
Správa 

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

2018/2019 

 

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 

 

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. Alica Mesíková  

    koordinátorky prevencie soc.- patologických  javov              Mgr. Soňa Mlatecová (I. st.) 

                                                                                                    Mgr. Monika Balážová (II. st.) 

    koordinátorka ENV ( environmentálnej výchovy)                 Mgr. Martina Boboková 

                                                                                                    Mgr. Želmíra Beňová                                                                 

    koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu              Mgr. Beáta Dubeňová  

    koordinátorka prevencie šikanovania a kyberšikanovania     Mgr. Soňa Sedláková 

    koordinátorky školského parlamentu                                      Mgr. Želmíra Beňová 

                                                                                                    Mgr. Ján Kubina 

                                                                                                         p. Zuzana Malová 

    špeciálna pedagogička                                                            Mgr. Miroslava Žiaková  

                                                                                                    PaedDr. Blanka Kuzminová 

    asistenti učiteľa                                                                       Iveta Indrová 

                                                                                                    Mgr. Andrea Španielková 

                                                                                                    Silvia Klenková Koštová 

                                                                                                    Mgr. Martina Kovaničová 

                                                                                                    Zuzana Žilková 

 

 g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

     

  Rada školy: 

 

Rada školy (ďalej len „RŠ“) pracovala podľa prijatého plánu práce na rok 2018 a na rok 2019. 

Radu školy tvorilo 11 členov. V zložení členov RŠ nastali v decembri 2018 zmeny. Dňa 10. 12. 

2018 Mestské zastupiteľstvo Mesta Žiar nad Hronom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie 

paragrafu § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. odvolalo zástupcov zriaďovateľa Ing. Dušana 



Bosáka, Ing. Miroslava Rybárskeho a Ing. Petra Dubeňa. Na ich miesto boli delegovaní: 

Mgr. Tomáš Fábry 

Adriana Tatárová 

Bc. František Páleník 

 

Zloženie členov Rady školy: 

 

     Mgr. Dana Matušková predseda za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Miroslava Peštuková člen za pedagogických zamestnancov 

         Jana Šuleková podpredseda za nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Juraj Horváth člen za zástupcov rodičov 

Mgr. Monika Salayová člen za zástupcov rodičov 

         Radka Trokšiarová člen za zástupcov rodičov 

         Adriána Kňažková člen za zástupcov rodičov 

Mgr. Adriana Giláňová člen zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Tomáš Fábry člen zástupca zriaďovateľa 

Adriána Tatárová člen zástupca zriaďovateľa 

Bc. František Páleník člen zástupca zriaďovateľa 

 

RŠ zasadala celkovo štyrikrát (september a december 2018, apríl a jún 2019). Na každom zasadnutí 

bola rada školy uznášania schopná a prijala celkovo 4 uznesenia. Vedenie školy sa na pozvanie 

zúčastňovalo zasadnutí RŠ, na ktorých informovalo o aktuálnych otázkach chodu školy (výchovno-

vzdelávací proces, hospodárenie školy, školský poriadok, inovovaný školský vzdelávací program) 

a dostatočne dokladovalo požadované údaje. 

Rada školy pravidelne na každom zasadnutí kontrolovala plnenie prijatých uznesení. V priebehu 

školského roka 2018/2019 nebolo potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie. V Štatúte rady školy na 

rok 2016-2020 nastali zmeny. Bol doplnený o Dodatok č.1 zohľadňujúci zmeny v zákone č. 

596/2003 novelizované zákonom č. 177/2017. 

 

V školskom roku 2018/2019 rada školy v rámci svojej pôsobnosti určenej štatútom: 

a) Zobrala na vedomie: 

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

roku 2017/2018, 

 Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2018, 

 Správu o hospodárení školy za rok 2018, 

 Školský vzdelávací program pre 9. ročník. 

b) Schválila: 

 Plán práce rady školy na kalendárny rok 2019, 

 Dodatok č. 1 k Štatútu RŠ na obdobie 2016 – 2020 (novelizácia zákonom  č. 177/2017). 

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (ročná účtovná závierka):  

 

1) V zmysle Štatútu RŠ si RŠ nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené s činnosťou RŠ 

sú uhrádzané z prostriedkov školy. 

 

2) V školskom roku 2018/2019 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod RŠ 

(kancelárske potreby). 

 



Zloženie výboru Rodičovského združenia: 

 

1.ročník Bc. Petra Kamodyová členka 

2.ročník Stanislava Barátová členka 

3.ročník Mgr. Eva Kováčová členka 

4.ročník Ivana Zelizňáková členka 

5.ročník Ing. Denisa Mindová predsedníčka 

6.ročník Branislav Mlynár člen 

7.ročník Dagmar Dirnbachová členka 

8.ročník Eva Odzganová členka/hospodárka 

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. 

     Výbor RZ zvolal plenárne RZ 6.novemebra 2018, na ktorom bola predložená správa o činnosti 

a hospodárení za školský rok 2017/2018 a správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2017/2018. Zároveň  sa uskutočnila voľba nových členov RZ za prvý, piaty a deviaty ročník, ako aj 

voľba nového predsedu RZ. Na plenárnom RZ bola schválená aj výška rodičovského príspevku. 

Výbor sa zišiel počas roka trikrát (06.11.2018, 10.04.2019, 19.06.2019). Na všetkých stretnutiach 

bolo zastúpené vedenie školy pani riaditeľkou Mgr. Ľubicou Baranovou. Prítomných priebežne 

informovala o chode školy a odpovedala na ich otázky. Na stretnutiach výboru sa odsúhlasil návrh 

rozpočtu čerpania príspevkov RZ a následne sa kontrolovalo priebežné čerpanie tohto rozpočtu. Na 

všetkých stretnutiach sa zisťovali prípadné problémy jednotlivých tried, ktoré boli zaznamenané 

v zápisniciach z triednych stretnutí rodičovských združení, prípadne boli priamo prednesené výboru 

Rodičovského združenia. Počas celého školského roka neboli zaznamenané žiadne závažné 

problémy. Predsedníctvo RZ bolo pozvané na otváracie ceremónie pri zahájení školského roka 

2018/2019. V mesiaci jún 2019 prijala predsedníčka RZ pozvanie na rozlúčkový program 

deviatakov. Počas celého školského roka bola medzi členmi rady RZ a vedením školy veľmi úzka 

spolupráca, ktorá určite bude pokračovať aj v budúcnosti.  

 

 

 

  Ďalšie poradné orgány  
 Metodické združenie ( I. st.)                                             Mgr. Dana Matušková 

 PK (predmetová komisia) – SJL                                       Mgr. Alena Zimanová 

 PK – CJ                                                                             Mgr. Beáta Šušlová, PhD. 

 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 päťkrát do roka 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. Vychádzali pritom z informácii získaných z priamej pozorovacej činnosti 

a informatívnych previerok, do ktorých boli zaradené úlohy zamerané hlavne na čítanie 

s porozumením, s voľbou a tvorbou odpovede na zistenie úrovne  výkonového štandardu.  

 

 Inventarizačná komisia:  

o  Mgr. Katarína Dekýšová          predsedníčka 

o  Mgr. Jarmila Balážová             členka 

o  Eva Michalková                        členka 

o  Martina Bubáňová                    členka 

o  Mária Tóthová                          členka 

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

správa o ukončení inventarizácie. 

 

 Vyraďovacia komisia: 

o  Mgr. Jana Bystričanová           predsedníčka 

o  Eva Šišková                             členka 

o  Mgr. Viera Libjaková              člen    

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

návrhy na vyradenie z jednotlivých kabinetov. 

 

 Likvidačná komisia: 

o  Ľuboslava Adamovská              predsedníčka 

o  Renáta Bahnová                        členka 

o  Mgr. Iveta Kösegiová               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 
Spolu 

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

počet 

žiakov 
23 19 18 18 8 22 19 23 21 22 19 18 19 20 19 19 - 307 

z toho 

ŠVVP 
  1 2 6  1   1  2 2 1 1 3  20 

z toho 

integr. 
   2 1  1   1  1 2 1 1 2  12 

z toho v 

ŠKD  
23 19 16 15  22 18 19 16 22 19 12 12 16 6 9  244 

poznámky 

z legendy 
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 A B 

počet 

žiakov 
28 25 21 22 21 24 19 22 22 18 21 24 24 23 18 28 360 

z toho 

ŠVVP 
 2 3 3 1 1 2 3   1 2 2 3  2 25 

z toho 

integr. 
 2 2 1 1 1 2 3   1 2 1 3  2 21 

z toho v 

ŠKD  
1 2 1              4 

poznámky 

z legendy 
CJ    CJ CJ   CJ   CJ   CJ   

 

