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Správa 

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

2014/2015 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

a) názov školy:                                Základná škola  

b) adresa školy:                               Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom 

c) telefónne a faxové čísla školy:   tel. č. škola 045/673 21 45 

                                                          fax. č.         045/673 21 45 

                                                          tel. č. ŠJ     045/672 52 14 

 

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

                                                                          skolazh@gmail.com 

 

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: 

              riaditeľ školy                                                               Mgr. Marek Baláž 

              štatutárny zástupca                                                      Mgr. Oľga Berkešová  

              zástupca                                                                       Mgr. Viera Kaníková 

              vedúca ŠJ                                                                     p. Dana Jurišicová  

              vedúca ŠKD                                                                Mgr. Tatiana Snopčoková 

              výchovný poradca                                                       PhDr. Marcela Schultzová  

              koordinátor PDZ  /prevencie drogových závislostí/   RNDr. Monika Rajčanová 

              koordinátor ENV /environmentálnej výchovy/          PaedDr. Viera Hrončeková 

              koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu      Ing. Lenka Tršová Husárová  

              koordinátori čitateľskej gramotnosti                          Mgr. Paulína Červienková                                       

                                                                                                  Mgr. Monika Giláňová 

              koordinátori matematickej gramotnosti                     Mgr. Zuzana Slašťanová 

                                                                                                  Mgr. Monika Urblíková 

              koordinátori finančnej gramotnosti                            Mgr. Michal Straňák 

                                                                                                  Mgr. Lucia Šípková 

g) údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch: 

    

 Rada školy                    zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 

                                                                                                 Mgr. Mária Štangová - predseda 

                                                                                                 p. Valéria Fridrichová - podpredseda 

                                         zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy: 

                                                                                                 p. Alena Miková 

                                         zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy: 

                                                                                                 Mgr. Katarína Pittnerová - zapisovateľka 

                                                                                                 p. Jozef Bobok  

                                                                                                 p. Peter Mesiarik 

                                                                                                 p. Monika Solgová 

                                        delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

                                                                                                 Ing. Rastislav Uhrovič  

                                                                                                 Mgr. Norbert Nagy 

                                                                                                 Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                 p. Ľubica  Töröková 
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   Výbor Rodičovského združenia                                     
                                        predseda                                         Mgr. Katarína Pittnerová 

                                        hospodár                                         p. Laura Podhorcová 

                                        tajomník                                         Mgr. Anna Líšková                                                      

                                        revízna komisia                              p. Štefánia Fojtíková, p. Bungyi 

                                         

  

    Ďalšie poradné orgány   
                                            - výchovný poradca 

                                            - špeciálny pedagóg 

                                            - koordinátori 

                                            - Metodické združenia na I. stupni a v ŠKD 

                                            - Predmetové komisie na II. stupni 

                                            - Kolégium ZELENEJ ŠKOLY 

 

 

 

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

    potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení: 

 

 
počet žiakov   0.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

483 206 277  157 8 
počet tried   

12 15 
   

27    

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:     

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.   

51 13 38 
 

 Integrovaní žiaci :   

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.   

30 8 22 

   

 

 

                                          

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 2014/2015  -  72 žiakov  

Z toho: počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou              -    8 žiakov  

             počet žiakov zaradených  do nultého ročníka                  -    2 žiaci 
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Údaje o počtoch úspešných žiakov na prijímacích skúškach: 

8- ročné Gymnázium v Žiari nad Hronom  -     6 žiakov        z toho dievčatá 3 

 

 

 

5 - ročné 
 

                                                                                   spolu     dievčatá 

    

       1.       SOŠ obchodu a služieb ZH                          4               4  

              

 

4 – ročné 
 

                                                          spolu  dievčatá                                                        spolu  dievčatá    

1. Gymnázium - Žiar n/ Hronom         17 8 16. SOŠ drevárska ZV 2 0 

  2. Gymnázium súkromné  - KC 2 2 17. Stredná zdravot.škola ZV 3 3 

   3. Gymnázium Tajovského - BB 1 1 18. SOŠ Žarnovica 1 1 

   4. Gymnázium športové BB 1 0 19. Súkromná SUŠ Hodruša Hamre 3 3 

  5. Gymnázium športové Trenčín    1 1 20. Súkromná SUŠ ZV 1 0 

6.  Súkromná PaSA - EBG  ZH 3 3 
 

-- 
  

7. Súkromná SOŠ technická ZH 6 0 
 

-- 
  

8. SOA ZH 
      
3 3    -- 

  
9. SOŠ obchodu a služieb ZH 2 2 

 
-- 

  
10. SOŠ hotel. služieb a dopravy LC 1 1 

 
- 

  
11. OA   BB 1 0 

 
- 

  
12. SPŠ  J. Murgaša  BB 6 0 

 
- 

  
13. SOŠ inf. technológii BB 0 0 

 
- 

  
14. Spoj.škola SOŠ stavebná BB 1 0 

 
-- 

  
15. Technická akadémia ZV 2 0   --     

        

 

 

3 -  ročné učebné odbory 
 

                                                                           spolu       dievčatá 
 1. Technická adadémia ZV  2 1 
2. SSOŠ Hliník nad Hronom   3 0 
3.   Súkromná SOŠ technická ZH   2 0 
4.    SOŠ obchodu a služieb ZH   3 3 

 5.    Súkromná SOŠ obchodu a služieb Očová  1 0 

     

 

2 -  ročné učebné odbory 
 

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

 

Varianty učebných plánov: 

 

            1. - 4. ročník             - podľa ŠkVP, 

5. – 9. ročník             - podľa ŠkVP, 

 

V  V. A - IX. A triede sa vyučovalo podľa Učebného plánu pre žiakov so špecifickým intelektovým 

nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. 

V  IX. B  triede sa vyučovalo podľa Učebného plánu žiakov pre triedy so športovým nadaním. 

 

V škole v školskom roku 2014/2015 neboli žiadne nepovinné predmety. 

 

V školskom roku 2014/2015 sme realizovali 340 vyučovacích hodín vo vybraných predmetoch - 

biológia, dejepis, geografia, chémia, informatika, matematika, fyzika, prírodoveda, vlastiveda, 

občianska náuka, etická výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu - pomocou metódy CLIL. 

              

 

PROSPECH       

 

Z celkového počtu 483 žiakov k  31. 08. 2015  prospelo  478 žiakov, 5 neprospeli. 

 

  prospelo v % neprospelo v % neklasifikovaní v % 

1. - 4. ročník 204 99,03 2 0,97 3 1,45 

5. -  9. ročník 274 98,92 3 1,08 5 1,81 

 

Prospech v jednotlivých predmetoch a ročníkoch na konci školského roka: 

 

I. stupeň    - žiaci  1. ročníka boli hodnotení slovne podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na   

                     hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 01 .05. 2011. 

