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

2017/2018 

 

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                                      PaedDr. Blanka Kuzminová 

                                                                                                    Mgr. Katarína Dekýšová 

    špeciálna pedagogička                                                            Mgr. Miroslava Žiaková  

                                                                                                    PaedDr. Blanka Kuzminová 

    asistenti učiteľa                                                                       Iveta Indrová 

                                                                                                    Mgr. Andrea Španielková 

                                                                                                    Silvia Klenková Koštová 

                                                                                                    Mgr. Martina Magdolenová 

                                                                                                    Mgr. Ivan Škriniar 

 

 g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

     

  Rada školy: 

 

Radu školy tvorí 11 členov.  V zložení členov RŠ nenastali žiadne zmeny. RŠ pracovala podľa 

prijatého plánu práce. Pravidelne na každom zasadnutí kontrolovala plnenie prijatých uznesení. 

Zasadala  celkovo štyrikrát (september, december, apríl, jún). Na každom zasadnutí bola RŠ 

uznášania  schopná.  

 

     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 

Ing. Miroslav Rybársky člen zástupca zriaďovateľa 

Ing. Peter Dubeň člen zástupca zriaďovateľa 

Ing. Dušan Bosák člen zástupca zriaďovateľa 

 

Vedenie školy sa podľa potreby zúčastňovalo zasadaní RŠ, na ktorých informovalo o aktuálnych 

otázkach chodu školy (výchovno-vzdelávací proces, hospodárenie školy...) a dostatočne 

dokladovalo požadované údaje.  

V školskom roku 2017/2018  rada školy v rámci svojej pôsobnosti určenej štatútom:  

 

a) Zobrala na vedomie: 

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

2016/2017, 

▪ Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2017, 

▪ Správu o hospodárení školy za rok 2017, 

▪ Školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník. 

        

b) Schválila: 

▪ Plán práce rady školy na kalendárny rok 2018, 

▪ 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 2017/2018 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod RŠ 

(kancelárske potreby). 

 

  

Výbor Rodičovského združenia  

 

      Výbor rodičovského združenia zvolal plenárne rodičovské združenie v októbri 2017, na ktorom 

bola predložená správa o činnosti a hospodárení za minulý školský rok. Zároveň prebehla voľba 

nových členov rodičovského združenia za prvé a piate ročníky. Výbor sa zišiel počas roka štyri 

krát.  Na stretnutiach výboru sa odsúhlasil návrh rozpočtu čerpania príspevkov rodičovského 

združenia 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. Počas celého školského roka neboli zaznamenané 

žiadne závažné problémy. Predsedníctvo RZ bolo pravidelne pozývané na otváracie ceremónie pri 

zahájení školského roka, monitore žiakov piateho a deviateho ročníka. V mesiaci jún 2018 prijala 

predsedníčka RZ pozvanie na rozlúčkový program štvrtákov a deviatakov.      

 



Zloženie výboru Rodičovského združenia: 

1.ročník Stanislava Barátová členka 

2.ročník Mgr. Eva Kováčová členka 

3.ročník Ivana Zelizňáková členka 

4.ročník Ing. Veronika Šureková členka 

5.ročník Branislav Mlynár člen 

6.ročník Dagmar Dirnbachová členka 

7.ročník Eva Odzganová členka 

 Mgr. Zuzana Juráková členka 

8.ročník Alžbeta Bieliková predsedníčka 

9.ročník Marta Švolíková členka 

 

  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. Želmíra Beňová                predsedníčka 

o  Mgr. Monika 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. Miroslava Horanová       predsedníčka 

o  Eva Šišková                             členka 

o  Ing.  Dušan Antoniak              člen    

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

návrhy na vyradenie z jednotlivých kabinetov. 

 

 

 



• Likvidačná komisia: 

o  Mgr. Soňa Mlatecová              predsedníčka 

o  Ingrid Téglásová                      členka 

o  Mgr. Ivana Mihálková            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 0              ročník 1 ročník 2 ročník  3 ročník  4 
Spolu 

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

počet 

žiakov 12 22 19 24 21 23 18 18 17 21 19 17 - 24 23 19 19 316 

z toho 

ŠVVP 9     1  2    3   2 1 3 21 

z toho 

integr.      1  1    2   2 1 1 8 

z toho v 

ŠKD   22 19 19 15 23 18 14 12 20 11 11 - 22 20 9 5 240 

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 A B C A B C A B 

počet 

žiakov 
23 24 22 23 23 19 18 24 26 26 21 15 16 21 22 323 

z toho 

ŠVVP 
  2 3   2 2 2 3  2 2   18 

z toho 

integr. 
  1 3   1 2 1 3  1 1   13 

z toho v 

ŠKD  
3 3  2            8 

poznámky 

z legendy CJ CJ 
  

CJ 
  

CJ 
  

CJ 
  

CJ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.údaje k 31. augustu 

 

ročník 

ZŠ ročník 0              ročník 1 ročník 2 ročník  3 ročník  4 
Spolu 

trieda 
N 

A 

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

počet 

žiakov 11 22 19 24 20 23 18 19 17 20 19 17 - 24 23 19 19 314 

z toho 

ŠVVP 9     1  2  1  3   2 1 3 22 

z toho 

integr.      1  1  1  2   2 1 1 9 

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 A B C A B C A B 

počet 

žiakov 
23 24 22 23 23 18 18 24 26 26 21 15 16 21 22 322 

z toho 

ŠVVP 
1  3 3   2 2 2 3  2 2   20 

z toho 

integr. 
1  2 3   1 2 1 3  1 1   15 

z toho v 

ŠKD  
2 1  1            4 

poznámky 

z legendy CJ 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 2018/2019 :               106 detí:              

do 1.ročníka nastúpilo: 86 

Z toho:  

▪ počet žiakov s odloženou povinnou školskou dochádzkou (zapísaných 

v predchádzajúcom školskom roku)                     - 12     

▪ počet žiakov s predčasným zaškolením                               - 0    

▪ počet žiakov zaradených  do špecializovaného ročníka      - 8  

▪ počet žiakov plniacich PŠD v zahraničí                              - 5   

 

Údaje o počtoch úspešných žiakov na prijímacích skúškach: 

 

 gymnáziá SOŠ SOU bez 

maturity 

OU 

2-ročné 

nepokračujúci spolu 

z 9. r. 16/10 26/15 0 0 0 42/25 

z 8.r. 2/2 1/1 0 4/2 0 7/5 

5.r. 4/1 0 0 0 0 4/1 

spolu 22/13 27/16 0 4/2 0 53/31 
 

 

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

Prospech žiakov celkovo: 

 

 I. stupeň II. stupeň spolu 

prospelo  298 306 604 

neprospelo     5   14   19 

nehodnotení 10     2   12 

spolu 313 322 635 

 

Priemery známok z jednotlivých predmetov I. stupeň   

za školský rok 2017/2018 

 

  MAT SJL ANJ  VLA PDA 

2. ročník 1,53 1,66 1,52 – – 

3. ročník 1,88 1,84 1,65 1,81 1,78 

4. ročník 1,73 1,83 1,69 1,61 1,58 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

1. ročník: 1,09 

2. ročník: 1,35                 

3. ročník: 1,46                  

4. ročník: 1,39                 

Priemery známok z jednotlivých predmetov II. stupeň 



za školský rok 2017/2018 

 

  SJL ANJ NEJ RUJ DEJ GEG MAT BIO FYZ CHE INF 

5. ročník 1,95 2,01 – – 1,71 1,5 2,09 1,67 – – 1,32 

6. ročník 1,94 2,17 – – 2,26 1,72 2,48 1,99 2,12 – 1,13 

7. ročník 2,29 1,98 1,64 1,61 2,22 1,78 2,61 1,92 2,14 2,11 1,36 

8. ročník 2,22 2,41 1,99 2,19 2,23 1,93 2,89 2,09 2,29 2,29 1,39 

9. ročník 1,65 1,88 1,33 1,59 1,81 1,43 1,88 1,71 2,05 1,83 1 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

5. ročník              1,55 

6. ročník              1,68 

7. ročník              1,81 

8. ročník              1,91 

9. ročník              1,60 

 

SPRÁVANIE                                                          
  

Znížená známka zo správania: 

2. stupňa             10/0  

3. stupňa             0/0 

4. stupňa             0/0 
 

Priestupky riešené s OR PZ v Žiari nad Hronom:  

I. stupeň           2/1 

II. stupeň          3/0 

spolu                5/1 

 

V dvoch prípadoch bolo podané trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiakov z 0. ročníka, 

ktorí mali vymeškaných viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín.  