2.1.údaje k 31. augustu 

 

ročník 

ZŠ ročník 1 ročník 2 ročník  3 ročník  4 Spolu 

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

počet 

žiakov 
23 19 20 18 8 22 18 23 21 22 19 18 19 20 19 19 - 308 

z toho 

ŠVVP 
  1 2 6  1   1  2 3 1 1 2  20 

z toho 

integr. 
   2 1  1   1  1 3 1 1 1  12 

z toho v 

ŠKD   22 19 19 15 23 18 14 12 20 10 8  22 18 9 5 238 

poznámky 

z legendy 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 A B 

počet 

žiakov 
28 25 21 22 21 24 19 22 22 18 21 24 24 23 18 28 360 

z toho 

ŠVVP 
1 2 3 3 1 2 2 3   1 2 3 4  2 29 

z toho 

integr. 
1 2 2 1 1 2 2 3   1 2 2 4  2 25 

z toho v 

ŠKD  
                 

poznámky 

z legendy 
    CJ CJ   CJ   CJ   CJ   



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 vyučovaní spoločenskovedných predmetov: CJ -  doplniť ku konkrétnej triede 

Trieda s rozšíreným vyučovaní 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 2019/2020 :               74 detí:              

do 1.ročníka nastúpilo: 67 

 

Z toho:  

 počet žiakov s odloženou povinnou školskou dochádzkou (zapísaných 

v predchádzajúcom školskom roku)                     - 7     

 počet žiakov s predčasným zaškolením                               - 0    

 počet žiakov plniacich PŠD v zahraničí                              - 2   

 

Údaje o počtoch úspešných žiakov na prijímacích skúškach: 

 

 gymnáziá SOŠ SOU bez 

maturity 

OU 

2-ročné 

nepokračujúci spolu 

z 9. r. 12/9 27/10 7/2 0 0 46/21 

z 8.r. 1/0 0 0 0 0 1/0 

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

5.r. 4/3 0 0 0 0 4/3 

spolu 17/12 27/10 7/2 1/1 0 52/25 
 

 

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,  III.A, IV.A,  

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

Prospech žiakov celkovo: 

 

 I. stupeň II. stupeň spolu 

prospelo 297 340 637 

neprospelo     3   13   16 

nehodnotení     8     7   15 

spolu 308 360 668 



Priemery známok z jednotlivých predmetov I. stupeň   

za školský rok 2018/2019 

 

 

  MAT SJL ANJ VLA PDA 

2. ročník 1,37 1,44 1,27 - - 

3. ročník 1,69 1,70 1,64 1,55 1,49 

4. ročník 2,10 2,09 1,71 2,19 1,87 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

1. ročník: - 

2. ročník: 1,56                 

3. ročník: 1,36                  

4. ročník: 1,57                 

Priemery známok z jednotlivých predmetov II. stupeň 

za školský rok 2018/2019 

 

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

 

VU 

5.  

roč. 2,06 2,11 – – 2,05 1,82 2,32 1,80 – – 1,20 1 1,24 1,28 1,37 - 

 

- 

6.  

roč. 2,02 2,18 – – 2 1,55 2,36 2,02 1,91 – 1,13 1,03 1,24 1,29 1,14 1,45 

 

- 

7.  

roč. 2,31 2,60 2,06 1,76 2,67 2,02 2,86 2,07 2,76 2,55 1,13 1,02 1,36 1,68 1,20 2,23 

 

- 

8.  

roč. 2,04 2,07 1,78 1,39 2,07 1,66 2,51 1,57 2,17 2,29 1,03 1 1,31 1,20 1,09 1,78 

- 

 

9.  

roč. 2,20 2,02 2,10 1,88 1,76 1,65 2,82 2,20 2,36 2,40 1,12 - - - 1,02 1,34 

 

1 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

5. ročník              1,66 

6. ročník              1,64 

7. ročník              2,02 

8. ročník              1,69 

9. ročník              1,85 

 

SPRÁVANIE                                                          
  

Znížená známka zo správania: 

2. stupňa             4/1  

3. stupňa             3/2 

4. stupňa             1/0 
 

Priestupky riešené s OR PZ v Žiari nad Hronom:  
I. stupeň           2/1 

II. stupeň          4/2 

spolu                6/3 

 

Prípady riešené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny:  
I. stupeň             2/2 

II. stupeň            6/4 

spolu                  8/6 



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

mravnej výchovy mládeže zo strany zákonných zástupcov žiakov. 

 

Priestupkové konanie:  

I. stupeň:   1/0 

II. stupeň: 1/0 

Spolu:       2/0 

 

Záznamy z pohovorov so žiakmi:  
I. stupeň             11/0 

II. stupeň            10/4 

spolu                   21/4 

 

Záznamy z pohovorov s rodičmi:  
I. stupeň              35/4 

II. stupeň             15/2 

spolu                    50/6 

 

Integrovaní žiaci :  

 zrakový postih                                     1 žiak 

 narušená komunikačná schopnosť      3 žiaci 

 viacnásobný postih                              1 žiak 

 porucha pozornosti a aktivity            14 žiaci 

 vývinové poruchy učenia                   16 žiakov 

 chorí a zdravotne oslabení žiaci           2 žiaci 

      Spolu                                                        37 žiakov 

 

 

DOCHÁDZKA: 

Vymeškané hodiny spolu za šk. rok           38 030 

                              priemer na žiaka                 57,01 

z toho ospravedlnené                                  37 572 

                              priemer na žiaka                 56,32 

z toho neospravedlnené                                   458 

                              priemer na žiaka                 0,69 

 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   63,1 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          62,6% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   58,7 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          58,7% 

 

 9.A 9.B 

M/ I.  72,78% 49,6% 

SJ a L / I. 66% 51,4% 

 



CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ROČNÍKA 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   59,3 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          58,4% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   53,3% 

Slovenský jazyk a literatúra                          51,28% 

 

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

M/ I.  72,1% 53,62% 42,98% 38,77% 

SJ a L / I. 72,84% 49,85% 44,39% 38,6% 

E- Testovanie 5: v školskom roku 2018/2019 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. 
 

19 

 

0 

 

0 

 

0 

 

19 

učiteľ pre 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

 

26 

 

0 

 

0 

 

0 

 

26 

vychovávateľ 10 0 0 0 10 

asistent uč. 5 0 0 0 5 

spolu 60 0 0 0 60 

 Nepedagogickí:   
                                       špeciálna pedagogička                1 

                                 ekonomický úsek                        4 

                                 informatik                                   1 

                                 údržbár                                        1 

                                 upratovačky                                 6 (z toho 2 na polovičný úväzok) 

                                 školská jedáleň                          11  

                                                                   spolu:             24          

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019: 

 

Na I. stupni boli všetky predmety vyučované odborne okrem informatiky (45,45%) . 

         

 II. stupeň: 

 

Slovenský jazyk a liter. 100% Občianska náuka  75% 

Anglický jazyk 100% Telesná výchova 100% 

Nemecký jazyk 100% Hudobná výchova 100% 



Ruský jazyk 100% Výtvarná výchova 100% 

Geografia 100% Výchova umením 100% 

Dejepis 100% Informatika 53% 

Matematika 100% Technika  60% 

Fyzika 100% Náboženská výchova 100% 

Chémia 100% Etická výchova 25% 

Biológia 100%   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
 

Názov Počet 

vzdelávaných 

začalo pokračuje ukončené forma 

Workshop o Aspergerovom 

syndróme 

 

1 – ŠKD  

apríl 2019  

nie 

 

apríl 2019 

 

aktualizačné 

Aktivizujúce metódy vo 

výchove (ich význam pre 

zvyšovanie mediálnej 

gramotnosti a formovanie 

hodnotového systému 

 

4 – ŠKD  

 

január 

2018 

 

nie 

 

marec 

2019 

 

aktualizačné 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na vykonanie I. 

atestačnej skúšky pre 

vychovávateľov 

 

1 – ŠKD  

október 

2018 

nie apríl 2019 atestačné 

I. Atestačná práca v odbore 

vychovávateľ 

1 – ŠKD  jún 2019 áno nie atestačné 

Voľný čas v teórii a praxi 

výchovy mimo vyučovania 

1- ŠKD  február 

2018 

nie marec 

2019 

inovačné 

Výtvarné techniky a ich 

uplatnenie pri rozvoji 

tvorivosti v edukačnom 

procese 

 

1 – ŠKD  

marec 

2019 

nie  jún 2019 aktualizačné 

Comenia Script 1 – I. st. august 

2018 

nie  august 

2019 

aktualizačné 

Letná dielňa Hejného metódy  1 – I. st.  júl 2019 nie júl 2019 inovačné 

Školské projekty 

a medzinárodné partnerstvá 

cez internet 

 

1 – I. st.  

 

september 

2018 

 

nie  

 

jún 2019 

 

aktualizačné 

Montessori 1 – I. st. november 

2018 

nie september 

2019 

inovačné 

Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti v primárnom 

vzdelávaní – hravým čítaním 

k porozumeniu textu 

 

1 – I. st.  

 

február 

2019 

 

nie  

 

jún 2019 

 

aktualizačné 

Možnosti rozvoja 

environmentálnej gramotnosti 

v ZŠ a SŠ 

 

1 – II. st.  

 

marec 

2019 

 

nie 

 

jún 2019 

 

aktualizačné 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na vykonanie I. 

atestačnej skúšky  

 

2 – II. st. 