 

             

  MAT SJL ANJ VLA PDA 

2. ročník 1,41     1,54 1,17 1,30 1,26 

3. ročník   1,57 1,64 1,40 1,49 1,51 

4. ročník 1,77 1,81 1,47 1,76 1,57 

  

       II. stupeň  

 

  SJL ANJ NEJ RUJ DEJ 
GEG 

 MAT BIO FYZ CHE INF 

5. ročník 1,92 1,73 - - 1,63 1,61 1,88 1,71 - - 1,02 

6. ročník 2,43 2,02 2,56 1,71 2,52 2,00 2,40 2,14 2,24 - 1,02 

7. ročník 2,24 1,72   1,76    1,83 1,78 1,88 2,08 2,06 1,70 1,44 1,00 

8. ročník 2,19 1,90 2,04 2,09 2,06 2,27 2,38 2,40 2,00 1,81 1,00 

9. ročník 2,18 1,93 2,00 2,29 2,20 2,04 2,35 2,34 1,78 2,12 1,00 

SPRÁVANIE                                                          

  

    I. polrok II. polrok 

      1.- 4.roč. 5.- 9.roč. 1.- 4.roč. 5.- 9.roč. 

Pochvala od riaditeľa školy - - 45 47 

Pokarhanie od riaditeľa školy 6 26 2 20 
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Znížená známka zo správania: 

 

 I. polrok II. polrok 

  1.- 4.roč. 5.- 9.roč. 1.- 4.roč. 5.- 9.roč. 

2. stupeň - 8 3 11 

3. stupeň - 3 2 5 

4. stupeň - 1 - 2 

 

Zníženú známku zo správania mali žiaci najčastejšie za vulgárne vyjadrovanie, vyvolávanie 

konfliktov, provokatívne správanie a za neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní. 
 

Priestupky riešené s OR PZ v Žiari nad Hronom:  4 
 

Prípady riešené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: 5  žiakov 
 

Záznamy z pohovorov s rodičmi:                                    126 žiakov 

                                                riaditeľ školy    -       10 žiakov 

                                                triedni učitelia   -     116 žiakov  

 

DOCHÁDZKA 

Celkový počet vymeškaných hodín:  43 338 h,  t.j. 89,73 h / žiak 

1.- 4. ročník   13 854, t.j.      67,25 h/ žiak 

5.- 9. ročník   29 484, t.j.      106,44 h / žiak 

Celkový počet neospravedlnených hodín:  282 h, t.j. 0,55 / žiak 

1.- 4. ročník                  73, t.j.      0,35 h/ žiak 

5.- 9. ročník                241, t.j.      0,87 h / žiak 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA ZŠ    

V školskom roku 2014/2015 sa v 9. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania vedomostí 

žiakov z matematiky a slovenského jazyka. 

 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania:                      74 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v matematike:               45,20 %    

priemerná úspešnosť v rámci SR        52,7 % 

                 9. A -  úspešnosť triedy     72,39  % 

                 9. B - úspešnosť triedy      21,54%  

                 9. C – úspešnosť triedy     28,33 % 

                 9. D – úspešnosť triedy     42,39 % 
 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku:   56,48 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR       62,60 % 

                 9. A -  úspešnosť triedy    67,39 % 

                 9. B -  úspešnosť triedy    44,23 % 

                 9. C – úspešnosť triedy    46,39 % 

                 9. D – úspešnosť triedy    59,06 % 
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5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy: 

 

Počet zamestnancov:                                              67 

Počet pedagogických zamestnancov:                     45 

Počet kvalifikovaných pedagógov:                        45 

Počet pedagógov doplňujúcich si kvalifikáciu:       5 

Počet pedagógov na materskej dovolenke:              0 

Asistent učiteľa:                                                       2 

Počet pedagógov v dôchodkovom veku:                 0 

Počet pedagógov – dôchodcov:                               0 

Správni zamestnanci:                                             20 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015: 

 

 

I. stupeň: vo všetkých vyučovacích predmetoch - 100%  okrem ETV(75%), IFV(91%),              

                                                                                                                ANJ(81%) 

 

 

II. stupeň:  
SJL    - 100%  OBN    - 0% 

ANJ    - 100%  ETV    - 100% 

NEJ    - 100%  NBV    - 100% 

RUJ    - 100%  HUV    - 57% 

DEJ    - 100%  VYV   -   0 % 

MAT   - 100%   SEE, THD    - 75% 

GEG     100%  TŠV, ŠP   -  100% 

BIO    -    85%   INF   - 17% 

CHE    - 100%  FYZ                                                 -              100% 

VUM       -          0% 
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6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

NÁZOV VZDELÁVANIA 

PRIEBEH VZDELÁVANIA 

ZAČALO POKRAČUJE UKONČENÉ 

   

Profesijná orientácia žiakov 
základných škôl na odborné 
vzdelávanie a prípravu v rámci 
projektu Podpora profesijnej 
orientácie žiakov...   

máj 2015 1 pedagóg máj 2015 

Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania 
sociálnopatologických javov 
v školskom prostredí  

september 2014 1 pedagóg november 2014 

Prípravné atestačné vzdelávanie na I. 
atestáciu MPC BB 

február 2014 4 pedagógovia 
Máj 2015 

 
 

Použitie digitálnych mobilných zariadení 
vo vzdelávaní  

apríl 2015 1 pedagóg máj 2015 

Anglický jazyk pre učiteľov I. stupňa zš 
apríl 2014 

 
2 pedagógovia 

 
-- 

Riadenie školy a školského zariadenia 

november 2013 

 
 

1 pedagóg 
 

-- 

Interaktívna tabuľa a multimédia vo 
vzdelávaní  

apríl 2015  22 pedagógov 
jún 2015 

 

Vzdelávanie pre 21. storočie  
Vysoko efektívne učenie - základy 

apríl 2015 5 pedagógov 
 

-- 

Prehlbovanie kompetencií učiteľov 
riadiť činnosti v triede a viesť žiakov 
v procesoch učenia sa  

29.06.2015 

 
 

24 pedagógov 
 

-- 

Aktivizujúce metódy vo výchove (ich 
význam pre formovanie hodnotového 
systému, s dôrazom na oblasť 
mediálnej gramotnosti) 

marec 2015 4 pedagógovia september 2015 

Polytechnická výchova v predmete 
chémia na II. stupni ZŠ 

máj 2015 1 pedagóg máj 2015 

Politychnická výchova v predmete 
fyzika na II. stupni ZŠ 

máj 2015 1 pedagóg máj 2015 

Politychnická výchova v predmete 
technika  na II. stupni ZŠ 

jún 2015 1 pedagóg jún 2015 

Finančná gramotnosť pre I. stupeň 
júl 2015 1 pedagóg -- 

Finančná gramotnosť pre II. stupeň 
júl 2015 1 pedagóg -- 

Tvorba učebných úloh na rozvoj 
matematickej gramotnosti 

september 2014 1 pedagóg Jún  2015 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na zš  
september 2014 1 pedagóg Jún 2015 
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Biológia – rozširujúce štúdium  
september 2014 1 pedagóg -- 