 

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

I. stupeň             6/2 

II. stupeň            7/2 

spolu                13/4 

        

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

mravnej výchovy mládeže zo strany zákonných zástupcov žiakov. 

 

Priestupkové konanie:  

I. stupeň:   2/1 

II. stupeň:  0/0 

Spolu:        2/1 

 

Záznamy z pohovorov so žiakmi:  

I. stupeň             8 

II. stupeň            11 

spolu                   19 

Záznamy z pohovorov s rodičmi:  



I. stupeň              37 

II. stupeň             21 

spolu                    58 

 

Integrovaní žiaci :  

• zrakový postih                                    1 žiak 

• narušená komunikačná schopnosť     2 žiaci 

• viacnásobný postih                            1 žiak 

• porucha pozornosti a aktivity            10 žiaci 

• vývinové poruchy učenia                  9 žiakov 

• chorí a zdravotne oslabení žiaci        1 žiak 

      Spolu                                                     24 žiakov 

 

DOCHÁDZKA: 

Vymeškané hodiny spolu za šk. rok           55523 

                              priemer na žiaka                 87,44 

z toho ospravedlnené                                  55254 

                              priemer na žiaka                 87,01 

z toho neospravedlnené                                   269 

                              priemer na žiaka                 0,42 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   55,9 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          63% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   61,71 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          64,39% 

 

 9.A 9.B 

M/ I.  74,5% 49,52% 

SJ a L / I. 70,2% 58,86% 

 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ROČNÍKA 

Celoslovenský výsledok:  

Matematika                                                   64,7 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          62,8% 

 

Za školu :  

Matematika                                                   62 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          56% 

 

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

M/ I.  80,47% 67,97% 46,04% 52,85% 

SJ a L / I. 68% 66,% 44% 49% 

E- Testovanie 5: v školskom roku 2017/2018 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 

vzdelávanie 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20 

učiteľ pre 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

 

23 

 

0 

 

0 

 

0 

 

23 

vychovávateľ 10 0 0 0 10 

asistent 

učiteľa 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

spolu 58 0 0 0 58 

 

▪ 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 2017/2018: 

 

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

         

          II. stupeň: 

 

Slovenský jazyk a liter. 100% Občianska náuka  54,55% 

Anglický jazyk 100% Telesná výchova 100% 

Nemecký jazyk 100% Hudobná výchova 100% 

Ruský jazyk 100% Výtvarná výchova 70% 

Geografia 100% Výchova umením 100% 

Dejepis 92% Informatika 0% 

Matematika 100% Svet práce 0% 

Fyzika 100% Technika  82% 

Chémia 100% Etická výchova 86% 

Biológia 100% Náboženská výchova 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 

Metódy a formy práce 

podporujúce rozvoj myslenia 

a kreativity žiakov v škole  

 

1 – ŠKD  

 

október  

2017 

 

nie 

 

jún 2018 

 

aktualizačné 

Aktivizujúce metódy vo 

výchove (ich význam pre 

zvyšovanie mediálnej 

gramotnosti a formovanie 

hodnotového systému 

 

4 – ŠKD  

 

január 

2018 

 

áno 

 

nie 

 

aktualizačné 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie na vykonanie I. 

atestačnej skúšky pre 

vychovávateľov 

 

3 – ŠKD  

január 

2017 

nie apríl 2017 aktualizačné 

Atestačná práca a skúška 
3 – ŠKD  apríl 2017 nie november 

2017 

atestačné 

Voľný čas v teórii a praxi 

výchovy mimo vyučovania 

1- ŠKD  január 

2018 

áno  nie inovačné 

Výtvarné techniky a ich 

uplatnenie pri rozvoji 

tvorivosti v edukačnom 

procese 

 

3 – ŠKD  

máj 2017 nie  júl 2017 aktualizačné 

Comenia Script 1 – I. st. august 

2018 

nie  august 

2018 

aktualizačné 

English One 3 – I. st. dec. 2017 nie dec. 2017 aktualizačné 

Tvorba testových úloh na 

čítanie s porozumením 

v primárnom vzdelávaní  

1 – I. st. nov. 2017 nie  máj 2018 aktualizačné 

Montessori 1 – I. st. máj 2016 áno nie inovačné 

II. kvalifikačná skúška 1 – II. st. máj 2016 nie júl 2018 kontinuálne 

I. kvalifikačná skúška 1 – II. st.  sept. 2016 nie  júl 2018 atestačné 

Duálne vzdelávanie 

a zvýšenie atraktivity 

odborného vzdelávania 

 

1 – II. st. 

 

apríl 2018 

 

nie 

 

apríl 2018 

 

aktualizačné 

Power Point v edukačnom 

procese 

1 – II. st. okt. 2017 nie nov.2017 kontinuálne 

Využitie myšlienkových máp 

v edukačnom procese 

 

1 – II. st. okt. 2017 nie nov.2017 kontinuálne 

 

 

 

 

 

 



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 Kristína Zimanová 

Melisa Seböková  

Roman Neuschl 

Anabelle Bárdiová 

Emília Lavircová 

Filip Šurek 

Michal Zliechovec 

Emma Strompová 

Michaela Hricová 

Emma Mindová 

Ella Švecová 

Tomáš Ľupták 

Ela Boboková 

Diana Hôrová 

Marek Husenica 

Július Jančok 

Ľubomír Lavirac 

Emma Kollárová 

Tamara Ľuptáková 

Viktória Pavlová 

Alžbeta Marcineková 

SK úspešní 

riešitelia 

Európa v škole    

o výtvarná súťaž Judith Hurtová 

Eliška Otipková 

 

OK 

OK 

1.miesto 

1.miesto 

Šaliansky Maťko    

 Emma Strompová 

Rebeka Trubenová 

Timea Turčanová 

 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

Mám svojich starkých veľmi rád     

o výtvarná časť 

 

o literárna časť 

o próza 

 

o poézia 

Zoja Dobríková 

Tamara Valentová 

Alexander Rozina 

Eduard Majer 

Tamara Ľuptáková 

Miroslav Bielik 

Hana Konôpková 

OK 

OK 

OK 

OK 

 

 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

Kukučínova literárna Revúca    

o poézia 

 

Nina Kňažková 

 

celosl. 

súťaž 

bronzové 

pásmo 



o próza Romana Davidíková 

 

Dominika Vidovičová 

bronzové 

pásmo 

strieborné 

pásmo 

Laureát 

súťaže 

Spievam, spievaš    

o umelá pieseň 

 

o ľudová pieseň 

 

o tanečná pieseň 

Ivana Martincová 

Rebeka Trubenová 

Zuzana Bahnová 

Viktor Kučera 

Marek Husenica 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

    

Majstrovstvá SR v plesových choreografiách    

 Amelie Bárdiová 

Michaela Hricová 

Nella Lepšíková 

Alex Kmeť 

 1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

Všetkovedko    

 Emília Lavircová 

Eliška Tináková 

Peter Truben 

Adam Fila 

Michaela Hricová 

Nina Hrmová 

Nella Lepšíková 

Emma Mindová 

Silvia Pružinová 

Timea Vrtáková 

celosl. 