 

október 

2018 

 

nie 

 

január 

2019 

 

kvalifikačné 

I. Atestačná práca  
2 – II. st.  október 

2018 

áno nie  kvalifikačné  

Rozširujúce štúdium ANJ  

a literatúry  

1 – II. st.  september 

2017 

nie jún 2019 aktualizačné 

 

 



7.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

SÚŤAŽE 

 

      Aj v tomto školskom roku boli žiaci veľmi úspešní v predmetových olympiádach 

a predmetových súťažiach, hoci Top tituly neboli udeľované, ich úspešnosť uvádzame v nižšie 

uvedenom prehľade. 

 

Názov súťaže Meno žiaka Kolo Umiest. 

English star Hana Gubanová 100% 

Rebeka Dibdiaková 

Karolína Glezgová  100% 

Sofia Magulová 

Ema Bugárová 

Tomáš Beňo 

Noema Révayová 

Maxim Morvay 

Viktória Karásková 

Filip Pogadl              100% 

Hana Futáková 

Hana Vidovičová 

Patrícia Bieliková     100% 

Kristína Zimanová 

Eliáš Petráš 

Johanna Ráchel Cehuľová 

Alexandra Vanková 

Ela Boboková – 100% 

Marek Husenica – 100% 

Július Jančok – 100% 

Ľubomír Lavirac – 100% 

SK úspešní 

riešitelia 

English story    

o video Emma Strompová 

Johanna Ráchel Cehuľová 

Leo Murinček 

Jakub Pohlídal 

Alexandra Vanková 

Oliver Zelizňák 

Laura Dobišová 

Radovan Belohorec 

Patrik Boháč 

Roman Vrták 

Laura Ellis Štiglincová 

celosl. 

kolo 

1.miesto 

Hviezdoslavov Kubín    

 Emma Strompová 

 

OK 

 

2.miesto 

 

Puškinov pamätník    

 Tamara Ľuptáková  2.miesto 

Šaliansky Maťko    

 Emma Strompová 

 

celosl. 

kolo 

2.miesto 

 



Mám svojich starkých veľmi rád     

o výtvarná časť 

 

o próza 

 

o poézia 

Nela Királyová 

Dominik Molnár 

Zoja Dobríková 

Emília Lavircová 

Karin Kollárová 

 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Cesty za poznaním minulosti    

o literárna súťaž 

 

Sophia Schveigert 

 

celosl. 

súťaž 

2.miesto 

Slávik Slovenska    

 Zuzana Bahnová 

Dajana Aydin 

OK 3.miesto 

2. miesto 

Mám svojich starkých rád    

 Emma Hegedušová OK Čestné 

uznanie 

Čarovný svet rozprávok    

 Vivien Kašiarová OK 3.miesto 

Ochranárik očami detí    

 Barbora Grigláková   

Mozaika detských práv    

 Diana Karásková OK 3.miesto 

Spievam, spievaš    

o umelá pieseň 

o ľudová pieseň 

 

 

 

 

Rebeka Trubenová 

Hana Vidovičová 

Ivana Martincová 

Emma Strompová 

Zuzana Bahnová 

Dajana Aydin 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

Vokálna jar – súťaž v speve    

 Ivana Martincová reg. 

kolo 

1.miesto 

Majstrovstvá SR v plesových choreografiách    

 Dávid Víťazka 

Emma Strompová 

Alexandra Vanková 

 

 1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

 

Mozaika detských práv    

o výtvarná súťaž Diana Karásková 

 

OK 3.miesto 

Čitateľský oriešok    

o výtvarné práce Sheng Liu reg. 

kolo 

ocenená 

práca 

Všetkovedko    

 Hana Futáková 

Nina Kubíková 

Jakub Kúšik 

Karin Kollárová 

Tomáš Osvaldt 

celosl. 

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

 



Andrea Michaela Figuliová 

Melisa Seböková 

Michal Zliechovec 

Peter Truben 

Eliška Tináková 

Filip Šurek 

Alžbeta Gašparíková 

Hana Ritterová 

Emma Strompová 

Johanna Ráchel Cehuľová 

Pytagoriáda     

o P3  

 

 

 

 

o P4 

 

o P8 

Michal Zliechovec 

Samuel Škorec 

Matúš Polák 

Filip Šurek 

Samuel Prekopp 

Johanna Ráchel Cehuľová 

Adrián Hojčuš 

Július Jančok 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

1.miesto 

2.miesto 

úspešní 

riešitelia 

 

 

 

3.miesto 

Malí včelárikovia    

 Karin Kollárová 

Tomáš Osvaldt 

Eliška Hricová 

Melisa Seböková 

Sandra Pepichová 

Mathias Mališ 

mests. 

súťaž 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Mladí lesníčkovia    

 Johanna Ráchel Cehuľová 

Jakub Pohlídal 

mest. 

kolo 

3.miesto 

Maksík    

 Hana Futáková 

Leona Klenková 

Nina Kubíková 

Daniela Droppová 

Jakub Kúšik 

Adela Fronková 

Michaela Fronková 

Tomáš Osvaldt 

Tobias Hrmo 

Lukáš Kosťov 

Martin Kováč  

Emma Strompová 

celosl. 

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

 

Olympiáda v anglickom jazyku    

 Július Jančok OK 3.miesto 

Olympiáda v ruskom jazyku    

 Tamara Ľuptáková celosl. 

kolo 

účasť 

Matematický klokanko    

  Maxim Morvay 

Viktória Karásková 

celosl.

súťaž 

úspešní 

riešitelia 



Filip Pogadl 

Natália Štefanková 

Veronika Píšová 

Andrea Michaela Figuliová 

Melisa Seböková 

Veronika Rebrošová 

Matúš Polák 

Michal Zliechovec 

Patrícia Haffnerová 

Samuel Prekopp 

Eliška Janeková 

Geografická olympiáda     

 Teodor Majer 

Miroslav Bielik 

OK 

OK 

3.miesto 

2.miesto 

Dejepisná olympiáda     

 Miroslav Bielik 

 

OK 

 

1.miesto 

 

Matematická olympiáda     

 Hana Mokrošová 

 

OK 

 

2.miesto 

 

Fyzikálna olympiáda    

 Martin Doležal 

Marek Husenica 

Adam Kováč 

OK 

OK 

OK 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

Chemická olympiáda    

 Miroslav Bielik 

Tamara Ľuptáková 

OK 

OK 

1.miesto 

3.miesto 

Reprezentácia školy na kultúrnych podujatiach, šírenie ľudových tradícií 

 Anabelle Bárdiová 

Mia Beňadiová 

Michaela Haffnerová 

Viktória Hariková 

Michaela Hricová 

Nina Hrmová 

Alex Krč 

Nella Lepšíková 

Adam Mališ 

Emma Mindová 

Emma Miniariková 

Hana Mokrošová 

Silvia Pružinová 

Ella Švecová 

Timea Vrtáková 

  

Záchrana som ja    

 kolektív 2.B triedy celosl.

súťaž 

1.miesto 

Vesmír očami detí    

o výtvarno – edukačná súťaž 

 

David Trokšiar OK ocenená 

práca 



Medzníky II. svetovej vojny    

o dejepisná súťaž Adam Aydin 

Dominik Patkáň 

Martin Vaš 

 

 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Kremnický zelený poklad    

 Diana Karásková 

Lea Hudecová 

Juraj Knopp 

Michaela Ďuricová 

Idar Geško 

Timea Turčanová 

OK 

 

2.miesto 

 

First Lego League     

o  robotická súťaž Matej Prekopp 

Martin Doležal 

Marek Husenica 

Adam Kováč 

Matúš Štefaňák 

Michal Prekopp 

region. 

kolo 

 

finále 

SR-ČR 

1.miesto 

 

 

8.miesto 

Štefánik na poštovej známke    

o výtvarná súťaž Bianka Kalnická celosl. 

kolo 

2.miesto 

iBobor    

o  informatická súťaž Tomáš Osvaldt 

Matúš Polák 

Michal Zliechovec 

Peter  Truben 

Daniel Lach 

Dávid Víťazka 

Christian Jelža 

Nela Királyová 

Sophia Schveigert 

Filip Šurek 

Patrícia Haffnerová 

Peter Zliechovec 

Samuel Prekopp 

celosl. 