Informatika – rozširujúce štúdium 
september 2014 1 pedagóg -- 

Občianska náuka – rozširujúce štúdium 
september 2014 1 pedagóg -- 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej 
a športovej výchovy 

November 2013 1 pedagóg Máj 2015 
 

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

 

SÚŤAŽE 

 

 

 NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV   V  OKRESNOM KOLE 

 

        1. miesto                 

                           Geografická olympiáda          - kategória  (7. ročník) 

                           Geografická olympiáda          - kategória  (9. ročník) 

                            

                           Najlepší školský časopis 

                           Hlavolamy, hádanky, rébusy  – II. stupeň  

                           Pytagoriáda                            -  II. stupeň 

                           Sudoku                                   -  II. stupeň 

                            

           

                           Atletika                                   - beh 300 m  

                           Atletika                                   - skok do diaľky  

                           Atletika                                   - staršie žiačky družstvo 

                           Šaliansky Maťko                    – II. stupeň 

                           Futsal                                      - starší žiaci 

                           Florbal                                     - staršie žiačky   

                           Beh oslobodenia                     - II. stupeň (2 miesta)  

         

                           Spievam, spievaš                     - I. stupeň (2 prvé miesta) 

                           Spievam, spievaš                     - II. stupeň, moderná pieseň (2 prvé miesta) 

                           Červené jabĺčko                       - II. stupeň 

                            

                           Protech – najlepšia práca v kategórii  „Vedecká úloha“  (Igor Najšel)                        

                           Protech – najlepšia práca v kategórii  „Vedecká úloha“  (Matúš Hudec)                      

                           Protech – mimoriadna cena INOVAL SAV – za inovatívne riešenie   

                                           v technickej tvorivosti (Igor Najšel, IX. D) 

 

              

 

 

          2. miesto              

                             Dejepisná olympiáda            - kategória (9. ročník) 
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                             Pytagoriáda                         - 5., 8. ročník (2 miesta) 

                             Matematická olympiáda     - 5., 8. ročník (2 miesta) 

                             Sudoku                                - II. kategória 

                             English star                         - I. stupeň 

 

                             Spievam, spievaš                 - ľudová pieseň I. kategória 

                             Červené jabĺčko                   - II. kategória   (3 druhé miesta) 

                              

                                        Atletika                                 – atletické preteky (I. stupeň) 

                                        Volejbal                                 - staršie žiačky     

                                        Atletika                                 – vrh guľou 

                                        Atletika                                 – skok do diaľky 

                                        Atletika                                 - beh na 300                                   

                                        Futbal Dôvera                       – mladší žiaci 

                                        Mc Donald´s Cup                  - I. Stupeň   

                            

                                        Beh oslobodenia                   - II. stupeň (2 miesta) 

 

                              

          3. miesto                

                                          Rozprávkové vretienko       - I. stupeň    

                                          Rozprávkové vretienko       - II. stupeň    

                                          Hviezdoslavov Kubín         - I. stupeň 

                                          Dejepisná olympiáda          - 8. ročník 

 

                                          Pytagoriáda                         - 8. ročník                 

                              Matematická olympiáda      - 8. ročník  

 

                                          Jednota Cup                        - starší žiaci 

                                          Dôvera Cup                        - starší žiaci 

                                          Atletika                               - starší žiaci (družstvo) 

                                          Atletika                               – 60 m beh  (2 miesta) 

                                          Atletika                                – štafeta dievčatá 

                                          Beh oslobodenia                  - II. stupeň (2 miesta) 

                                           

                                       

         

 

UMIESTNENIA  V REGIONÁLNOM  KOLE  

 

          

           1. miesto                 –  recitácia v anglickom jazyku 

           2. miesto                 –  recitácia v anglickom jazyku 

           3. miesto                 -   recitácia v anglickom jazyku 

           2. miesto                 -   Florbal (staršie žiačky) 

           1. miesto                 -   Šaliansky Maťko (II. stupeň)         

           1. miesto                 -   Červené jabĺčko (I. stupeň)   

           2. miesto                 -   Červené jabĺčko (I. stupeň – 3 miesta)   

           3. miesto                 -   Červené jabĺčko (I. stupeň – 2 miesta) 

            

       

                   

UMIESTNENIA  V  KRAJSKOM KOLE  
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         úspešní riešitelia    -  dejepisná olympiáda    

                                           

        2. miesto -  futsal (starší žiaci)                              

 

REPREZENTÁCIA  V  CELOSLOVENSKÝCH  SÚŤAŽIACH  

 

Matematická súťaž KLOKAN – žiak/I. stupeň – 100 %  

Šaliansky Maťko                       – 4. miesto 

 

 

         
Základoškolská odborná činnosť – súťaž v rámci projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov 

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami: 

 

 

2.miesto – doprava, strojárstvo, hutníctvo 

      4.miesto – biológia 

 

 

REPREZENTÁCIA V MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH 

 

Matematický Klokan – úspešní riešitelia 

Diplom so zlatou medailou v medzinárodnej súťaži English Star 

 

 

TOP žiak školy 

 

Soňa Herková, trieda VII. A – za 4. miesto v celonárodnom kole súťaže Šaliansky Maťko 

 

Karolína Lovčičanová, V. A -  za 3. miesto v okresnom Rozprávkové vretienko 

                                               - za 4. miesto v okresnom kole matematickej olympiády 

                                               - za 1. miesto v okresnom kole súťaže Hádankár 

                                               - za 1. miesto v okresnom kole súťaže Sudoku 

 

Igor Najšel, trieda IX. D     - najlepšia práca v súťaži Mladý technik v kategórii Vedecká úloha (vodné                 

                                               čerpadlo) 

                                            - za inovačné návrhy v oblasti techniky, cena INOVAL SAV 

 

Matúš Hudec,  IX. A         – najlepšia práca v súťaži Mladý technik v kategórii Vedecká úloha   

                                            (vychádzková oporná palica s pomocným osvetlením) 

                               

 

 

OSTATNÉ  SÚŤAŽE  

 

MAKSÍK – matematická korešpondenčná súťaž 

Pytagoriáda 

Matematická olympiáda 

Matematický klokan 

Sudoku 

Hlavolamy, hádanky, rébusy 
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Olympiáda v anglickom jazyku 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

S jazykmi je svet pestrejší 

PROTECH 

Čo vieš o hviezdach 

Biblická olympiáda 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Šaliansky Maťko 

Hviezdoslavov Kubín 

Chemická olympiáda 

Kremnický zelený poklad 

Základoškolská odborná činnosť 

Dejepisná olympiáda 

Geografická olympiáda 

Rozprávkové vretienko 

Spievam, spievaš  

Slávik Slovenska 

Červené jabĺčko 

Všetkovedko 

Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom 

Atletika – skok do diaľky 

Atletika – štafeta 

Atletika – vrh guľou 

Atletika - beh 

 

Výtvarné súťaže: 

Červená stužka 

Prečo som na svete rád, rada? 