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

 

Pytagoriáda     

o P4  

 

o P6 

o P8 

Adam Fila  

Teodor Majer 

Tobias Pružina 

Viktória Pavlová 

OK 

OK 

OK 

OK 

úspešní 

riešitelia 

1.miesto 

2.miesto 

Malí včelárikovia    

 Jakub Hric 

Martin Kováč 

Marek Šarközi 

mests. 

súťaž 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Maksík    

 Martin Kováč  

Emma Strompová 

Katarína Kováčová 

celosl. 

súťaž 

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

Olympiáda v slovenskom jazyku    

 Dominika Vidovičová celosl. 

kolo 

6.miesto 

Olympiáda v anglickom jazyku    

 Marek Husenica 

Tamara Ľuptáková 

Viktória Sviržovská 

OK 

KK 

OK 

3.miesto 

6.miesto 

3.miesto 



Olympiáda v ruskom jazyku    

 Tamara Ľuptáková KK 2. miesto 

Olympiáda v nemeckom jazyku    

 Adam Aydin OK 3.miesto 

Matematický klokan    

  Andrea Figuliová 

Dušan Harinek 

Alex Jelža 

Melisa Seböková 

Tobias Šonkoľ 

Lukáš Kosťov 

Matúš Michaleje 

Tomáš Šútor 

Matúš Polák 

Filip Šurek 

Alžbeta Gašparíková 

Natália Sekerková 

Samuel Stročinský 

Peter Zliechovec 

Samuel Prekopp 

Michaela Hricová 

Nina Hrmová 

Silvia Pružinová 

celosl.

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

Dejepisná olympiáda     

 Miroslav Bielik 

Adam Lehotský 

OK 

OK 

1.miesto 

2.miesto 

Matematická olympiáda     

 Diana Karásková 

Martin Doležal 

Marek Husenica 

Ľubomír Lavirac 

Viktória Pavlová 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

Fyzikálna olympiáda    

 Miroslav Bielik 

Viktória Pavlová 

Adam Lehotský 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

Chemická olympiáda    

 Adam Lehotský OK 2.miesto 

Ochranárik očami detí    

o výtvarná súťaž 

 

Olívia Trubenová OK 2.miesto 

Od stromu k zošitu    

o výtvarno – edukačná súťaž 

 

Alexander Rozina mest. 

kolo 

1. miesto 

 

Kremnický zelený poklad    

 Martin Doležal 

Barbora Grigláková 

Adam Kováč 

 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

 



Geografická olympiáda    

 Branislav Šťastný 

Miroslav Bielik 

OK 

OK 

2.miesto 

2.miesto 

First Lego League     

o  robotická súťaž Matej Prekopp 

Martin Doležal 

Adam Kováč 

Matúš Štefaňák 

Michal Prekopp 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Astrostop     

o astronomická súťaž Miroslav Kubiš RK 1.miesto 

iBobor    

o  informatická súťaž Stanislav Bobok 

Daniel Lach 

Filip Šurek 

Peter Truben 

Michal Zliechovec 

Amelie Bárdiová 

Patrik Doležal 

Adam Fila  

Michaela Haffnerová 

Michaela Hricová 

Nella Lepšíková 

Adam Mališ 

Hana Mokrošová 

Silvia Pružinová 

Alex Krč 

celosl.

súťaž 

úspešní 

riešitelia 

Stolný tenis    

 Linda Majerčíková 

 

David Köppl 

Zuzana Nina Nárožná 

 

Stephanie Hrúzová 

Matúš Macho 

Viktória Snopková 

 

Roman Kubáš 

Boris Balogh 

Marián Sirotný 

Sebastián Šonkoľ 

OK 

KK 

OK 

OK 

KK 

OK 

OK 

OK 

KK 

OK 

OK 

OK 

OK 

1.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Šachový turnaj    

 Martina Pružinská 

 

Jana Černáková 

mests.

kolo 

KK 

2.miesto 

 

1.miesto 

Cezpoľný beh    

 

 

o družstvo 

o jednotlivec  

Natália Bieliková 

Lenka Líškayová 

Sofia Beliančínová 

Sofia Beliančínová 

OK 

 

2.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

3.miesto 



Čokoládová tretra – medzinárodná 

atletická súťaž 

   

o beh na 100 m 

 

Patrícia Bieliková  1.miesto 

 

Beh oslobodenia mesta    

o kategória – 2010/2011 – dievčatá  

 

o kategória – 2010/2011 – chlapci  

 

Patrícia Bieliková 

Sophia Schveigert 

Štefan Šimko 

Natália Bieliková 

Lenka Líškayová 

Sofia Beliančinová 

Tobiáš Legíň 

mest. 

kolo 

 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

2.miesto 

Atletika    

o skok do diaľky 

 

o vrh guľou 

o beh na 800m 

o  skok do výšky 

Natália Bieliková 

Sofia Beliančínová 

Zuzana Nina Nárožná 

Sofia Beliančínová 

Sebastián Šonkoľ 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

2. miesto  

1.miesto 

1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

Futbal – dievčatá     

 Diana Karásková 

Romana Krajčiová 

Vanesa Melišeková 

Hana Pastorková 

Elizabeth Vévodová 

Natália Vincencová 

Karolína Šarköziová 

Zuzana Nina Nárožná 

Anissa Pacherová 

Timea Turčanová 

Stephanie Hrúzová 

Tamara Ľuptáková 

Viktória Snopková 

OK 

RK 

KK 

 

1.miesot 

1.miesto 

2.miesto  

 

Floorball ZŠ - chlapci    

 Branislav Šťastný 

Leo Huba 

Adam Heinerich 

Daniel Skokánek 

Boris Balogh 

Adam Lehotský 

Sebastián Šonkoľ 

OK 

 

2.miesto 

 

    

Floorball ZŠ - dievčatá    

 Zuzana Nina Nárožná 

Anissa Pacherová 

Timea Turčanová 

Sofia Beliančínová 

Stephanie Hrúzová 

Emma Kollárová 

Tamara Ľuptáková 

Viktória Snopková 

OK 

RK 

1.miesto 

2.miesto 



Basketbal     

o mini U11 – majstrovstvá Slovenska Timotej Dibdiak 

Samuel Škriniar 

 2.miesto 

 

Basketbal – chlapci     

 Adrián Kňažko 

Boris Balogh 

Michal Kosmeľ 

Adam Lehotský 

Marián Sirotný 

Patrik Ďurica 

Marcus Ziman 

OK 

 

2. miesto 

 

Basketbal – dievčatá     

 Natália Bieliková 

Viktória Snopková 

OK 

 