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

Gymnastický štvorboj    

 Patrícia Haffnerová 

Ivana Martincová 

Alexandra Hariková 

Viktória Hariková 

Samuel Bartoš 

Sarah Hajdinová 

Gabriel Figa 

Rastislav Imriš 

Milan Kováč 

Diana Karásková 

Nina Stredáková 

Natália Mrázová 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 



Emma Žiaková 

Adrián Hric 

Juraj Knopp 

Tobias Legíň 

Olívia Ťahúňová 

Dajaha Mary Aydin 

Samuel Imriš 

Melánia Sklenková 

Patrik Schmidt 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

Na bicykli bezpečne    

 Johanna Ráchel Cehuľová 

Leo Murinček 

Eliška Janeková 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

Stolný tenis    

 Elizabeth Timotea Vévodová 

 

 

Tobias Legíň 

Linda Majerčíková 

 

 

Kevin Dunka 

Dávid Köppl 

Stephanie Hrúzová 

 

 

 

Matúš Macho 

Viktória Snopková 

KK 

celosl. 

kolo 

OK 

KK 

celosl. 

kolo 

OK 

OK 

OK 

KK 

celosl. 

kolo 

OK 

OK 

KK 

celosl. 

kolo 

1.miesto 

4.miesto 

 

2.miesto 

1.miesto 

4.miesto 

 

2.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

4.miesto 

 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

4.miesto 

 

Jui Jitsu    

 Samuel Stročinský celosl. 

kolo  

3.miesto 

 

Karate    

 Eliáš Petráš OK 2.miesto 

Cezpoľný beh    

o družstvo 

 

 

o jednotlivec  

Natália Bieliková 

Lenka Líškayová 

Dajana Mary Aydin 

Natália Bieliková 

Dajana Mary Aydin 

OK 

 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

Čokoládová tretra     

– medzinárodná atletická súťaž Zdenka Líškayová 

Patrícia Bieliková 

Adela Fronková 

Alex Jelža 

Lukáš Pigula 

 

KK 3.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 



Beh oslobodenia mesta    

o kategória – dievčatá  

 

o kategória – chlapci  

 

Patrícia Bieliková 

Adela Fronková 

Alex Jelža 

 

 

OK 

 

1.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

 

Žiarsky polmaratón    

 Zdenka Líškayová mest. 

kolo 

2.miesto 

Ľahká atletika    

o skok do diaľky 

 

 

 

 

 

o hod kriketkou 

 

o vrh guľou 

o  beh na 60m 

 

o  beh na 300m 

Timea Vrtáková 

Natália Stredáková 

Natália Bieliková 

 

Dajana Mary Aydin 

Aurel Lipták 

Natália Bieliková 

Adrián Mihálka 

Natália Bieliková 

Dajana Mary Aydin 

Aurel Lipták 

Dajana Mary Aydin 

OK 

OK 

OK 

KK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

2.miesto  

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

Futbal – dievčatá     

 Sára Tomašáková 

Diana Karásková 

Romana Krajčiová 

Emma Kubáňová 

Vanesa Melišeková 

Hana Pastorková 

Natália Vincencová 

OK 

RK 

 

1.miesto 

2.miesto  

 

Floorball ZŠ - chlapci    

 Branislav Šťastný 

Tomáš Boháč 

Leo Huba 

Adam Aydin 

Adam Heinerich 

Timotej Hriň 

Roman Kubáš 

Matúš Macho 

Patrik Pazdera 

Daniel Skokánek 

Alex Šmehýl 

OK 

 

3.miesto 

 

Floorball ZŠ - dievčatá    

 Diana Karásková 

Emma Kubáňová 

Nina Stredáková 

Natália Stredáková 

Elizabeth Timotea Vévodová 

Lenka Líškayová 

Dajana Mary Aydin 

OK 

 

2.miesto 

 



Natália Rückschlossová 

Karolína Šarköziová 

Anissa Pacherová 

Timea Turčanová 

Stephanie Hrúzová 

Emma Kollárová 

Tamara Ľuptáková 

Viktória Snopková 

Basketbal – mikroliga     

 Matúš Polák 

Samuel Škorec 

Daniel Lach 

Dávid Víťazka 

Filip Šurek 

Stanislav Bobok 

 

mest. 

kolo 

3.miesto 

 

Basketbal – chlapci     

 Marián Kartík 

Alex Kaša 

Marek Kňažko 

Matúš Melaga 

Matej Valent  

Adrián Kňažko 

Adrián Mihálka 

Šimon Melaga 

Timotej Šmondrk 

Miroslav Bielik 

OK 

 

2. miesto 

 

Basketbal – dievčatá     

 Diana Karásková 

Romana Krajčiová 

Emma Kubáňová 

Vanesa Melišeková 

Elizabeth Timotea Vévodová 

Natália Bieliková 

Viktória Snopková 

OK 

RK 

 

1.miesto 

1.miesto 

Plavecké preteky    

 Filip Šurek KK 2.miesto 

Bedminton    

 Emma Kollárová 

Tamara Ľuptáková 

OK 2.miesto 

Volejbal    

 Romana Krajčiová 

Terézia Čiliaková 

Erika Hlaváčová 

Nina Petorová 

Veronika Petrášová 

Viktória Topoľánová 

Simona Púchovská 

Daniela Weissová 

Klaudia Kaššová 

OK 

KK 

1.miesto 

3.miesto 



Vybíjaná    

 Mia Beňadiková 

Hana Mokrošová 

Alexandra Balážová 

Diana Karásková 

Romana Krajčiová 

Emma Kubáňová 

Ela Boboková 

Vivien Kašiarová 

Rebecca Vilhanová 

Vanesa Melišeková 

Natália Bieliková 

OK 

 

2.miesto 

 

 

Družstvo mladých zdravotníkov I.    

 Zoja Dobríková 

Petra Šarköziová 

Michaela Mišková 

Natália Pulišová 

Romana Mališová 

OK 3. miesto 

Mladý záchranár CO    

 Ela Boboková 

Matúš Melaga 

Leo Huba 

Hana Konôpková 

OK 

KK 

1.miesto 

2.miesto 

Mladý technik 2019 – najúspešnejší 

jednotlivci a kolektívy 

   

 

 

 

Peter Zliechovec 

Alfréd Gotas 

Samuel Stročinský 

Markus Petro 

Timea Ďurčová 

David Trokšiar 

Sara Sabová 

Lucia Hricová 

Hana Ritterová 

Matúš Pluhár 

Samuel Prekopp 

Roman Vrták 

Natália Veisová 

Juraj Knopp 

David Ďurian 

Matúš Štefaňák 

Zuzana Mlynárová 

Katarína Kováčová 

Nela Hromádková 

Michal Prekopp 

Martin Doležal 

Adam Kováč 

mest. 

kolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titul 

najlepšia 

školská 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý 

technik 

Naša škola aj tento rok získala titul NAJLEPŠIA ŠKOLA  v oblasti technickej tvorivosti . 

Mimoriadne ocenenie za záchranu ľudského života dostala Natália Stredáková.  



PREZENTÁCIA  

 Imatrikulácia – slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka do  žiackeho stavu organizované 

v spolupráci so žiackym parlamentom.   

 Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie : 100 rokov od vzniku Československa – aktivita 

v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc – žiaci I. stupňa si čítali knihy o našej 

vlasti; žiaci II. oprášili knihy staré 100 rokov – diela spisovateľov, ktorí žili v období 

existencie Československej republiky a ktorí vo svojich dielach zobrazili život ľudí v tejto 

dobe (Fraňo Kráľ, Martin Rázus, Ľudo Ondrejov...).  

 Vianočné trhy na Dvojke pre žiakov,  rodičov, učiteľov a všetkých blízkych škole – žiaci 

vytvorili výrobky, ktoré tradične predávali na vianočných trhoch.  

 Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov:  tvorivé dielne boli v II. prístavbe 

školy – rodičia mali možnosť vidieť prácu žiakov v triede, formy a metódy vyučovania na 

hodinách anglického jazyka (Jolly Phonics), netradičnú hodinu hudobnej výchovy, 

matematiky s prvkami Montessori,  jazyka slovenského, workshop aktivít zameraných na 

matematické predstavy (Hejného matematika), cvičenia na jemnú motoriku, logickú 

predstavivosť a prírodovedné bádanie. Záujmovú činnosť prezentovala učiteľka ukážkami 

prác z krúžku First Lego League, prácou s notebookmi,  žiaci sa prezentovali aj v literárno-

dramatickej tvorbe v anglickom jazyku. 

 Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2019/2020. 

 Súťaž Mladý technik projektu ProTech – opäť sme získali ocenenie Najlepšia škola. 

 Slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia 4. ročníka v MsKC.                                                                         

 Slávnostná akadémia žiakov 9. ročníka v MsKC spojená so slávnostným odovzdávaním 

vysvedčení primátorom Mesta v obradnej sieni MsKC. 

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

školy (imatrikulácia, Detský čin roka, Snehuliaci na  Dvojke,  Fašiangy Turíce – sprievod 

masiek, veľkonočné vajíčka a výstavka vlastnoručne vyrobených vajíčok,  Lampiónový 

sprievod, Stavanie mája na Dvojke,   Šarkaniáda,  Vianočný milionár, vianočné trhy na 

Dvojke ,  návšteva u primátora, hračka pre štvornohých priateľov zbierky – Biela pastelka, 

Deň narcisov, Hodina deťom...), 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 a známych.   

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

 Škôlkari na Dvojke – príprava predškolákov na vstup do školy. 

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

noviny, Rádio Regina a RTVS. 

 Žiarska basketbalová mikroliga – I. stupeň. 

 eTwinning – spolupráca so žiakmi zo 4 partnerských krajín ( Španielsko, Grécko, Turecko, 

Rumunsko) na tému: Spoznaj novú krajinu cez digitálny portál Twinspace.  

 

AKTIVITY 

 Daruj knihu kamarátovi – darované knihy od žiakov poputovali do čitateľského 

perníkového domčeka, ktorý sme vybudovali pred knižnicou. 

 Zbierka Bielka pastelka – žiaci vyzbierali 138,19 €. 

 Celoslovenské testovanie žiakov T 9. ročníka zo SJL a MAT. 

 Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka zo SJL a MAT. 

 Zápis budúcich prvákov.  