Vesmír očami detí 

Mám svojich starkých veľmi rád 

Na bicykli bezpečne 

Polícia známa, neznáma 

Civilná ochrana očami detí 

Návrh na žiacku knižku 

Tajomstvo stromu 

 

Literárne súťaže: 

 

Čepčekovej košíček 

Mám svojich starkých veľmi rád 

Európa v škole 

Strom života  

 

 

PREZENTÁCIA    

 

 o dianí v škole pravidelne informujeme čitateľov Mestských novín, školskej webovej stránky, 

divákov ATV, TV4, TV MARKÍZA, MY, Plus jeden deň, Slovenský rozhlas – špeciálne 

nátery v triedach Smart Wall Paint, Lekvár na Jednotku, Vianočný benefičný koncert, 55. 

výročie školy, Anglický týždeň na Jednotke, Trieda pre žiakov so špecifickým intelektovým 

nadaním s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,  Spíme v škole,  

Deň otvorených dverí, prezentácia nových učební z projektu Podpora profesijnej orientácie 

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 
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výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Tvorivé dielne pre 

predškolákov, Imatrikulácia prvákov a piatakov, Valentínska zábava, Deň Zeme – čistenie 

okolia školy, Svetový deň výživy, Stavanie mája, Deň Európy, Vodácky kurz – splavovanie 

rieky Hron s profesionálnymi vodákmi, Valentínska kvapka krvi, Čiastočné zatmenie slnka, 

Žiak na Jednotku, atď., a žiakov prostredníctvom školského časopisu FAJNOVINKY 

a školského rozhlasu, virtuálnej knižnice, facebook, žiar24 ... 

 

 LETNÝ JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ na JEDNOTKE – vzdelávacie, športové a relaxačné aktivity 

pre budúcich prváčikov a ostatných žiakov našej školy, 

 

 prezentácia ukážkových hodín s využitím metódy, 

 

 školu prezentujeme fungovaním tried s intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a prírodovedných predmetov, športových tried so zameraním na športovú prípravu 

a vzdelávacím programom anglického jazyka už od 1. ročníka pre všetkých žiakov, 

 

 využívanie medzipredmetových vzťahov a interaktívnych metód a metód zážitkového učenia 

na hodinách anglického jazyka,  

 

 poznávací zájazd do Londýna 

 

 eTwinningové projekty – program partnerstva škôl prostredníctvom portálu Loving languages 

 

 realizácia ukážkových hodín pre našich žiakov, učiteľov školy, rodičov a pre predškolákov, 

 

 aktivity kampane Červené stužky – interaktívne vyučovanie v anglickom jazyku na tému 

Závislosti HIV/AIDS, žiaci vytvorili na danú tému informačné plagáty, 

 

 anglický týždeň – využitie ponuky spoločnosti SIDAS – so štyrmi lektormi z Veľkej Británie,  

aktivity sa niesli na tému MEDZINÁRODNÉ PRIATEĽSTVO, cieľom tohto týždňa bolo 

okrem získania jazykových zručností aj utváranie vzťahov žiakov v jednotlivých pracovných 

skupinách, 

 

 dňa 9. mája naša škola oslavovala   Deň Európy – kultúrny program vytvorený žiakmi z našej 

školy, prezentácie jednotlivých krajín EÚ, 

 

 využívanie blogu na matematike, zadávanie úloh na opakovanie a vypracovávanie domácich 

úloh, využívanie planéty vedomostí – digitálnych učebníc a virtuálnej knižnice na 

publikovanie vlastných prác učiteľov, využívanie elearningového prostredia MOODLE, 

 

 celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“, pravidelná návšteva 

Mestskej knižnice Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom a prezentácia žiackych prác, 

 

 spolupráca s knižným klubom Fragment, 

 

 vyčistenie dvoch hrobov partizánskych hrdinov na cintoríne v Žiari nad Hronom, 

 

 marec – mesiac knihy: beseda na tému „Láskavé a pozitívne rozprávky“ s pozvanými hosťami: 

p. Branislavom Jobusom, p. Michaelou Priblincovou, p. Kristínou Falťánovou a Martinou 

Palkovičovou,  

 

 Valentínska kvapka krvi, 



 13 

 

 zapojenie do finančných zbierok: Biela pastelka, Hodina deťom, Týždeň modrého gombíka 

 

 vydávanie školského časopisu „Fajnovinky“ (3 čísla), 

 

 Halloween – strašidelná párty 

 

 členstvo učiteľov v porote v súťaži organizovaných CVČ, 

 

 prezentácia žiakov školy na kultúrnych podujatiach v meste – Deň žiarskych škôl, Deň matiek, 

Mesiac úcty k starším, Deň otvorených dverí, Lekvár na Jednotku, Vianočný benefičný 

koncert 

 

 Zlatý Amos – účasť vo finále súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa,  

 

 záverečná správa kampane Červené stužky zverejnená na webovej stránke kampane, 

 

 slávnosť 1. svätého prijímania v kostole Sedembolestnej panny Márie, 

 

 tvorivé dielne pre predškolákov organizované žiakmi I. stupňa, pre žiakov štvrtého ročníka – 

organizované žiakmi s intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním matematiky 

a prírodovedných predmetov, 

 

 práce ŠKD sú pravidelne vystavované v priestoroch našej školy, školskej jedálne, v mestských 

novinách, na internetovej stránke školy,  

 

 prezentácia prác žiakov ŠKD na www.zborovna.sk, 

 

 príprava darčekov pre dôchodcov, ku Dňu matiek, otcov, ... z odpadového materiálu – v duchu 

hesla Nechceme ísť do koša, 

 

 webová stránka školy sprístupňuje všetky informácie o činnosti školy a  jej aktivitách, 

sprístupňujeme aj žiacke prezentácie v jednotlivých predmetoch, 

 

 celoročne plnenie aktivít Zelenej školy, 

 

 spolupráca so žiarskym zvieracím útulkom, 

 

 úprava školskej záhrady, hriadky liečivých bylín, realizácia aktivít v rámci projektu „Päť 

elementov života“ – sadenie tují v areáli školy, 

 

 prezentácia firiem Remeslo a Fagor v rámci projektu Protech,  

 

 účasť na podujatí Poznaj svoje možnosti v technickej oblasti v MsKC so žiakmi 9.ročníka,  