2. miesto 

Bedminton    

 Tamara Ľuptáková 

Viktória Sviržovská 

OK 3.miesto 

Volejbal    

 Terézia Čiliaková 

Erika Hlaváčová 

Lucia Hricová 

Barbora Kosmeľová 

Nina Petorová 

Viktória Topoľanová 

Simona Púchovská 

Klaudia Kaššová 

Sofia Šalková 

Lucia Hrčková 

OK 2.miesto 

Vybíjaná    

 Diana Karásková 

Romana Krajčiová 

Emma Kubáňová 

Hana Černíková 

Dorota Halmiová 

Vanesa Melišeková 

Elizabeth Vévodová 

Natália Vincencová 

Natália Bieliková 

Erika Hlaváčová 

Lucia Hricová 

Zuzana Nina Nárožná 

Michaela Ďuricová 

Anissa Pacherová 

obvod.

kolo 

 

2.miesto 

 

 

Mladý záchranár CO    

 Monika Čerťazká 

Leo Huba 

Hana Konôpková 

Tomáš Baláž 

 

 

OK 1.miesto 



Mladý technik 2018 – najúspešnejší 

jednotlivci a kolektívy 

   

A – Stavebnicové práce a lego stavby 

kategória: Explore – J  

- Vesmírna stanica  

 

kategória: Explore – DT  

- Pojazdný hrad 

 

B – Výrobky z dreva 

kategória: Explore – K  

- Rušeň 

 

C – Výrobky z papiera – kartónu  

kategória: Explore – J  

- Hradný most 

 

kategória: Explore – K  

- Veterná elektráreň 

 

kategória: Explore – DT  

- Storm Bridge 

 

kategória: Deside – K  

- Žirafa 

 

kategória: Deside – DT  

- Na dvore 

 

D – Výrobky z kovu  

kategória: Explore – DT  

- Tenista Skrutko 

 

kategória: Deside – K 

- Pamätník Stephena Hawkinga 

 

 

E – Modelárske výtvory 

kategória: Explore – J 

- Most SNP 

 

kategória: Explore – K 

- Presýpacie hodiny 

 

kategória: Explore – DT 

- Slovenské gazdovstvo 

 

 

 

 

Roman Čenger 

 

 

Tobias Hrmo 

 

  

 

kolektív  

 

 

 

Natália Pračková 

 

 

kolektív ŠKD Slniečko 

 

 

Timotej Dibdiak 

 

 

Marián Sirotný 

Sebastián Šonkoľ 

 

Michaela Sedliaková 

 

 

 

Matúš Pluhár 

 

 

Adam Kováč 

Matúš Štefaňák 

 

 

 

Tamara Valentová 

 

 

Viktória Vallová 

Simona Jonášová 

Jakub Barboriak 

 

Alfréd Gottas 

 

 

 

mest. 

kolo 

 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

 

1. miesto 

 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

 

1. miesto 

 

 

Cena 

Mladý 

technik 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

 

1. miesto 

 

 

 



F – Technická hračka 

kategória: Explore – K 

- Domáca elektráreň na obnoviteľný 

zdroj energie 

 

kategória: Explore – DT 

- Hravé počítače – učebná pomôcka 

pre I. stupeň 

 

kategória: Deside – K 

- Skladník 

 

 

 

G – Skladanie Origami 

kategória: Deside  – J 

- Labuť na jazere 

 

H – Vedecká úloha  

- Vodné hodiny  

 

Ivan Rafaelis 

Alex Krč 

 

 

 

Matúš Gréger 

 

 

Martin Doležal 

Adam Kováč 

Matúš Štefaňák 

 

 

 

Matúš Štefaňák 

 

 

 

Martin Doležal  

Adam Kováč 

 

 

1. miesto  

 

 

 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

 

 

 

1. miesto 

 

 

 

Cena 

INOVAL 

 

 

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

 

Naše najväčšie úspechy: 

 

1. Filip Šurek 
 

 

➢ Matematický klokan celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Soňa Sedláková  

  

➢ English Star celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Lenka Považanová  

  

➢ Informatická súťaž 

iBobor 

 

celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Soňa Sedláková  

  

 

2. Adam Fila 

 
➢ Pytagoriáda P4 okresné kolo  úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Informatická súťaž 

iBobor 

 

celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Všetkovedko – 

vedomostná súťaž 

celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Maksík  celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

 

 



3.  Michaela Hricová  

 

➢ Matematický klokan celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Informatická súťaž 

iBobor 

 

celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Všetkovedko – 

vedomostná súťaž 

celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ English Star celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Blanka Kleštincová  

  

➢ Majstrovstvá 

Slovenska 

v plesových 

choreografiách 

celoslovenské 

kolo 

1. miesto  

 

4.  Timotej Dibdiak 

 

➢ Mladý technik –

Práca s kartónom  

 

mestské kolo najlepšia 

práca 

vyučujúca : Mgr. Dana Matušková  

  

 

5.  Tamara Valentová 

 

➢ Mám svojich 

starkých veľmi rád – 

výtvarná časť  

okresné kolo najlepšia 

práca 

vyučujúca : Mgr. Ľuboslava Adamovská  

 

 

➢ úspešná 

reprezentácia školy 

v technickej súťaži 

Mladý technik       

mestské kolo  vyučujúca : Mgr. Dana Matušková  

 

 

6.  Jana Černáková 

 

➢ Šachový turnaj  krajské kolo 1. miesto  

 

7.  Tomáš Ľupták 

 

 

➢ Englishstar – 

medzinárodná súťaž 

v anglickom jazyku  

 100% 

úspešnosť 

vyučujúci : PaedDr. Juraj Romer 

  

 

 

8. Rebeka Trubenová 

 

➢ Spievam, spievaš –

umelá pieseň    

okresné kolo 1. miesto vyučujúca : Mgr. Kristína Holá 

  

➢ Šaliansky Maťko – 

2. kategória 

okresné kolo 1. miesto vyučujúca : Mgr. Alena Zimanová 

  



9.  Diana Hôrová 

 

 

➢ Englishstar – 

medzinárodná súťaž 

v anglickom jazyku  

 100% 

úspešnosť 

vyučujúca : Mgr. Lenka Libová 

  

 

 

10. Branislav Šťastný 

  

➢ Geografická 

olympiáda   

okresné kolo 2. miesto  

 

vyučujúca : Mgr. Adriana Nagyová 

 

 

11. Matej Prekopp 

 

➢ reprezentácia školy 

v súťaži FLL  

regionálne 

kolo 

2.miesto vyučujúca : Mgr. Dana Matušková 

 

12. Martin Doleža 

 

 

➢ Technická 

olympiáda – okresné 

kolo 

mestské kolo  1. miesto vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ First Lego League mestské kolo 2. miesto vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ vypracovanie 

vedeckej úlohy 

v súťaži Mladý 

technik Projektu 

ProTech 

mestské kolo  hlavná 

cena 

INOVAL 

SAV 

vyučujúca : Mgr. Dana Matušková 

  

➢ Matematická 

olympiáda – 

obvodné kolo 

okresné kolo 3. miesto vyučujúca : Mgr. Alica Mesíková 

➢ Kremnický zelený 

poklad 

okresné kolo 2. miesto vyučujúca : Mgr. Martina Boboková 

 

 

13.  Marek Husenica  

 

➢ Spievam, spievaš  okresné kolo 1.miesto vyučujúca : Mgr. Kristína Holá  

➢ Matematická 

olympiáda  

okresné kolo 1.miesto vyučujúca : Mgr. Alica Mesíková  

➢ Olympiáda v ANJ  okresné kolo 3.miesto vyučujúca : Mgr. Ivana Mihálková  

➢ English star celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : Mgr. Ivana Mihálková  

 

 

 



14.   Adam Kováč 

 

