka (informácie pre rodičov) 

• vyučovanie cez skype, Zoom, MS TEAMS 

 

d)  vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

• RZ, Rada školy 

• Mestský úrad  

• MsKC – prenájom priestorov na kultúrne akcie, výchovné koncerty, kino, vzájomné 

zapožičiavanie materiálneho vybavenia 

• spolupráca s materskými školami v Žiari nad Hronom, s  MŠ Ladomerská Vieska  

• spolupráca s basketbalovým klubom MŠK 

• spolupráca so strednými školami 

• dopravné ihrisko pri súkromnej autoškole SACO  

• Spoločné aktivity s POS, CVČ v ZH, RÚVZ, SČK,  p. Malatincovou, s mestskou políciou, 

s pracovníkmi hasičského a záchranného zboru 

• CPPP a P v ZH, SCŠPP Kremnica, SCŠPP Zvolen 

• Technické služby Žiar nad Hronom 

• Lesný závod Žarnovica 

• DSS a Domov dôchodcov v Žiari nad Hronom 

• Hvezdáreň a Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom 

• Úrad práce, rodiny a soc. vecí v Žiari nad Hronom,  

• Mestský športový klub  

• Tanečno-športový klub Stella 

• Spolupráca s Ing. P. Liptákom – Záhrada Lijana  

     

 

 

 

Mgr. Ľubica Baranová 

riaditeľka školy 