 

 zviditeľnenie školy na výstave PROTECH výrobkami žiakov vytvorenými na technickej 

výchove a pracovnom vyučovaní, 

 

 prezentácia školy aktivitami ŠKD s družobnou školou Za kasárňami v Bratislave, 

 

 školy v prírode: Repište 

 

http://www.zborovna.sk/
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 zabezpečenie testovania integrovaných žiakov 8. a 9. ročníka metódou COMDI, 

 

 účasť žiakov 9. ročníka na podujatí Stredoškolák 

 

 

 

 

AKTIVITY 

 

 imatrikulácia prvákov  a piatakov –   prváci   boli  slávnostne   prijatí   do   „Cechu  žiackeho“, 

 Tekvičkovo – vytváranie svetlonosov, súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu,  

 Letí, šarkan, letí – výroba šarkanov a následné púšťanie na školskom dvore, 

 jesenné pochutiny – spracovanie a konzumácia, tematický týždeň zameraný na zdravú výživu 

– „žijeme zdravo“, 

 jesenné vychádzky do prírody, do parku Š. Moysesa – zbieranie jesenných plodov, 

pozorovanie zmien v prírode, výroba jesenných dekorácií – jesenná paleta, 

 darčeky a pozdravy pre starých rodičov pri príležitosti Dňa starých rodičov a Medzinárodného 

roka starnutia,  

 štafetové popoludnie – súťaže na školskom dvore, 

 Slušnosť nemá nikdy voľno – aktivity o pravidlách slušného správania, 

 Tanečné popoludnie – tancovanie v rytme zumby, 

 lampiónový sprievod, 

 beseda s policajtom – Bezpečne do školy,  

 beseda s pracovníčkou RÚVZ – predchádzanie úrazov, vybavenie lekárničky, prvá pomoc,  

 Medzinárodný deň školských knižníc – čitateľské aktivity v školskej knižnici v duchu 

rozprávok,  

 návšteva školskej aj mestskej knižnice – rozvoj čitateľskej gramotnosti, kvíz na tému Kto vie, 

odpovie zameraný naprírodu a dopravu, 

 Čaro Vianoc – vianočné ozdoby a dekorácie, adventné kalendáre, besiedky, 

 posedenie pri stromčeku,  

 čajovňa – ochutnávka čajov,  

 starostlivosť o vtáčiky v zime, prikrmovanie,  

 rozprávkový karneval, 

 tanečný maratón, 

 fašiangový karneval, sprievod námestím, 

 veľkonočné variácie ukryté v košíku, 

 výstavy v MsKC: k SNP, Ochutnávka šťastia, Čipôčková krása, p. Jolany Palajovej 

 Motýľománia – tvorba motýľov z rôznych materiálov, 

 vychádzka v blízkom lese pri Lutiskom potoku,  

 príprava darčekov a pozdravov pre mamičky a otcov k ich sviatku, 

 srandy hry na školskom dvore, 

 exkurzia v Bratislave – detské múzeum, prírodovedné múzeum, dopravné múzeum, 

interaktívna výstava povolaní, 

 návšteva dopravného ihriska v rámci dopravnej výchovy žiakov, 

 zber šípok na Šibeničnom vrchu, 

 návšteva zážitkových izieb v MsKC, 

 filmové predstavenie vo Zvolene – Ľadové kráľovstvo, 

 divadelné predstavenie –  bábkové divadlo Narcis, Danka a Janka v Nitre, Zabudnutý čert,  

 exkurzia do Hvezdárne M. Hella v ZH, 

 exkurzia do poľnohospodárskeho družstva v Lovčici Trubíne, 

 návšteva divadelného predstavenie v anglickom jazyku Tri prasiatka, 
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 exkurzia na včeliu farmu v obci Repište, 

 exkurzia v Leviciach – Atlantis center, Tekovské múzeum, Banská Štiavnica, Nitra, Bratislava, 

Kremnica, 

 besedy: o hmyze, s pánom lesníkom, pani horárkou, o finančnej gramotnosti, v mestskej 

knižnici s pani knihovníčkou Kaššovou, Čitateľský maratón 

 tvorivé dielne s pani Soboslayovou, 

 Valentínske srdiečko – pozdravy,  

 stavanie mája v areáli školy, 

 stolovanie, základy stolovania, aktivity spojené s predstavením kuchyne z rôznych národov, 

 zábavno-športový deň na Krahuliach, 

 koncoročný výlet: Viedeň, Atlantis center v Leviciach, Nitra, Topoľčianky, Banská Bystrica, 

Bystrianska jaskyňa, Trnavá Hora, Čierny Balog, Vydrovo, Bratislava, ... 

 záverečná rozlúčka s deviatakmi v MsKC,  

 pasovanie prvákov za čitateľov v mestskej knižnici, 

 tvorivé dielne pre štvrtákov: Prečo ma baví matematika, logické hry, hlavolamy, 

 exkurzia do metereologickej stanice, 

 návšteva Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom – solárne dni, deň 

Zeme, 

 Detský čin roka, 

 besedy pre žiakov II. stupňa: Obchodovanie s ľuďmi, Zdravý životný štýl, Látkové závislosti, 

Sexuálne násilie, Ako bezpečne používať mobil a internet, vplyv alkoholu na ľudský 

organizmus, Mýty o drogách, Násilie a šikana, Postavenie človeka v spoločnosti, Prevencia 

infekčných chorôb, Dospievanie, Drogy – legálne, nelegálne, AIDS/HIV, Plánované 

rodičovstvo, Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov, Sexualita, Sexuálne 

a reprodukčné obdobie, Kultivované dospievanie, Rodina, náhradná rodina rozvoj 

emocionality,  

 Čas premien – beseda pre žiačky 6. ročníka,  

 Valentínska zábava, 

 práca v rovesníckych skupinách 

 sledovanie rozprávok z cyklu ovce.sk, 

 týždeň zdravej výživy a kampaň „Odstráň obezitu“ – práca s prírodným materiálom  

a ochutnávka zdravej nátierky a sezónneho ovocia, 

 návšteva Výstavy exotického hmyzu v priestoroch POS, Výstavy motýľov – Motýlia krása, 

 exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave,  

 exkurzie: Tihanyiovský kaštieľ – Zaviaty svet praveku, Pamätník SNP, Liptovské múzeum, 

Vlkolínec, Devín - Bratislava – Schloss Hof – Carnuntum, Važecká jaskyňa – Spišský hrad – 