➢ vypracovanie 

vedeckej úlohy 

v súťaži Mladý 

technik Projektu 

ProTech 

mestské kolo  hlavná 

cena 

INOVAL 

SAV 

vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ súťaž Mladý technik 

Projektu ProTech 

mestské kolo titul 

JUNIOR 

TECHNIK 

vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ reprezentácia školy 

v súťaži FLL  

regionálne 

kolo 

2.miesto vyučujúca : Mgr. Dana Matušková 

  

➢ Kremnický zelený 

poklad 

okresné kolo 2. miesto vyučujúca : Mgr. Martina Boboková 

 

15.  Matúš Štefaňák 

 

➢ Mladý technik 

projektu ProTech  

mestské kolo  titul Junior 

technik  

vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ vypracovanie 

vedeckej úlohy 

v súťaži Mladý 

technik Projektu 

ProTech 

mestské kolo hlavná 

cena 

INOVAL 

SAV 

vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

  

➢ reprezentácia školy 

v súťaži FLL  

regionálne 

kolo 

2.miesto vyučujúca : Mgr. Dana Matušková 

  

 

16.  Michal Prekopp 

 

➢ reprezentácia školy 

v súťaži FLL  

regionálne 

kolo 

2.miesto vyučujúca : Mgr. Dana Matušková 

  

 

17.  Miroslav Bielik 

 

➢ Fyzikálna olympiáda  obvodné kolo 2. miesto  vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

➢ Geografická 

olympiáda   

okresné kolo 2. miesto  

 

vyučujúca : Mgr. Adriana Nagyová 

➢ Dejepisná olympiáda okresné kolo 1. miesto  vyučujúca : Mgr. Iveta Kösegiová 

➢ Mám svojich 

starkých veľmi rád – 

poézia 

 3. miesto  

 

vyučujúca : Mgr. Iveta Kösegiová 

 

18.  Tamara Ľuptáková 

 

➢ Olympiáda v ruskom 

jazyku  

krajské kolo 2. miesto vyučujúca : Mgr. Jarmila Balážová 

  

➢ Olympiáda 

v anglickom jazyku  

krajské kolo 6.miesto vyučujúca : PaedDr. Juraj Romer 

  

➢ Mám svojich 

starkých veľmi rád – 

okresné kolo 3.miesto vyučujúca : Mgr. Iveta Kösegiová 

 



próza 

➢ English star celoslovensk

é kolo 

úspešný 

riešiteľ 

vyučujúca : PaedDr. Juraj Romer 

 

19.  Viktória Pavlová 

 

➢ Matematická 

olympiáda 

okresné kolo 3. miesto vyučujúca : Mgr. Miroslava Peštuková 

➢ Geniality Show celoslovenské 

kolo 

TOP 

expert 

vyučujúca : Mgr. Adriana Nagyová 

➢ Fyzikálna olympiáda krajské kolo 4. miesto vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

➢ English Star celoslovenské 

kolo 

úspešný 

riešiteľ 

 

 

20.  Dominika Vidovičová 

 

➢  Olympiáda 

v slovenskom jazyku  

celoslovenské 

kolo 

6.miesto vyučujúca : Mgr. Alena Zimanová 

 

➢ Kukučínova literárna 

Revúca – próza  

 

 strieborné 

pásmo 

Laureát 

súťaže 

vyučujúca : Mgr. Alena Zimanová 

 

 

21.   Romana Davidíková 

 

➢ Kukučínova literárna 

Revúca – próza 

 bronzové 

pásmo 

vyučujúca : Mgr. Alena Zimanová 

 

 

 

22.  Nina Kňažková 

 

➢ Kukučínova literárna 

Revúca – próza 

 bronzové 

pásmo 

vyučujúca : Mgr. Alena Zimanová 

 

 

 

23.  Adam Lehotský 

  

➢ Dejepisná olympiáda okresné kolo 1. miesto  vyučujúca : PaedDr. Blanka Kuzminová 

➢ Matematická 

olympiáda 

okresné kolo 1. miesto vyučujúca : Mgr. Miroslava Peštuková 

➢ Chemická olympiáda krajské kolo 7. miesto vyučujúca : Mgr. Monika Balážová 

➢ Fyzikálna olympiáda okresné kolo 

krajské kolo 

1.miesto 

5.miesto 

vyučujúca : Mgr. Jana Bystričanová 

➢ Geniality Show celoslovenské 

kolo 

TOP 

expert 

vyučujúca : Mgr. Adriana Nagyová 

 
PREZENTÁCIA  

• Imatrikulácia – slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka do  žiackeho stavu organizované 

v spolupráci so žiackym parlamentom.   



• Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo malých skupinách – aktivita v rámci 

Medzinárodného dňa školských knižníc – žiaci I. stupňa vypracovávali projekty na tému 

Spoznávaj stromy nášho mesta; žiaci II. stupňa mali za úlohu vybrať si tému z oblasti vedy, 

športu, umenia, literatúry a pripraviť si krátku prezentáciu.  

• Vianočná burza 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 2018/2019. 

• 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, Deň sv. Valentína,  Fašiangy Turíce – sprievod 

masiek, veľkonočné vajíčka a výstavka vlastnoručne vyrobených vajíčok,  Lampiónový 

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

Dvojke ,  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 s dvomi českými a jednou slovenskou školou na tému: Fairy tales 

in our countries.  

 

 

AKTIVITY 

• Zbierka Bielka pastelka – žiaci vyzbierali 138,19 €. 

• Hodina deťom – žiaci vyzbierali 642,38 €. 

• 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, fyzika, matematika). 

• 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, 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 zdravej výživy, Deň vody, Deň Zeme, Európsky deň národných parkov,  Deň mlieka, 

Svetový deň zvierat, Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, Svetový deň životného 

prostredia, Európsky deň stromov, Svetový deň lesov – aktivity v rámci ENV. 

• 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 :  

- Vila Siesta Nový Smokovec  – 4.B trieda 

- Hotel Sasanka Tatranská Lomnica – 6.A,B,C a 5.B 

- Areál zdravia Jedľové Kostoľany – 4,C a 4.D 

- Chata Valachovka v obci Vyhne – 4.A  

• Z činnosti ŠKD – spoločné akcie pre všetky oddelenia.  

- Úlikiáda – celoklubová aktivita v mesačnom intervale (6.ročník). 

- Rozprávkový Úlik – divadelné predstavenie rozprávok podľa oddelení, celoklubová 

aktivita v mesačnom intervale. 

- Jeseň v Úliku – jesenné tvorivé dielne s ukážkami pri príležitosti imatrikulácie 

prvákov, Šarkaniáda a Hellowenské popoludnie.  

- Október fest – jesenné tvorivé dielne v spolupráci s SPaSA. 

- Mesiac úcty k starším – besiedky, program do domova dôchodcov . 

- Vianoce v Úliku – tvorivé dielne a vianočné trhy v spolupráci s p. učiteľkami 

a CVČ. 

- Zima v Úliku – výstavka prác so zimnou tematikou. 

- Deň otvorených dverí v ŠKD – ukážka aktivít a činností pre rodičov a verejnosť. 

- Jarná školička – spolupodieľanie sa na príprave a realizácii. 

- Zápis do 1. ročníka – výroba darčekov pre budúcich prvákov. 

- Pochovávanie basy v ŠKD – celoklubová aktivita, fašiangový sprievod v spolupráci 

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


s MsKC.  

- Čitateľská gramotnosť – pravidelná návšteva školskej a mestskej knižnice. 

- ProTech – príprava a prezentácia výrobkov v rámci súťaže technickej tvorivosti. 

- Rôzne odborné besedy s p. Malatincovou, Bobokovou, Kašovou, Martincovou, 

Dubeňovou a Balogom.  