 Deň sv. Valentína.  

 Deň otvorených dverí (pre rodičov v kmeňových triedach anglický jazyk v triedach 

s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov; v triedach s uplatňovaním 

prvkov Montessori; prezentácia Hejného matematiky ...). 

 Drobci cvičia – v rámci spolupráce s MŠ (I. stupeň). 

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

 Predvianočné zvykoslovie:  

Mikuláš, Týždeň detských radostí – zdobenie stromčeka, vianočné besiedky, vianočná burza 

s vianočnými výrobkami detí školy, tvorivé dielne v triedach, Pošta Ježiškovi... 

 Vítanie jari  – veľkonočné tradície ( nástenky a kútiky v triedach, výzdoba exteriéru školy, 

výstava kraslíc ...). 

 Májovica na Dvojke – stavanie mája na školskom dvore. 

 Veľkonočný stolnotenisový turnaj – II. stupeň. 

 Šarkaniáda – súťaž o najkrajšieho šarkana. 

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

území mesta Žiar nad Hronom. 

 Deň narcisov – zbierka pre OZ Svetielko nádeje Detskej fakultnej nemocnice  v Banskej 

Bystrici – 250,- € . 

 Plavecký výcvik žiakov 3. roč. 

 Lyžiarsky výcvik žiakov 7. roč. (Donovaly) . 

 Deň vody, Deň Zeme, Deň zdravia. 

 Návšteva útulku zvierat v Žiari nad Hronom. 

 Zber papiera.  

 Aktivity v rámci spolupráce ZŠ a MŠ (Drobci cvičia, Fašiangy, Vianočná besiedka, 

spoločná návšteva knižnice ZŠ, Vítanie mája, pravidelné návštevy predškolákov na 

DVOJKE s cieľom prípravy budúcich predškolákov na zápis a vstup do školy, Jarná 

školička pre odvážnych škôlkárov...). 

 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.... 

 Požiar a jeho likvidácia – netradičná hodina chémie v 7.ročníku spojená s ukážkami hasenia 

na školskom dvore. 

 Škola v prírode :  

- Penzión pod Sitnom , Počúvadlianske jazero  – 4.A, B, C trieda 

- Tralaland „Borovica“ v Trnavej Hore – 3.A 

- Škola v prírode Wachumba, Hotel Heľpa – 5.B, 5.C, 6.B, 6.D, 8.C 

- Penzión Lagáň , obec Radava – 2.B, 3.B  

 Z činnosti ŠKD – spoločné akcie pre všetky oddelenia.  

 

- Ulikiáda – úspešná športová súťaž pre deti podľa ročníkov a oceňovanie najlepších, 

celoklubová aktivita v mesačnom intervale, siedmy ročník 

- Ľudová kultúra –prezentácie oddelení, celoklubová aktivita v mesačnom intervale: 

 Ľudové hry v minulosti 

 Advent v minulosti a dnes 

 Vianočné zvyky 

 Žiarsky región – tradície od Nového roka až po Veľkú noc 

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


 Čičmany 

 Morena 

 Tradície Veľkej noci 

 Skoromájová veselica 

 Slovenská svadba  

 Zemplín 

 Paličková čipka - ukážky 

- Zdravý úsmev – celoročný projekt v ŠKD, zubná hygiena 

- Imatrikulácia prvákov - spolupodieľanie sa na príprave a realizácií 

- Jeseň v ÚLIKU - jesenné tvorivé dielne s výzdobou a ukážkami pri príležitosti imatrikulácii 

prvákov, pomoc pri výrobe triednych šarkanov 

- Hellowenské popoludnie – karneval 

- Október fest - jesenné tvorivé dielne v spolupráci so SPaSA, 

- Mesiac úcty k starším – besiedky,darčeky pre starých rodičov, program do domova 

dôchodcov, pre seniorov   

- Divadelné predstavenia – divadlo Portál Prešov : 

 Hlúpy Jano 

 O troch grošoch 

 Neboj sa 

 Tri prasiatka - Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava – II. a VII. oddelenie 

 Danka a Janka - Divadlo Andrea Bagara v Nitre 

- Vianoce a advent v ÚLIKU- tvorivé dielne, besiedky, tanečné vystúpenia 

- Vianočné trhy na Dvojke – predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov detí na charitatívne 

účely 

- Zima v ÚLIKU - výstavka prác so zimnou tematikou 

- Deň otvorených dverí v škole a v ŠKD – ukážky aktivít a činnosti v ŠKD  

pre rodičov a verejnosť a pomoc pri príprave Dňa otvorených dverí 

- Jarná školička – spolupodieľanie sa na príprave a realizácií, aktivity pre deti 

- Zápis do 1. ročníka – výroba darčekov pre budúcich prvákov a pomoc pri úprave interiéru 

a exteriéru na zápis 

- Čitateľská gramotnosť : 

 pravidelná návšteva školskej a mestskej knižnice 

 staršie deti čítajú mladším 

 výroba kníh, leporelo, záložky do kníh 

  projekty o knihách, prezentácie o prečítaných knihách,  

 burza kníh – celoklubová aktivita  

 hravo s knihou – literárne dielničky , krížovky, osemsmerovky, hádanky 

rozprávok, omalovánky, rozprávkové puzzle, vrecúško  s tajomstvom športové 

rozprávkové aktivity a iné 

- Fašiangové popoludnie - karneval, hry, súťaže a zábava v oddeleniach  

- Veľkonočné hlavolámanie - – súťažný kvíz detí zo všetkých oddelení  

- Protech – účasť II. a III. oddelenia, odcenenie prác  

- Rôzne odborné besedy s  pani Malatincovou, Bobokovou, Kaššovou, Martincovou  

- Environmentálna výchova : 

 Deň Zeme  

 Svetový deň vody 

 čistenie okolia areálu školy 

 aktivity s témou odpad, prezentácie, eko-hry 

https://www.google.com/maps/place/Laurinsk%C3%A1+478%2F20,+811+01+Bratislava/@48.1440346,17.1098152,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8943a47b93c9:0x7f6c3064eb63f229!8m2!3d48.1440346!4d17.1120039


 odborné besedy a ukážky triedenia odpadu 

 šetrenie prírodných zdrojov 

 klimatické zmeny 

 Apríl mesiac lesov 

- Etika vzťahu k zvieratám a hodnota života zvierat – projekt zajace na dvojke- kútik živej 

prírody,  moje obľúbené zvieratko – prezentácie, Svetový deň zvierat- prezentácie a besedy 

v oddeleniach 

- Les je náš kamarát – celoklubová aktivita v oblasti environmentálnej výchovy v rôznych 

aktivitách v spolupráci s praktikantkami a  p. učiteľkou  Bobokovou  

- Bezpečnosť na cestách - celoklubová aktivita v oblasti dopravnej a zdravotnej výchovy 

v spolupráci s praktikantkami  

- Aktivity zamerané na povedomie o osobách so zdravotným postihnutím 

- „Hókusy, pókusy“ – aktivity zamerané na fyziku a chémiu, spolupráca s CVČ 

- Besiedky a tvorivé dielne : Deň matiek, otcov, Deň rodiny 

- Trhovisko – celoklubová zábavná súťaž ku Dňu detí – „ deti – deťom“, finančná 

gramotnosť 

- Exkurzie, výlety – spoluúčasť a pomoc vychovávateliek 

- Vyhodnotenie Ulikiády – ocenenie najlepších  

 

 Prevencia sociálno-patologických javov a drogových závislostí, šikanovania 

a kyberšikanovania: 

 

- Interaktívne bloky prednášok a besied zamerané na potláčanie nežiaducich javov 

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

RÚVZ, POS 

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

- Týždeň boja proti drogám: Fajčenie a vplyv na ľudský organizmus, Obchodovanie 

s ľuďmi, Zdravý životný štýl, Alkohol, Legálne a nelegálne drogy 

- Prevenčný deň v spolupráci CPPP a P s témami: ,,Semafór, Bezpečne na internete, , 

Dospievanie, Hovorme o násilí a Postavenie  človeka v spoločnosti. 

- Deň boja proti AIDS- zapojenie do kampane Červené stužky 

- Interaktívne besedy v rámci cyklu  – Viem kto som“. 

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

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

boja proti rasovej diskriminácii, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň výživy. 

- Dotazníky na prieskum zdravého stravovania, fajčenia, požívania alkoholu, šikanovania 

a kyberšikanovania. 

- Súťaž výtvarná „Rodina bez cigariet 7. ročník“ . 

- Detská policajná akadémia – Každý je iný, Stop násiliu, Predstavenie polície, Bezpečne 

na internete, Na ceste nie si sám. 

- Deň ľudských práv, dohovor o právach dieťaťa. 

- Internetová bezpečnosť a kyberšikanovanie – www.ovce.sk. 

- Deň pre bezpečný internet. 

- Medzinárodný týždeň priateľstva – obdarovanie spolužiakov, viazanie náramkov 

priateľstva. 

- Nie, neprosím si, nie , neurobím to – skupinové aktivity napomáhajúce eliminovať 

šikanujúce správanie v školskom prostredí. 