Košice – Stará Ľubovňa – Pieniny,  

 Ekohračka – celoškolská súťaž, 

 beseda s odborníkom  p. Supukom ku Dňu životného prostredia na tému Buďte ohľaduplní 

k životnému prostrediu, 

 súťaž o zhotovenie najoriginálnejšieho projektu na tému „Vybral som si život, nie drogy..., 

 besedy s príslušníkom Mestskej polície na tému: Nástrahy internetu, faceboook, 

            prezentácia spojená s diskusiou na tému 9 mesiacov o tom a Neodfajčime im detstvo, Fetal – 

            alkoholový syndróm, 

 KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka,  

 literárna exkurzia: Martin – Mošovce, Tajov,  

 návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. G. Tajovského s názvom Na konci,  

 využívanie DVD – Cesta ku šťastiu – pravidlá morálneho kódexu, 

 návšteva divadla v anglickom jazyku, 

 žiacke projekty: Plánik mojej izby, Finančná gramotnosť, práca a počítanie s eurami, Rozvoj 

logického myslenia, Robotika, Zenit, Mediálna výchova, Origami, Rodokmeň, Praveká 
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kultúra, Múmia, Rímske légie 

 rozhlasové relácie: Medzinárodný deň čokolády, Deň učiteľov, Medzinárodný deň školských 

knižníc, Hodina deťom, Svetový deň detí, Deň ľudských práv, Medzinárodný deň pamiatky 

obetí holokaustu,  Deň narcisov – Liga proti rakovine, Týždeň modrého gombíka, Svetový deň 

životného prostredia, Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Sviatok sv. 

Valentína, Svetový deň boja proti AIDS, Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, Svetový 

deň vody, Deň Zeme, Deň zdravej výživy, Medzinárodný deň boja proti drogám,  

 Svetový deň detí – deň bez skúšania, 

 Mikulášske pozdravy, 

 Deň žiarskych škôl, 

 preventívny projekt – Nebojme sa prevencie (rovesnícke skupiny), vzdelávanie sa v CPPPaP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Škola už niekoľko rokov plní úlohy a ciele projektov, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu:        

 projekt PROTECH, 

 projekt ZELENÁ  ŠKOLA, 

 projekt DIGITALIZÁCIA ŠKOLSTVA, 

 projekt ZDRAVÝ  ÚSMEV, 

 projekt KÝM NIE JE PRÍLIŠ NESKORO, 

 projekt NEBOJME  SA PREVENCIE, 

 projekt ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 

 projekt INFORMÁCIE OKOLO NÁS 

 projekt E-TWINNING 
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PREHĽAD VYPRACOVANÝCH a REALIZOVANÝCH  PROJEKTOV  ŠKOLY 

v  šk. roku  2014/ 2015  

            

P.č. Názov projektu 

Dátum 

podania 

projektu 

Požadované 

finančné 

prostriedky   

celkom 

Dátum 

schválenia/ 

neschválenia/ 

získaná suma 

Vyhlasovateľ 

projektu 

1. Dimenzie človeka Jún 2015 8 000 eur neschválený 
Nadácia Slovalco 
a ZSNP, a.s 

 

2. 

 

 

Už nikdy viac 29.9.2014 987 eur neschválený Konto Orange 

3.  

 

Podpora profesijnej orientácie 

žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej 

na rozvoj pracovných zručností 

a práca s talentami  

september 
2013 

260 000  € schválený 
MŠ SR,  
operačný program 
vzdelávania 

      
 

 

 
 

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

 

V školskom roku 2014/2015 bola v Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom 

vykonaná komplexná inšpekcia. V záveroch správy o výsledkoch inšpekcie sa konštatuje, že 

v edukačnom procese sa zohľadňovali vzdelávacie potreby žiakov, uplatňovali aktivizujúce metódy 

a rôzne sociálne formy práce. V porovnaní s výsledkami z komplexnej inšpekcie vykonanej v škole 

v školskom roku 2007/2008 sa zlepšili podmienky výchovy a vzdelávania na veľmi dobrú úroveň. Po 

vybudovaní odborných učební, modernizácií ich materiálno-technického vybavenia prostredníctvom 

projektov a získaní moderných IKT tiež priestorové a materiálno-technické podmienky. Zlepšilo sa 

ďalšie vzdelávanie učiteľov, práca metodických orgánov, čo priaznivo ovplyvnilo výchovno-

vzdelávací proces v škole. 

V škole boli pre činnosť v ŠKD vytvorené vhodné personálne, priestorové a sčasti aj materiálno-

technické podmienky, ktoré umožňovali plniť ciele, stanovené vo výchovnom programe. Pani 

vychovávateľky plnili naplánované ciele v súlade s výchovnými osnovami, vytvárali a podporovali 

pozitívnu atmosféru, striedali aktivity, ktoré boli pre deti motivujúce a zaujímavé, pričom rešpektovali 

ich potrebu na oddych, relaxáciu, na uspokojovanie ich záujmov aj na prípravu na vyučovanie. 
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10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Zlepšenie materiálno–technického vybavenia školy je financované z rozpočtu školy                               

a z mimorozpočtových zdrojov - z rozpočtu mesta, z 2% daní rodičov a priaznivcov školy, z príjmov 

alebo od sponzorov školy. 

Budova školy a ŠKD majú vyhovujúce priestory. 

 

Areál   

 oddychová zóna 

  minihrisko s umelým trávnikom 

  futbalové ihrisko          

  basketbalové ihrisko                          vyžadujú si úpravu 

  bežecká dráha                                    a postupnú rekonštrukciu 

  upravené doskočisko s rozbehovou dráhou 

  biozáhrada 

  školské  políčko s liečivými rastlinami 

 

Budova školy 

 27 tried, 1 jazyková učebňa, 1 tabletová učebňa, 3 učebne IKT, školská knižnica, nová školská 

dielňa, šatne pre žiakov, nová učebňa fyziky, biológie a chémie 

 2 telocvične   

 kabinety s pripojením na internet 

 

Budova ŠKD a ŠJ 

 

 3 triedy pre činnosť ŠKD, kabinet ŠKD 

 kuchyňa, jedáleň a miestnosť vedúcej ŠJ 

 

Technické vybavenie školy 

 

 1 plazmový televízor 

 1 televízor s DVD 

 13 sád interaktívnych tabúľ s projektormi a notebookmi 

 7 digitálnych fotoaparátov 

 6 dataprojektory 

 46 notebookov 

 20x tablet 

 digitálna kamera, WEB kamera 

 4 skenery 

 4 multitlačiarne 

 6 tlačiarní 

 zabezpečovací kamerový systém 

 zabezpečovací poplachový systém 

 počet počítačov využívaných výlučne žiakmi: 83 

 počet počítačov využívaných výlučne učiteľmi a ostatnými zamestnancami: 30 
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11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to: 

 

       a)  o dotáciách zo štátneho rozpočtu  

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu                                                                    806 539 € 

z toho : 

 normatívne finančné prostriedky                                                 767 900 € 

 nenormatívne finančné prostriedky                                               38 639 €     