- Environmentálna výchova – Deň Zeme, Svetový deň vody, čistenie okolia areálu 

školy, aktivity s témou „Odpad“. 

- Etika vzťahu k zvieratám a hodnota života zvierat- Projekt Zajace na Dvojke – 

návšteva kútiku Živej prírody, psieho útulku a mini ZOO v našom meste.  

- Les je náš kamarát – celoklubová aktivita v spolupráci s praktikantkami, p. uč. 

Bobkovou a p. Knoppovou. 

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

gramotnosť.  

- Zdravý úsmev – projekt v ŠKD. 

- Prvá pomoc s p. uč. Dubeňovou a celoklubová súťaž Záchranári v Úliku 

a sprievodná aktivita – oboznámenie sa s výbavou sanitky a s prácou 

profesionálnych záchranárov. 

- Penová show – hasiči na Dvojke. 

- Nekončiaci tanec v POS.  

- Retro hry – súťažné popoludnie v spolupráci s CVČ. 

- Návšteva Dňa otvorených dverí v MsKC. 

- Besiedky pre starých rodičov, ku Dňu matiek, ku Dňu otcov ...  

- Tanečné vystúpenia v Ladomerskej Vieske, pre dôchodcov, na hasičskom plese ... 

- Veľkonočné tvorivé dielne v svätokrížskom dome .  

- Karneval v oddeleniach. 

• Prevencia sociálno-patologických javov a drogových závislostí: 

- Interaktívne bloky prednášok a besied zamerané na potláčanie nežiaducich javov 

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

RÚVZ 

- Rovesnícke skupiny – spolupráca žiakov s CPPPa P   

- Týždeň boja proti drogám: Alkohol, Násilie a ochrana majetku, Zdravý životný štýl,  

- Rodina bez cigariet – výtvarná súťaž (6.roč.) 

- Nebuď otrok drog (8.-9.roč.) – literárna súťaž 

- Svetový deň zdravia – „Na ulici bez nehody“ – cvičenie na školskom dvore 

- Prevenčný deň na témy : „Semafór, Sociálne siete, Extrémizmus, Dospievanie, 

Postavenie človeka v spoločnosti a Násilie a šikana“. 

- Viem, kto som – súťaž pre žiakov 6.roč. 

- Svetový deň boja proti drogám – športovo-vedomostná súťaž pre žiakov II. st. 

- Medzinárodný deň tolerancie – relácia v školskom rozhlase. 

- Medzinárodný deň postihnutých – relácia v školskom rozhlase . 

- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – relácia v školskom rozhlase. 

 

• Aktivity v rámci vyučovania cudzích jazykov: 

- Návšteva 12 študentov z Brazílie, Mexika, Číny, Grécka, Indonézie a Taiwanu. 

- Európsky deň jazykov – zvyky a kultúra v krajinách Európy (Maďarsko, Španielsko,  

      Nemecko, Švédsko a Francúzsko). 

- Medzinárodná súťaž Englishstar – propagácia anglického jazyka medzi žiakmi. 

- Goetheho pamätník – súťaž v nemeckom jazyku . 

- Puškinov pamätník – prednes ruskej poézie a prózy. 

- Priatelíme sa s Ruskom – výtvarná súťaž pri príležitosti 25.výročia nadviazania 



diplomatických vzťahov medzi Ruskou federáciou a SR. 

- Deň anglickej literatúry – prednes anglickej poézie a prózy. 

- Čajovanie v anglickom jazyku – konverzácia nad čajom na rôzne témy. 

- Divadelný festival pre ZŠ a SŠ  – prezentácia  divadelného prestavenia žiakov 7. 

a 8.ročníka v anglickom jazyku na UKF v Nitre . 

- Cez spev bližšiemu porozumeniu jazyka – rozširovanie slovnej zásoby cez piesne. 

- Tematické piatky – tvorené hrami a aktivitami na rôzne témy v anglickom jazyku. 

- Varíme a učíme sa – praktická výučba jazyka – príprava receptov v anglickom jazyku. 

 

• Aktivity v školskej knižnici: 

- Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižničných príbehov – 

v spolupráci so ZŠ v Břeclavi – 8.ročník 

- Medzinárodný deň knižníc, téma: Deň Milana Rastislava Štefánika 

- Čítanie s Anjelinkou Čertíkovou – pre žiakov 3.roč.  

- Marec – mesiac knihy :  

• 1. a 2.ročník: Úryvky z knihy Pán Sova a Gruľko Hrozienko 

• 3. a 4.ročník: Pipi Dlhá Pančucha 

• 5.ročník: Povesti o slovenských hradoch; Zahrajme si bábkové divadlo 

                               Moja obľúbená kniha 

• 6.ročník: Moja obľúbená kniha; Súťaž o najkrajší list 

• 7.ročník: Kukučín a jeho poviedky  

• 8.ročník: Sledovanie sci-fi filmov a diskusia – Tri gaštanové kone – čítanie s 

porozumením 

• 9.ročník: Jar Adely Ostrolúckej – čítanie s porozumením 

 

BESEDY 

 

▪ I. stupeň:  

 

Šikana a únosy detí  p. Kováč 1. a 2. ročník 

Zajačik  - môj kamarát Mgr. Boboková všetky ročníky 

Viem, čo zjem p. Malatincová tretí a štvrtý ročník 

Vznik, funkcia a ochranné prvky 

peňazí. Význam sporenia 

Ing Gubka, SLSP tretí a štvrtý ročník 

Vzťahy a klíma v triede Mgr. Sedláková III. A, B, C, IV.C 

Zdravý úsmev p. Malová 1. a 2.ročník 

Kráľovná a sladké potešenie p. Lubušká, Včelia farma II. A, B, C, D, III. A,B,C  

Pravidlá chodca a vodiča, 

dopravné značky a ich význam 

pán Cabánik, DDI 

 

všetky ročníky 

Vieme správne separovať odpad? p. Martincová II. A 

Šikana a trestnoprávna 

zodpovednosť  

p. Kováč tretí a štvrtý ročník 

Zdravý životný štýl p. Malatincová všetky ročníky 

Tvorba detských kníh p. Gregušová II. A 

Moja obľúbená kniha z detstva Mgr. Palkovičová druhý, tretí, štvrtý ročník 

Život v našich lesoch p. Bôrik, p. Davidová 

lesní pedagógovia ZC 

IV. A, B, C, D 

Z húsenice motýľom p. Holecová štvrté ročníky 

 

 



▪ ŠKD 

 

Prvá pomoc Mgr. Dubeňová všetky  oddelenia 

Prvá pomoc – poranenie , úraz p. Malatincová VI. oddelenie 

Zoskok padákom – práca 

parašutistov 

p. Balog VI. a X.  oddelenie 

Potravinová pyramída p. Malatincová VI. oddelenie 

Legálne drogy – fajčenie, alkohol p. Malatincová VI. oddelenie 

Pyramída stravovania p. Malatincová VI. oddelenie 

Zdravý pohyb p. Malatincová VI. oddelenie 

Zdravý úsmev p. Malová  všetky oddelenia 

Režim dňa školáka p. Malatincová VI.  a X. oddelenie 

Separovanie odpadov v spolupráci 

s pracovníčkou MsÚ 

I. oddelenie 

 

▪ II. stupeň:     

 

Téma Prednášajúci Triedy 

Anonymita a súkromie na 

internete 

p. Kováč, p. Kubina 5. – 7.ročník 

Alkohol – ako vplýva na zdravie, 

zákony ohľadom požívania 

alkoholu 

p. Malatincová, p. Kováč 7. – 8. ročník 

Viem kto som – cyklus 

interaktívnych besied 

p. Kováč, p. Kubina,   

p. Malatincová, p. Filusová 

6. ročník 

Obchodovanie s ľuďmi p. Kováč 9. ročník 

Šikanovanie a právne povedomie p. Kováč 7. – 8. ročník 

Zdravý životný štýl p. Malatincová 5. ročník 

Legálne a nelegálne drogy p. Kováč 8. ročník 

Fajčenie, zdravie a zákony p. Malatincová, p. Kováč 5. – 7. ročník 

Prevenčný deň p. Malatincová, p.Filusová, p. 