 

 

http://www.ovce.sk/


 Aktivity v rámci vyučovania cudzích jazykov: 

 

- Zapojenie sa do súťaže spoločnosti VENTURES BOOKS “Natoč video“, kde trieda 4. 

A za svoje videá získala 1. miesto v celoslovenskom kole. 

- Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku “The Bolt Rabbit in Africa“. 

- Zapojenie sa do súťaže  spoločnosti Oxford University Press ELT – tvorba komixov. 

- Tvorba a prezentácia projektov ku každej lekcii. Najkrajšie ocenené vždy diplomom + 

drobná odmena. Najvydarenejšie: Chutná angličtina – Video s prípravou jedla.  

- Moje obľúbené miesta v ZH – Bulletin.      

- English One – dobrovoľná domáca úloha zadávaná cez digitálny portál Planéta 

vedomostí – ANJ. Žiaci  posielali vypracované riešenia,  za ktoré zbierali hviezdy. 

- Sledovanie filmov v anglickom jazyku zamerané na priamy kontakt s anglickým 

jazykom a rozvoj posluchu.       

- Ročníkové práce v 6.B a 9.B na zvolené témy. Prezentácia PowerPoint pred triedou. 

Rozvoj širokého spektra jazykových a prezentačných zručností.  

- Didaktické hry na rozvoj rôznych zručností, zvlášť na rozvoj písania – dokončenie 

príbehu, práca s časopismi.         

- Zapojenie sa do metódy Wocabee – metóda na výučbu slovíčok.              

- Môj režim dňa – projekt na hodinách ruského jazyka.             

- Hodiny nemeckého jazyka – tvorba projektov rozširujúcich učivo zameraných na rozvoj 

komunikačných a prezentačných zručností 

 7. ročník – Moja rodina, Moje domáce zvieratko 

 8. ročník – Môj idol 

 9. ročník – Nemecké firmy.            

- TED Conferences – Sledovanie anglických konferencií s rôznymi spoločensko – 

politickými témami ako aj témami medziľudských vzťahov a osobnostného rozvoja 

s následnou diskusiou, poprípade písaním eseje. Podpora medzipredmetových vzťahov, 

celostný rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom cudzieho jazyka. 7. – 9. ročník.   

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

a zadanie obsahuje náznaky celého deja príbehu. Úlohou žiakov je príbeh rozviť. Mladší 

žiaci mohli písať príbeh doma, starší výhradne v škole bez možnosti pripraviť sa naň. 6. 

– 9. ročník.       

- Transkripcia IPA – štúdium a trénovanie práce s fonetickou abecedou v anglickom 

jazyku – rozvoj pracovať s slovníkmi a výslovnosťami nimi poskytovanými. 9.  ročník.  

- Povinné čítanie anglickej literatúry a následná príprava prezentácii pre spolužiakov – 

rozvoj prezentačných a komunikačných zručností, oboznámenie sa s fundamentálnymi 

dielami anglickej literatúry a rozvoj čitateľskej gramotnosti. 9. ročník.  

- Role play Mondays – nácvik rolových hier v rôznych situáciách. Žiaci 8.A triedy 

dostávali v rámci určitého obdobia vždy v pondelok na úvod hodiny anglického jazyka 

rôzne tematicky ladené zadania pre rolové hry a do konca hodiny spravidla prezentovali 

svoju prácu. Témy boli populárne ladené z dôvodu vzbudenia záujmu u žiakov, kontrola 

jazykovej stránky výstupu však bola dodržaná. Cieľom aktivity bol rozvoj 

komunikačných zručností a schopnosti reagovať na rôzne podnety a situácie a tiež 

sociálnej interakcie medzi žiakmi.      

 

 Aktivity v školskej knižnici: 

 

- Záložka do knihy spája školy s témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú 

hranice – v spolupráci so ZŠ Vranov nad Topľou  

- Medzinárodný deň knižníc, téma: Skutočné knižnice, skutočné vzdelávanie: 100 rokov 



od vzniku Československa 

- Marec – mesiac knihy :  

 Žiaci I. stupňa – rozprávky od Dobšinského – výsledok – Rozprávkový strom 

 Žiaci II. stupňa 

 Povesti o slovenských hradoch; Z poľovníckej kapsy; Svet kníh Julesa Verna 

 fantasy literatúra;  

 počúvanie literárneho CD: M. Rúfus, M. Ďuríčková, J. Záborský , Ezop, 

 pozeranie fantasy : P. Jacskon – Zlodej blesku;  

                                        J.G. Tajovský – Prvé hodinky, Maco Mlieč 

 Zapojili sme sa do súťaže Čítajme s Osmijankom a Čitateľský oriešok 

 

BESEDY 

 

 I. stupeň:  

 

Téma Prednášajúci Triedy 
Únosy detí  p. Kováč prvý a druhý ročník 

Činnosť a poslanie polície p. Kováč prvý a druhý ročník 

Poslanie a činnosť SČK p. Malatincová prvý až štvrtý ročník 

Workshop o vode aktivity v MsKC I. A 

Zdravý úsmev p. Malová prvý a druhý ročník 

Kráľovná a sladké potešenie p. Lubušky, Včelia farma II. B, C, D 

Les ukrytý v knihe p. Kaššová druhý až štvrtý ročník 

Šikanovanie a trestnoprávna 

zodpovednosť  

p. Kováč tretí a štvrtý ročník 

Z húsenice motýľom p. Holecová štvrtý ročník 

Život v našich lesoch p. Bôrik, p. Davidová 

lesní pedagógovia ZC 

IV. A, B, C 

Tolerancia p. Kováč IV. B 

Klíma a vzťahy v triede p. Salayová (CPPPaP ZH) IV. C 

Klíma a vzťahy v triede p. Sedláková I. B 

 

 ŠKD 

 

Téma Prednášajúci Triedy 
Finančná gramotnosť  pracovníčka Primabanky a 

VUB 

I. a VI. oddelenie 

Bezpečnosť pri hrách v zime p. Malatincová  II. oddelenie 

Fajčenie  p. Malatincová  VI. oddelenie 

Tvrdé drogy p. Malatincová  VI. oddelenie  

Alkohol p. Malatincová VI. oddelenie 

Učíme sa nakupovať pracovníčka Tesca VI. oddelenie 

Zdravý životný štýl p. Malatincová II. a VI. oddelenie 

Zdravý úsmev p. Malová  všetky oddelenia 

Separovanie odpadov p. Martincová I. oddelenie 

 

 II. stupeň:     

 

Téma Prednášajúci Triedy 
Anonymita a súkromie na p. Kováč 6. – 7.ročník 



internete 

Alkohol – zákony ohľadom 

požívania alkoholu 

p. Kováč 7. – 8. ročník 

Viem kto som – cyklus 

interaktívnych besied 

p. Kováč,    

p. Malatincová, p. Holečková 

6. ročník 

Zdravie si chráň p. Kováč,   p. Malatincová, 6. ročník 

Alzheimerova choroba  p. Malatincová  8. ročník  

Dospievanie  p. Malatincová 8. ročník 

Zdravý životný štýl p. Malatincová 5. ročník 

Legálne a nelegálne drogy p. Kováč, p. Lancková 6. – 8. ročník 

Fajčenie, zdravie a zákony p. Malatincová, p. Kováč 5. – 6. ročník 

Prevenčný deň p. Malatincová, p.Salayová, p. 

Chovancová, p. Lišuchová, 

terénne pracovníčky 

5. – 9. ročník 

Kyberšikanovanie p. Horanová, p. Kováč,  

p. Libjak 

5. – 9. ročník 

Násilie a šikana p. Kováč 5. – 6.  ročník 

Násilie a jeho právne dôsledky p. Kováč 5. – 7. ročník  

Extrémizmus p. Kováč, p. Holečková 7. – 8.ročník 

Bezpečne na internete p. Chovancová 5. – 6. ročník 

Na ulici bez nehody p. Kováč 6. ročník 

AIDS – fakty a mýty POS  9. ročník 

Čas premien 

Na štarte k mužnosti  

p. Holecová 7.roč. – dievčatá 

7.roč. – chlapci 

Pohľad do zrkadla, alebo ako sa 

vidím ja 

p. Holecová 7.roč. – dievčatá 

 

Biorekordy p. Jaroslav Slašťan 5. A  

Ichtyológ p. Richard Štencl 5. ročník  

Biblia na cestách  výstava 5. – 7. ročník 

Beseda o Himalájach  p. Zoltán Demján II. st.  

Beseda s cestovateľmi – Kuba  Svet okolo nás II. st. 