- na dopravu žiakov                                                                              4 214 €   

- na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

  znevýhodnením alebo s nadaním                                                     15 600 €         

            - odchodné do dôchodku                                                                      3 578 € 

            - sociálne znevýhodnené prostredie                                                     6 697 € 

            - vzdelávacie poukazy                                                                          8 550 € 

 

Normatívne finančné prostriedky                                                             767 900 € 

 

Mzdy a odvody                                                                                            663 537 € 

 finančné prostriedky použité na vyplatenie miezd a poistného zamestnancov školy  

                  

 

Prevádzka                                                                                                      104 363 €  

 

Cestovné náhrady                                                                                                  542 € 

 použité finančné prostriedky na vyplatenie cestovného pre pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov na školeniach a seminároch  

       

Energie, voda a komunikácie                                                                            62 890 € 

 použité finančné prostriedky na úhradu platieb za teplo 46827 €, elektrickú energiu 7801 €, 

vodného a stočného 6010 €,  poštovné a telekomunikačné služby 2252 €       

Materiál                                                                                                              9 606 € 

 nákup čistiaceho materiálu 2314 €, kancelárskeho materiálu 746 €, ostatného všeobecného  

materiálu 1849 €, nákup tlačív 275 €, učebných pomôcok, odborných kníh a školských 

časopisov 924 €, nákup  výpočtovej techniky 721 € , nákupom prevádzkových strojov 

      a zariadení bolo vyčerpaných 570 € a to nákupom vysávača, elektrickej vŕtačky, 2 kusov   

      elektrických rúr, nákup údržbárskeho materiálu a náhradných dielov vo výške 1128 €,    

      ochranného pracovného odevu  788 €. Na položke interiérového vybavenia bola zakúpená  

      kancelárska stolička vo výške 99 €. Na položke palivá bolo čerpanie nákupu  PHM do   

             kosačky vo výške 170 €. 

                  

Prepravné                                                                                                             11 €   

 finančné prostriedky použité na úhradu prepravného v súvise s nákupom tovarov 

 

Rutinná a štandardná údržba                                                                             8 190 €  

 práce týkajúce sa opravy osvetlenia futbalového ihriska, prekládky zásuviek a vypínačov 

v učebni IKT vo výške 581 €, oprava elektrického rozvádzača a opravy bočných stien 

s nahodením stierky v žiackych šatniach činila čiastka 2758 €. Ďalej to bola oprava 

poškodeného chodníka v areály školy vo výške 431 €, oprava cokla na chodbe I. poschodia 

vo výške 1127 €. Nemalou položkou bola aj údržba softvérov programu IVES pre 
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účtovnú agendu, programu VEMA pre mzdovú agendu a kompletnej školskej agendy 

vo výške 972 €. 

Nátery na steny /tabule SMART – tabule budúcnosti/ v triedach a práce s tým spojené 

boli vo  výške 1070 € - bol to doplatok z rozpočtu nakoľko prevažná časť prác bola  

hradené zo sponzorských prostriedkov.  Oprava omietok  v učebni technickej výchovy 

a suterénu bola vo výške 523 €. 

Ostatné práce vo výške 728 € boli vykonávané dodávateľským  spôsobom, ktorým sa  

zabezpečila základná prevádzka školy 

 

 

Služby                                                                                                                    21 419 € 

 finančné prostriedky boli čerpané vo výške 21419 €, z toho na školeniach a seminároch 

bolo čerpané 269 €, za uloženie a likvidáciu odpadu škola uhradila  1252 €, za vykonané 

revízie a odborné prehliadky 1169 €, kde boli vykonané prehliadky telocvičného náradia 

a revízie elektrických spotrebičov.  Poplatky za služby virtuálnej knižnice a služby  

Minolty činili 979 €. Na stravovaní zamestnancov školy bolo čerpané 10098 €, na tvorbe 

sociálneho fondu bolo čerpaných 4268 €, na vyplatení dohôd mimo pracovného pomeru 

bolo vyplatené 396 €. Poplatky za vedenie účtov činilo 716 €. Základná škola vyplatila 

za vypracovanie bezpečnostného projektu  a bezpečnostnej politiky 894 €. Na všeobecných 

službách ako je výroba kľúčov, tlač brožúr, rozmnožovacie služby maľovanie chodby I. 

poschodia, viazanie  zostáv PaM a deratizácie ... škola uhradila čiastku 1378 € . 

 

 

     

 

Nájomné za prenájom                                                                                              407 €  

 úhrada prostriedkov za prenájom kopírky od dodávateľov Minolta a Impromat . Ďalej to bol 

prenájom strojového zariadenia  pre zabezpečenie pitného režimu zamestnancov školy od 

dodávateľa Aqua.  

 

Bežné transfery jednotlivcom                                                                               1 298 €  

 finančné prostriedky použité na nemocenské dávky vyplatené počas práceneschopnosti 

zamestnancov školy  

 

  

 

 

Nenormatívne finančné prostriedky                                                                 38 639 €           
 

Dopravné žiakov                                                                                                     4 214 €                                                            

 finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu  žiakov 

základnej školy    

  

 

 

 

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  alebo žiakov s nadaním   

                                                                                                                              15 600 €                                                         

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

žiakov so zdravotne znevýhodnením, alebo nadaním 
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Odchodné                                                                                                               3 578 € 

●    výška dotácie na odchodné do dôchodku bola  3578  €.  Tieto prostriedky boli účelovo 

       určené pre výplatu odchodného do dôchodku 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie                                                                     6 697  € 

 

  príspevok určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne    

 znevýhodneného prostredia. Príspevok bol vyčerpaný na nákup výpočtovej techniky vo 

 výške 971 €, telekomunikačnej techniky 336 €, čistiaceho materiálu vo výške 121 €, a  

 všeobecného materiálu ako je nákup tonerov 1624 € a  kancelárskeho materiálu 534 €. 

 Učebné pomôcky boli čerpané vo výške 3111 €. 

 

 

                                       
Vzdelávacie poukazy                                                                                       8 550 € 

 

 pridelená výška finančných prostriedkov bola vyčerpaná na krúžkovú činnosť  

        vo výške 6888 € včetne odvodov do zdravotnej poisťovni  a na nákup učebných pomôcok    

        vo výške  1662  €. 

 

                                               

c) 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                                                                                                 12 189 € 

               

 Nadácia ZSNP Slovalco                                                                          12 000 € 

podpora projektu SMART Wall Paint / tabule budúcnosti/ 

prostriedky čerpané na materiál vo výške 7410 € a údržby vo výške 

4590 €  

               

 

 

 Nadácia Petit Academy                                                                                189 € 

podpora projektu „Sme v škole“  

 

 

Čerpanie sponzorských prostriedkov bolo podľa rozpísaných jednotlivých rozpočtov 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Strategický cieľ školy na školský rok 2014/2015: 

 
Rozvíjať  kľúčové  kompetencie u žiakov 
 

 V nejazykových predmetoch používať metódu CLIL. 