Chovancová, terénne 

pracovníčky 

5. – 9. ročník 

Kyberšikanovanie p. Horanová, p. Žufková 5. – 9. ročník 

Násilie a jeho právne dôsledky p. Kováč 6.  ročník 

Extrémizmus p. Kováč, p. Filusová 8.ročník 

Civilná ochrana p. Balážová, p. Nagyová 5. – 9. ročník 

Význam a uplatnenie kritického 

myslenia 

p. Chovancová 8.ročník 

Lesní pedagógovia p. Dávidová 5.ročník 

Keď pôjdeš horou p. Slašťan 5.B, 7.A 

Čas premien 

• Na štarte k mužnosti  

• Medzi nami dievčatami 

p. Holecová  

7.roč. – chlapci 

7.roč. – dievčatá  

Svet okolo nás – Vietnam  p. Panák - cestovateľ II. st.  

Beseda o včelách: Kráľovná 

a sladké potešenie  

p. Lubušká 2. a 3.ročník 

 

 

 



EXKURZIE 

▪ I. stupeň a ŠKD:      

- Zážitkové izby (1.roč.; 3.A, 3.B) 

- Košice (2.A) 

- Svätý Anton – Dni sv. Huberta (2.B,2.C,2.D) 

- Roľnícke družstvo Lovčica-Trubín (2.B,2.D) 

- Návšteva RTVS v Bratislave (3.roč.) 

- Návšteva hradu Šášov (3.B) 

- Návšteva útulku pre psov v Žiari nad Hronom (3.B) 

- Noc výskumníkov – Európa Banská Bystrica (vybraní žiaci) 

- Atlantis Energoland (3.roč.) 

- Terra Permonia Banská Štiavnica (4.B) 

- Krajská hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom (4.B) 

 

▪ II. stupeň: 

- Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici (8.A, 8.B) 

- Historicko-geografická exkurzia Betliar (7.B,C) 

- Historicko-geografická Tajov (5.roč.) 

- Vedecká knižnica Banská Bystrica (5.roč.) 

- Ochtinská aragonitová jaskyňa (5.roč.) 

- Tyhányiovský kaštieľ Banská Bystrica (6.roč.) 

- Spoznávame Slovensko – Levoča a Spišský hrad (7.a 9.roč.) 

- Múzeum holokaustu v Seredi (9.roč.) 

- Noc výskumníkov – Európa Banská Bystrica (vybraní žiaci) 

- Atlantis Levice (5.D, 7.C) 

- Banská Štiavnica – Baňa Bartolomej (8.roč.)  

- Mochovce – Energoland – jadrová elektráreň (9.roč.) 

- Belianske Tatry, Bachledova dolina (7.A, 9.A) 

- Chemicko-historická exkurzia v banskom múzeu v prírode, návšteva mineralogickej 

expozície Bergerichtu a Nového zámku v Banskej Štiavnici (8.roč.) 

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

 

VÝLETY A VYCHÁDZKY 

 

▪ I. stupeň a ŠKD:   

Envirovychádzka zameraná na zber odpadkov a spojená so zberom šípok (3.roč.) 

            Lutila – opekačka (4.A) 

Letisko Sliač (2.roč.) 

Vodný raj Vyhne (4.A) 

Vyhne Hotel Sitno (2.B) 

ZOO park Revište (1.roč., 4.A) 

Bachledova dolina (4.B) 

Štrbské pleso (4.B) 

Bachledova dolina (4.B) 

 

▪ II. stupeň :   

Trojdňový výlet do Vysokých Tatier (5.A)  

Lovčica-Trubín – opekačka (6.b, 6.C) 

 



DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

             

▪ I. stupeň a ŠKD: 

Smelý zajko – DJGT vo Zvolene (3.roč., 4.A)   

Polepetko – DJGT Zvolen (2.B,2.C,2.D) 

Cisárove nové šaty  

The bold rabbit – predstavenie v anglickom jazyku (3.A, 4.roč.) 

Vianočná rozprávka – divadlo Portál Prešov 

Rozprávkový hrniec – divadlo Portál Prešov 

Pedington – kino MsKC Žiar nad Hronom 

 

▪ II. stupeň: 

Zdravý nemocný – divadelné predstavenie POH v Bratislave (7. a 8.roč.) 

Zem úsmevov – opereta v Banskej Bystrici (8.roč.) 

Škola základ života – divadelné predstavenie Divadlo JGT v Banskej Bystrici (8.roč.) 

Bábkarská Bystrica – Divadlo na Rázcestí (6.roč.) 

Predstavenie v anglickom jazyku v MsKC 

 

VÝCHOVNÉ KONCERTY         

       

• Ekotopfilm – medzinárodný festival v MsKC 

• Filmová hudba – predstavenie ZUŠ Žiar nad Hronom (4.roč.) 

• Koncert kapely LetArt – Spolu zachránime našu Zem 

• Pohyb v divadle – ZUŠ v ZH  

 

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

 

Projekty vypracované v školskom roku 2017/2018 

   
P. 

č. 

Názov projektu Vyhlasovateľ Dátum 

predloženia 

Výsledok 

ne/schválený 

Požadovaná 

suma 

1. Zajačik, môj kamarát Volkswagen 06.10.2017 schválený 2 200,- € 

 

2. 

 

Spolu to zvládneme MŠVV a Š 

 

10.05.2018 

 

neschválený  8 000,- € 

 Spolu získané 

prostriedky:  

  
 

2 200,- € 

 
 

Projekty, 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 

 

 

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

 

       V školskom roku 2017/2018 sa v našej škole neuskutočnila inšpekcia.   

 

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, učebňou etickej 

a náboženskej výchovy, 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. V školskom roku 

2017/2018 v rámci projektu Zajačik môj kamarát sme zriadili živý kútik so zajacmi. Dovybavili 

sme tretiu triedu s prvkami Montessori. Z psychohygienického hľadiska boli vymaľované triedy 1. 

a 5.ročníka. Rekonštrukciou prešla chodba v priestoroch ŠKD (obklad, vymaľovanie). Dovybavili 

sme exteriér školy novými hernými prvkami – detské ihrisko.  

 

       Potreba: 

• Oprava schodov v areáli školského dvora. 

• Rekonštrukcia soc. zariadení v I. prístavbe SO 02. 

• Prekrytie chodníka do budovy SO 07. 