 

 

EXKURZIE 

 I. stupeň a ŠKD:      

- Návšteva hasičského zboru v ZH – technické vybavenie hasičov a ich práca (I. A) 

- Návšteva festivalu medzinárodných kuchýň GASTROFEST (I. A, IV. A)  

- Októberfest v SSOŠP (II. B) 

- Farma Vágner v Janovej Lehote – život na farme (I. A) 

- Čierny Balog – Vydrovská dolina – poznávanie lesného spoločenstva (I.C, III. B,C,D) 

- Nitra – pamiatky historického centra (I. C, I. D, II. D) 

- Bratislava – historické centrum (II. A, II. C) 

- Návšteva pobočky VÚB v ZH – význam peňazí, sporenie (III. B) 

- Návšteva TESCA v ZH – služby v meste ZH (III. B) 

- Hotel Sitno vo Vyhniach – interaktívna príprava jedla (III. B) 

- Atlantis v Leviciach – interaktívne spoznávanie niektorých fyzikálnych javov (III.A) 

- Tubapack – výrobná linka, technologický proces (III.A) 

- Návšteva Planetária MH v ZH – slnečná sústava (IV. A, B, C) 

- Prírodovedné a Dopravné múzeum v Bratislave (IV. B) 

- Exkurzia do VUB a do Tesca 



 

 II. stupeň: 

- Banská Bystrica – SOŠ pod Bánošom (6.A,B,C, D) 

- Po stopách krajských miest – Trnava, Trenčín, Žilina (7.A) 

- Exkurzia do prírodovedného múzea vo Viedni (9.A, 9.B)  

- Exkurzia do prírodovedného múzea vo Viedni (6.B, 8.C)  

- Stredoveká Kremnica (5.roč.)  

- Múzeum praveku a ZOO v Bojniciach (6.roč.) 

- Atlantis Levice (7.A, B,C) 

- Návšteva centra zhodnocovania odpadov v ZH (9.roč.) 

- Tubapack ZH (6.B,C) 

- Noc výskumníkov – Európa Banská Bystrica (vybraní žiaci) 

- Zážitkové centrum vedy Aurélium Bratislava (6.B,C) 

- Meteorologická stanica ZH (6.roč.) 

- Šumiac – múzeum zvoncov (5.A, 8.A)  

- Osvienčim (9.A) 

- Múzeum holokaustu v Seredi (9.B.) 

- Syslovisko – Biele vody – Muránska planina (8.C) 

 

VÝLETY A VYCHÁDZKY 

 

 I. stupeň a ŠKD:   

Spoločná “opekačka“ s rodičmi v Ladomerskej Vieske (II. C) 

Šášovský hrad (III. D, IV. C) 

Útulok pre psov v Žiari nad Hronom – Svetový deň zvierat (IV. A, B) 

Vychádzka k slnečným hodinám v ZH (II. B) 

- Výlet do Vyhní – Hotel Sitno  

- Výlet do Bratislavy 

- Výlet na danieliu farmu Janova Lehota 

- Výlet do Vydrovej doliny  

 

 II. stupeň :   

Trojdňový výlet do Zádielskej doliny, Betliara, Dobšinskej ľadovej jaskyne, Na Kráľovú 

hoľu (5.A, 8.A )  

Trojdňový výlet do Vysokých Tatier – výstup na Predné Solisko a chata pri Zelenom plese 

(6.A) 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

             

 I. stupeň : 

Ferdo Mravec – Divadlo A. Bagara v Nitre (I. C. I. D, II. D) 

O troch prasiatkách – Divadlo v Bratislave (II. A, II. C) 

Prezentácia školy tanca Planéta pohybu (II. B) 

Bábkarská Bystrica tour 2018 v Ladomerskej Vieske (II. B, II. C, II. D) 

O troch krásach sveta – Divadlo JGT vo Zvolene (II. B, III. B, III. C, III. D) 

Danka a Janka – Divadlo A. Bagara v Nitre (I. B, II. B) 

The Bolt Rabbit in Africa – MsKC v Žiari nad Hronom (III. A, IV. A, B, C) 

 

 

 



 ŠKD:  

Hlúpy Jano – Divadlo Portál Prešov 

O troch grošoch – Divadlo Portál Prešov  

Nebojsa – Divadlo Portál Prešov  

Tri prasiatka – mestské divadlo P.O. Hviezdoslava  

Danka a Janka – Divadlo A. Bagara 

 

 II. stupeň: 

Čarodejník z krajiny Oz – Malá scéna Bratislava (5.B a 6.B) 

Slnko v zatmení – M.R .Štefánik – Divadlo A. Bagara v Nitre (8.B, 8.C, 9.A) 

Drotár – Divadlo A. Bagara v Nitre (8.B, 9.A) 

Kompletný Shakespeare – Divadlo J. Palárika v Trnave (9.B) 

A bolt rabbit in Africa – mladší žiaci 

Onlines – starší žiaci  

 

 

VÝCHOVNÉ KONCERTY         

       

- Buď viditeľný, buď v bezpečí – prevenčný program pre prvé ročníky (MsKC) 

- Záchrana som ja – interaktívny workshop spoločnosti FALCK na tému prvej  pomoci (2.- 4. 

ročník) 

- EKOTOP FILM v MsKC + sprievodný program - separovanie odpadu 

- Historická skupina Bojník – Život v renesancii (predstavenie v telocvični) 

 

 

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. 

Policajt, môj kamarát zameraný na rozvoj právneho vedomia u detí a mládeže, 

zníženie a stabilizácia kriminality detí a mládeže. 

Lego – dacta zameraný na činné učenie rozvíjajúce žiakov technický 

vedomostný systém. 

Lego education zameraný na riešenie problémových úloh na hodinách 

informatiky, matematiky,  prírodovedy a pracovného 

vyučovania. 

First Lego League stavba a programovanie robotov, riešenie výskumných úloh 

Digitálne učebnice moderné interaktívne elektronické vzdelávanie žiakov  

( Planéta vedomostí) 

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 a rozvoj pracovných zručností 

a práca s talentami 



Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Komplexný poradenský 

systém prevencie 

a ovplyvňovania soc.- patolog. 

javov v školskom prostredí 

národný projekt 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov 

telesnej a športovej výchovy 

národný projekt  

 

Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva 

národný projekt 

Nové trendy anglického jazyka 

na základných školách  

národný projekt  

 

Záložka do knihy spája školy národný projekt 

MOJA PRVÁ ŠKOLA" - 

Kozmix 

národný projekt 

Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice  

projekt MŠVVŠ  

Misia Modrá planéta projekt KOZMIX 

AISEC  projekt dobrovoľníctva  

English One projekt zameraný na rozvoj výučby anglického jazyka 

prostredníctvom inovatívnej metodiky a online obsahu 

dostupného žiakom 

Záhradní architekti + Zajačik 

môj kamarát 

zameraný na priamy kontakt s prírodou a zvieratami  

 

 

 

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

 

       V školskom roku 2018/2019 bola vykonaná v našej škole tematická inšpekcia zameraná na 

úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov 

9.ročníka. 

 

 

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, učebňou geografie, 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. 

 

Areál školy 
 

Je vyhovujúci pre potreby žiakov a ich voľnočasových i športových aktivít. Dovybavili sme štvrtú 

triedu s prvkami Montessori. Z psychohygienického hľadiska boli vymaľované 1 trieda 1. ročníka 

a 1 trieda 5.ročníka. Kompletnou rekonštrukciou prešla jazyková učebňa, zrenovovali sme sociálne 



zariadenia v I. prístavbe. Rekonštrukciou prešla chodba v priestoroch ŠI (obklad, vymaľovanie). 

Dovybavili sme interiér školy novými lavičkami a v telocvični sme zriadili miestnosť 

s posilňovacími strojmi.    

 

       Potreba: 

 Oprava schodov a oporných múrikov v areáli školského dvora. 

 Prekrytie chodníka do budovy SO 07. 

 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               1.015.887 € 

Nenormatívne finančné prostriedky        95.636 € 

 Dopravné              9.432 € 

 Asistent učiteľa          47.800 € 

 Vzdelávacie poukazy          14.144 € 

 Sociálne znevýhodnené prostredie          5.350 € 

 Učebnice                  284 € 

 Lyžiarsky kurz               8.850 € 

 Škola v prírode               7.500 € 

 Odchodné             2.196 € 

 

Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2017                   299 € 

 Dopravné                           299 € 

                  

Čerpanie: 
Normatívne finančné prostriedky:               1.015.887 € 

Mzdy a odvody do poisťovní       903.797 € 

Mzdy           662.461 € 

 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         241.336 € 

 Vo výške 34,95 % 

 

 

Prevádzka:          112.090 € 

Cestovné náhrady tuzemské             600 € 

 Finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie 

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

 

 

Energie, voda a komunikácie       49.968 € 



 Finančné prostriedky boli použité na úhradu zálohových platieb elektrickej energie, 

nedoplatku za elektrickú energiu, zálohových faktúr za  teplo, nedoplatky za teplo, vodné, 

stočné, úhrad za telekomunikačné služby, poštovné, výdavky na teplo predstavujú 37.370 € 

Materiál          23.079 € 

 Nákup učebných a kompenzačných pomôcok do jednotlivých kabinetov ZŠ,  učebné 

pomôcky PRÉMIUM 2018,  nákup učebných pomôcok Montessori, nákup školského 

servera, dátových rozvádzačov s príslušenstvom, počítač, notebook a dokovacia stanica, 

dataprojektor s príslušenstvom, tlačiareň pre výchovného poradcu, ... 

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

riadenie, Vzdelávanie detí s poruchami učenia,  MŠ + Direktor,  Geografia,  Manažment 

školy v praxi, Administratíva ZŠ,  Naša škola, Rodina a škola, Spravodajca pre mzdové 

účtovníčky, Logopedárium - diagnostika, ... 

 Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, údržbárskeho materiálu, tlačív, 

tonerov do tlačiarní, jednokrídlová vitrína,  plexisklá na laboratórne stoly, žiarovky, farby 

na maľovanie tried, umývadlá, prietokový ohrievač, sáčky do vysávačov,  fólie na PC,  

školské kriedy, stierky, tekuté čističe, obaly na triedne knihy, špongie,  školský nábytok,  

nábytok Montessori,  videokamery s príslušenstvom,  regále do registratúrneho strediska, ... 

 

Údržba          4.771 € 

 Oprava počítačov, kopírovacích strojov,  dodávka a montáž senzorových svietidiel, oprava 

osvetlenia, výmena guľových uzáverov, servis a oprava kosačky, montáž  PVC podlahy, 

čistenie kanalizácie, oprava a výmena žalúzií,  oprava bleskozvodnej sústavy,  

 

Nájom za prenájom         754 € 

 Prenájom rohoží Lindström 

 Prenájom kopírovacieho stroja 

 

Služby           29.513 € 

 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, zviazanie mzdových listov, účastnícke 

poplatky za semináre a školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov,  

deratizačné práce v objekte školy, revízia schodiskového výťahu, revízie bleskozvodov, 

laminácia schodov, povinný prídel do sociálneho fondu, stravovanie, odmeny na základe 

dohôd o vykonaní práce, poplatky za vedenie účtov 

 

Bežné transfery jednotlivcom       3.405 € 

 Transfery na nemocenské dávky – PN 

 

Nenormatívne finančné prostriedky      95.636 € 

Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2017 – dopravné         299 € 

 

 
Doprava žiakov         9.432 € 

 Finančné prostriedky použité na dopravu žiakov boli vyčerpané vo výške 9.349 €, z toho 

299  € bolo použitých z roku 2017 a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 382 € boli 

presunuté do roku 2019 

 

Na odchodné do dôchodku        2.196 € 



 vyplatené odchodné do dôchodku v zmysle § 4 ods. 12 zákona 

č. 597/2003 Z.z. v znení zmien  a doplnkov 

  

Asistent učiteľa         47.880 € 

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

vo výške 35.480 €, z toho mzdy boli vyplatené vo výške 35.806 € a odvody do poisťovní vo 

výške 12.400 € 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie       5.350 € 

 Nákup učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: projektory 

EPSON s príslušenstvom,  notebooky a dokovacie stanice s príslušenstvom, keramické 

tabule Triptych, tonery na tlačenie materiálov pre deti so sociálne znevýhodneného 

prostredia, ... 

 

Vzdelávacie poukazy         14.144 € 

 Nákup materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúžkov   2.660 € 

 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a odvody do poisťovní 8.589 € 

 Odvody do poisťovní z dohôd vo výške 34,95 %    2.895 € 

 

Učebnice          284 € 

 Finančné prostriedky na nákup učebníc prvouky    284 € 

 

Lyžiarsky kurz         8.850 € 

 Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s lyžiarskym kurzom – 

nákup skipasov, preprava autobusom, úhrada za pobyt a stravovanie žiakov 

Škola v prírode         7.500 € 

 Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v škole 

v prírode 

 

b) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 

aktivít 

 

 

Príspevky a dary  (riadok 024)          1.000  € 

 

 Projekt Nadácie Volkswagen „Zajačik – môj kamarát“   1.000 € 

 materiál a práce spojené s vybudovaním veľkého výbehu 

 pre králiky, ... 

 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Cieľ na školský rok 2018/2019:  

1. Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním 

kompetencií žiakov a učiteľov.  

2. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, so zreteľom na podmienky školy, 

so zameraním na komunikatívnosť.  



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

a konanie. 

 

Vyhodnotenie: 

1. Vyučujúci zvyšovali svoje kompetencie účasťou na rôznych formách vzdelávania (Hejného 

matematika, čitateľská gramotnosť, programovanie s Emilom, Montessori...). Absolvovali 

funkčné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie... Žiakov sme zapájali do projektov a súťaží, 

v ktorých dosahovali vynikajúce výsledky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni( FLL, 

ProTech, predmetové olympiády, Cesty za poznaním minulosti, výtvarné súťaže, športové 

súťaže...) 

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

Prostredníctvom pohybových hier, dramatizácie hrania rolí a tvorby rôznych projektov si 

žiaci efektívnejšie osvojili jazykové kompetencie. Zorganizovali sme 6.ročník súťaže 

v prednese ruskej poézie Puškinov pamätník, počas školského roka navštívili školu 

zahraniční vysokoškoláci a žiaci mali možnosť komunikovať s nimi v anglickom jazyku. 

Opätovne sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže v Englishstar, ktorej cieľom bola 

propagácia anglického jazyka medzi žiakmi a tiež overenie schopností žiakov 

v celoslovenskej konkurencii. Štyria žiaci získali 100% - nú úspešnosť. Vyučovanie sme 

zefektívnili návštevou divadelných prestavení a tiež sledovaním filmov v anglickom jazyku.  

V rámci cudzích jazykov sa žiaci zúčastnili exkurzie do Viedne. Cieľom bola návšteva 

múzeí a ďalších vybraných miest, ale aj pohľad na germanofónnu kultúru zblízka.  

3. Pravidelnými stretávaniami sa s rodičmi aj odborníkmi (CPPP a P, kurátormi, pracovníkmi 

UPSVaR, MsP ...) sme sa snažili pôsobiť na žiakov, aby sme v nich vypestovali pocit 

zodpovednosti za svoje vzdelávanie, správanie a konanie. Žiaci sa pravidelne zúčastňovali 

výchovných koncertov a besied s uvedenými odborníkmi, aby sme dosiahli stanovené ciele.   

 

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 

 výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 

 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 

 Comenia Script 

 organizovanie exkurzií, plaveckého 

a lyžiarskeho výcviku 

 potreba školského psychológa – rastúci 

počet žiakov so ŠVVP 

 



 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 

 

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 

 digitálna učebňa s 20 notebookmi  

 jazykové laboratóriá 

 školská knižnica 

 odborná učebňa biológie  

 odborná učebňa geografie 

 chemické laboratórium 

 upravené priestory kuchyne 

 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 

 študovňa 

 pingpongové stoly na chodbách školy 

 fitnes miestnosť v telocvični 

 detské ihrisko pre žiakov ŠKD a I. stupňa 

 pavilónová škola – sťažený presun žiakov 

a pedagógov v zimnom a daždivom 

období do učební z dôvodu otvorených 

pergolí a nedostatočného vyspádovania 

priestoru pred budovami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 2018/2019 žiaci pracovali v týchto krúžkoch: 

 

 Poznávame svet 

 Veselo a hravo  



 Nebojme sa matematiky . 

 Mladý záchranár CO 

 Aktivity s Púpavienkou Apolienkou  

 Usilovné mravčeky 

 Šikovníčkovia 

 Poznávame prírodu I.  

 Poznávame prírodu II. 

 Zábavná technika 

 Múdre motýliky  

 Prvá pomoc 

 Pele – Mele  

 Okná do literatúry  

 Tvorivé ďatelinky  

 Stolný tenis  

 Literárne diela spracované vo filmoch  

 Výtvarný ateliér 

 Zvedavček 

 Robotika 

 FLL 

 Matboj I. 

 Matboj II. 

 Malí ježkovia 

 Malý športovec  

 Matematika ľavou zadnou 

 Farebný svet chémie 

 Turistický krúžok 

 Múdre sovy  
 

 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 

 5 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  

 

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  



 ZŠ Vyhne 

 spolupráca s basketbalovým klubom MŠK 

 dopravné ihrisko pri súkromnej autoškole SACO  

 spolupráca so strednými školami 

 s Mestskou knižnicou M. Chrásteka – besedy: 

o  ŠKD – besedy s p. Kaššovou: 

 Malý princ 

 Zverinec na 7. poschodí 

 Adventný čas tiká, svetielko v ňom bliká 

 Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali 

 Ako to chodí v rozprávkach  

 Keď majú knižky sviatok 

 Veľkonočná vodička, maľované vajíčka 

 Les ukrytý v knihe 

 Aprílový Hugo 

 Túlame sa rozprávkami 

o 1. roč.  Vitajte v knižnici prváci – slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

o 2. roč.  Veselé bublinky – zážitkové čítanie  

o 3. roč.  Strašidelné čítanie 

o 2. - 4.roč.  Les ukrytý v knihe  

o 5.roč.  Andersenove rozprávky 

o 6.roč.  Ezopove bájky 

o 7.roč.  G. Futová: Poškoláci 

o 8.roč.  Návrat malého princa 

            

 Spoločné aktivity s POS, CVČ v ZH, CVČ Košice, 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,  

 Notársky úrad JUDr. Kutenič v Žiari nad Hronom 

 Mestský športový klub  

 Tanečno-športový klub Stella 

 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Univerzita tretieho veku  

 Spolupráca s Ing. P. Liptákom – Záhrada Lijana  

     

 

Doložka  

 

      Po prerokovaní  dňa  28.10.2019 Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku  2018/2019. 

 

 

Mgr. Ľubica Baranová 

riaditeľka školy 