 Pracovať na projekte zameranom na rozvoj polytechnickej výchovy a v rámci tohto 

projektu  sa s našimi nadanými žiakmi zúčastňovať  rôznych súťaží.  

 Zapracovať čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť do procesu vzdelávania. 

 

 

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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

 

Pomocou školských vzdelávacích programov sme u žiakov rozvíjali nadanie tak v oblasti matematiky 

a prírodovedných predmetov, ako aj v oblasti športu. Personálne obsadenie školy nám umožňuje aj  

kvalitnú výučbu cudzích jazykov a informatiky. Preto má naša základná škola posilnené vyučovanie 

týchto predmetov už od prvého ročníka. Sme jediná základná škola v širokom okolí, ktorá 

zdokonaľuje komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku aj pomocou metódy CLIL.  

 

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje odbornú starostlivosť 

špeciálny pedagóg, výchovný poradca. Na vyučovacom procese sú prítomní aj dvaja asistenti učiteľa. 

Nielen vo vyučovacom procese so žiakmi pracuje koordinátor, ktorý zabezpečuje prevenciu 

drogových závislostí. Taktiež v škole pôsobí koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

a koordinátori Zelenej školy a koordinátor pre zavedenie metódy CLIL, koordinátori čitateľskej, 

matematickej a finančnej gramotnosti. 

 

Výchovná poradkyňa koordinuje jednotlivé činnosti vyplývajúce z národného projektu „Komplexný 

poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov  v školskom prostredí“. 

 

 

Silné stránky: 

 

      výučba anglického jazyka už od 1.ročníka vo všetkých triedach, 

      podpora polytechnickej výchovy 

      zavádzanie metódy CLIL, 

      využívanie inovatívnych metód a pedagogických stratégií vo vyučovacom procese, 

 vysoká odbornosť pedagogického zboru, 

 špecializované triedy, 

 edukačný proces zameraný na environmentálne aktivity, 

 dobre fungujúci ŠKD, 

 tímová práca zamestnancov, 

 starostlivosť o integrovaných žiakov a o žiakov so ŠVVP, 

 podporovanie vzdelávania pedagogických pracovníkov, 

 pedagogické pozorovania zamerané na aktívne učenia sa, 

 rešpektovanie jedinečnosti žiaka, 

 tabletová učebňa, 

 špeciálne nátery v triedach Smart Wall Paint, 

 rekonštrukcia šatne – skrinkový systém, 

 systematické vzdelávanie pedagógov. 
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Slabé stránky: 

 

 absencia parkoviska v blízkosti školy, 

 nedovybudovaný vonkajší areál školy. 

 

Príležitosti: 

 

 vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu, 

 možnosť výmeny pedagogických skúseností, 

 uprednostňovanie pozitívnej motivácie ako u žiakov, tak u zamestnancov, 

 dopĺňanie vybavenia školy, 

 zapájanie sa do projektov. 

 

Riziká: 

 

 nedostatok finančných prostriedkov, 

 chýbajúce učebnice. 

 

 

14. Ďalšie informácie: 

 

Medzi hlavné úlohy v tomto školskom roku bolo:  

 zefektívnenie spolupráce s rodičmi,  

 overovanie metódy CLIL vo vyučovacom procese, 

 implementácia úloh vyplývajúcich z národného programu rozvoja finančnej gramotnosti, 

taktiež čitateľskej a matematickej gramotnosti, 

 prostredníctvom výchovných aktivít kladenie dôrazu na environmentálnu výchovu a na 

prevenčné aktivity, pomocou ktorých sme sa snažili zamedziť prejavom šikanovania, násilia 

a intolerancie, 

 v  spolupráci s CPPPaP v Žiari nad Hronom a SCŠPP v Kremnici, Novej Bani a vo Zvolene 

sme vytvorili vhodné podmienky pre výučbu integrovaných žiakov,  

 pokračovanie v plnení úloh národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov 

základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. 

 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

škola zabezpečovala v zmysle platnej legislatívy /Vyhláška o základnej škole č. 320/2008 Z. 

z./č.224/2011 Z. z. o základnej škole 
 

b) voľnočasové aktivity školy 

 

krúžkovú činnosť zabezpečovala základná škola 

 
 

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

 

 škola vytvárala priestor pre spoluprácu s rodičmi prostredníctvom tvorivých dielní, osobného 

kontaktu, konzultácií, triednych schôdzok,  

 výchovná poradkyňa zabezpečovala poradenstvo žiakom aj zákonným zástupcom v oblasti 

osobného a profesijného vývinu detí (stretnutia deviatakov so zástupcami stredných škôl, 

účasť deviatakov na prezentácii SŠ – „Stredoškolák“, poskytnutie informácií o voľbe 
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povolania pre žiakov 9. ročníka prostredníctvom programu PROFORIENT) a zabezpečenie 

testovania integrovaných žiakov 8. a 9. ročníka metódou COMDI. 
 

 

 

 

 

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 

 

 škola zabezpečila konzultačné dni pre rodičov žiakov so školským špeciálnym pedagógom 

a výchovnou poradkyňou, 

 v spolupráci s OR PZ v Žiari nad Hronom bola prevencia sociálno-patologických javov 

zabezpečená prostredníctvom prevenčných programov, 

 v spolupráci s Mestskou políciou sme realizovali interaktívne besedy v oblasti komunikácie na 

sociálnych sieťach, 

 škola v rámci spolupráce  s CPPPaP  v Žiari nad Hronom zabezpečovala školenie rovesníkov, 

 škola spolupracovala pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacích aktivít s  CVČ, ZUŠ,                 

MŠK,  POS, MsKC, CPPPaP, RÚVZ, Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella, 

 integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami sa uskutočňovala 

v spolupráci s Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici a vo 

Zvolene a s CPPPaP  v Žiari nad Hronom, CŠPP pri MŠ, Kollárova 55, Banská Bystrica, 

CŠPP pri ŠZŠ, Sokolská 109, Zvolen a CŠPP, ul. Rekreačná 393, Nová Baňa, 

 škola spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri vykonávaní opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:   Mgr. Oľga Berkešová 

                        Mgr. Viera Kaníková 

                        Mgr. Marek Baláž 

                            p. Miková Alena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Žiar nad Hronom                                                               Mgr. Marek Baláž 

           27. 08. 2015                                                                           riaditeľ školy                                                                                                                                                                          
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Príloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol zo zasadnutia Rady školy 

 

 

 
Rada školy pri Základnej škole, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom 

prerokovala 
SPRÁVU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                   Mgr. Mária Štangová 

                                                                                                    predseda rady školy     
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