• potreba napojenia optického kábla na rýchly internet 

• modernizácia jazykových učební 

 

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       958.837 € 

Nenormatívne finančné prostriedky        83.697 € 

• Dopravné              8.210 € 

• Asistent učiteľa          46.120 € 

• Vzdelávacie poukazy          10.919 € 

• Sociálne znevýhodnené prostredie          4.593 € 

• Učebnice                  255 € 

• Lyžiarsky kurz               6.600 € 

• Škola v prírode               7.000 € 

 

Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2016                   404 € 

• Dopravné                           404 € 

                  

Čerpanie: 
Normatívne finančné prostriedky:       958.837 € 

Mzdy a odvody do poisťovní       819.938 € 

Mzdy           601.586 € 

• 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, výkonnostný príplatok 

 

Odvody do poisťovní         218.352 € 

• Vo výške 34,95 % 

 

Prevádzka:          138.899 € 

Cestovné náhrady tuzemské             125 € 

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

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



Energie, voda a komunikácie       68.557 € 

• 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 47.166 € 

 

Materiál          23.557 € 

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

pomôcka DysCOM SK pre špeciálneho pedagóga,  učebné pomôcky PRÉMIUM 2017,  

fyzika 6.- 9. ročník - pracovné zošity,  etická výchova – pracovné zošity, dejepis pre 

9.ročník – pracovné zošity, nultý ročník – pracovné zošity, nákup učebných pomôcok 

Montessori,  učebných pomôcok pre nultý ročník,  školské atlasy Slovenska, multimediálny 

prehrávač, projektor EPSON, projektor OPTOMA, webcamera, 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, 

zdravotníckeho materiálu, tonerov do tlačiarní, kľučky, zámky, žiarovky, farby na 

maľovanie tried, prietokové ohrievače, umývadlá, sáčky do vysávačov, úsporné perlátory,   

batérie do záložných zdrojov, fólie na PC,  školské kriedy, stierky, tekuté čističe, obaly na 

triedne knihy, špongie,  školský nábytok,  nábytok Montessori, nábytok do kancelárie PaM,  

 

Dopravné          100 € 

• Preprava  na majstrovstvá SR v basketbale mini žiakov - chlapci 

 

Údržba          13.571 € 

• Servis a oprava kosačky, čistenie kanalizácie, oprava elektrického zariadenia –elektrodielne, 

oprava a výmena zabezpečovacieho zariadenia SPIN,  proti plesňový náter v telocvični,  

rekonštrukcia basketbalového ihriska,  výmena podlahy PaM,  oprava a výmena žalúzií, 

výmena radiátorov v telocvični,  oprava bleskozvodnej sústavy,  

 

Nájom za prenájom         763 € 

• Prenájom rohoží Lindström 

• Prenájom kopírovacieho stroja 

 

Služby           27.075 € 

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

SPIN – ochrana objektu, 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,  montáž zásuviek 

v učebni geografie, revízia bezpečnostného projektu,  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       4.974 € 

• Transfery na nemocenské dávky – PN 

 

 

 



Nenormatívne finančné prostriedky      83.697 € 

Nenormatívne finančné prostriedky z roku 2016 – dopravné         404 € 

 
Doprava žiakov         8.315 € 

• Finančné prostriedky použité na dopravu žiakov boli vyčerpané vo výške 8.315 €, z toho 

404 € bolo použitých z roku 2016 a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 299  € boli 

presunuté do roku 2018 

  

Asistent učiteľa         46.120 € 

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

vo výške 46.120 €, z toho mzdy boli vyplatené vo výške 35.806 € a odvody do poisťovní vo 

výške 10.314 € 

Sociálne znevýhodnené prostredie       4.593 € 

• Nákup učebných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: učebnice AJ 

BusyBee, 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         10.919 € 

• Nákup materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúžkov   3.092 € 

• Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a odvody do poisťovní 5.870 € 

• Odvody do poisťovní z dohôd vo výške 34,95 %    1.957 € 

 

Učebnice          255 € 

• Finančné prostriedky na nákup učebníc prvouky    255 € 

 

Lyžiarsky kurz         6.600 € 

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

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

 

Škola v prírode         7.000 € 

• 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)          5.219  € 

 

• Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne „Aj my to dokážeme“  2.219 € 

Učebné pomôcky  určené na  realizáciu projektu:   bublinkový valec, 

svetelný zdroj,   privolávač dažďa, spoločenské hry,  optické  vlákna,  

preliezacie tunely, dotykové rukavice, cestovné a účastnícky poplatok 

za školenie  „Teória práce v multisenzorickom prostredí –„Snoezelen“ 

 

• Projekt Nadácie Volkswagen „Záhradní architekti“   2.000 € 

materiál a práce spojené s vybudovaním vyvýšených záhonov 

 



• Projekt Nadácie Volkswagen „Zajačik – môj kamarát“   1.000 € 

Králikárne, malý prenosný výber, materiál a práce spojené 

S vybudovaním veľkého výbehu pre králiky, ... 

Chovateľské potreby 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Cieľ na školský rok 2017/2018:  

1. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach, vypracovať plán 

aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti, dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na 

všetkých vyučovacích hodinách. 

2. Zefektívniť a zmodernizovať výučbu cudzích jazykov, opakované pozvanie lektorov 

i cudzích krajín.  

 

Vyhodnotenie: 

1. Žiaci na hodinách pracovali s odporúčanou a doplnkovou literatúrou, následne besedovali 

o literárnych ukážkach, riešili úlohy, zdramatizovali postavy, tvorili vlastné texty. Viedli si 

aj domáce písomné záznamy o prečítanej mimoučebnicovej literatúre – čitateľské denníky. 

Na hodinách SJL sme rozvíjali komunikačné schopnosti u žiakov najmä pri prezentáciách 

projektových prác a referátov. Intenzívne sme u žiakov podporovali pozitívny vzťah ku 

knihe a literatúre rôznymi formami práce v školskej a mestskej knižnici.  

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 5.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. 

 

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 

▪ Comenia Script 

▪ potreba školského psychológa – rastúci 

počet žiakov so ŠVVP 

 



▪ organizovanie exkurzií, plaveckého 

a 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 

 

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 

▪ 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  

▪ rekonštrukcia soc. zariadení v I. prístavbe 

SO 02 

▪ nízkorýcholostný internet 

▪ opotrebované vybavenie jazykových 

učební 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 2017/2018 žiaci pracovali v týchto krúžkoch: 

 



• Poznávame svet 

• Lego krúžok I. 

• Lego krúžok II. 

• Mladý zdravotník 

• Nebojme sa matematiky I. 

• Nebojme sa matematiky I. 

• Aktivity s Púpavienkou Anulienkou 

• Literárno-dramatický krúžok 

• Usilovné mravčeky 

• Šikovníčkovia 

• Biologický krúžok 

• Zábavná fyzika a astronómia 

• Múdre motýliky 

• Prvá pomoc 

• Okná do literatúry I. 

• Okná do literatúry II. 

• Mathry I. 

• Mathry II. 

• Mathry III. 

• Matematický oriešok 

• Športové hry 

• Výtvarný ateliér 

• Robotika 

• Mladý technik 

• 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: 

•  Čítanie je in 

•  Rozprávky o psíčkovi a mačičke 

• Čáry máry 

• Vianoce, Vianoce prichádzajú 

• Vráťme deťom rozprávky 

• Čo viem a čo neviem 

• Dopravné prostriedky 

• Oskar a princezná Olinka 

• Túlame sa rozprávkami 

• Mamičke z lásky 

• Malý princ 

• Tešíme sa na prázdniny 

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

o 2. roč.  Veverička Veronika – zážitkové číátanie  

o 3. roč.  Ján Navrátil a jeho tvorba pre deti. 

o 4.roč.  Čím viac čítaš, tým viac vieš. 

o 6.roč.   P.O. Hviezdoslav – Zuzanka Hraškovie 

o 7.roč.   J. London: Dobrodružstvo Bieleho tesáka 

            

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

s mestskou políciou, s pracovníkmi hasičského a záchranného zboru 

• CPPPa 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  

     

 

Doložka  

 

      Po prerokovaní  dňa  24.10.2018 Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku  2017/2018. 

 

 

Mgr. Ľubica Baranová 

riaditeľka školy 


