
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. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 

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

                                                          fax. č.         045/678 89 25 

                                                          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. Xénia Valachová 

    zástupkyňa pre II. st.                                                                Mgr. Miroslava Schniererová  

    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. Katarína Dekýšová                                                                 

    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. Henrieta Uhlárová 

                                                                                                      PaedDr. Blanka Kuzminová 

    asistenti učiteľa                                                                                  Hedviga Antoniaková 

                                                                                                      Bc. Andrea Babicková 

                                                                                                             Dáša Hrivňáková 

                                                                                                             Silvia Klenková Koštová 

                                                                                                      Mgr. Ivan Škriniar 

  

          g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

     

  Rada školy: 

  Zloženie: 

Mgr. Dana Matušková predsedníčka za pedag. zamestnancov 

     p. Jana Šuleková podpredsedníčka za nepedag. zamestnancov 

Mgr. Miroslava Peštuková členka za pedag. zamestnancov  

Mgr. Monika Kopčová členka za rodičov 

Mgr. Jana Majerová členka za rodičov 

     p. Eva Baranová členka za rodičov 

     p. Juraj Horváth člen za rodičov 



Mgr. Adriana Giláňová členka za zriaďovateľa 

Mgr. Katarína Dekýšová členka za zriaďovateľa 

Ing. Peter Dubeň člen za zriaďovateľa 

Mgr. Andrej Jánoška člen za zriaďovateľa 

      

Rada školy pracovala podľa prijatého plánu práce. Pravidelne na každom zasadnutí kontrolovala 

plnenie prijatých uznesení. 

     Uskutočnili sa celkom 3 riadne zasadnutia. Na každom zasadnutí bola RŠ uznášania  schopná. 

V zložení RŠ nenastali  žiadne zmeny. V priebehu školského roka 2014/15 nebolo potrebné zvolať 

mimoriadne zasadnutie RŠ. 

     Vedenie školy sa pravidelne zúčastňovalo zasadaní RŠ. Riaditeľka školy Mgr. Ľ. Baranová 

informovala o aktuálnych otázkach chodu školy (výchovno-vzdelávací proces, školský vzdelávací 

program, školský poriadok ...) a dostatočne dokladovala požadované údaje.  

     V školskom roku 2014/15  rada školy v rámci svojej pôsobnosti určenej štatútom:  

a) zobrala na vedomie: 

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

2014/2015, 

 informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení VVP v školskom roku 

2014/2015, 

 Plán práce školy na školský rok 2014/2015, 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ v I. polroku školského roka 2014/15, 

 Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2014. 

 

b) schválila: 

 dodatok ku školskému poriadku na rok 2014/2015 - čl.3, ods. III. Správanie žiakov na 

vyučovacích hodinách, 

 Plán práce rady školy na kalendárny rok 2015. 

 

    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 2014/15 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod RŠ 

(kancelárske potreby).  

 

Výbor Rodičovského združenia  

Zloženie:     

 Alžbeta Bieliková predsedníčka 

1. roč. Ing. Veronika Šureková členka 

2. roč. Lenka Dobišová členka 

3. roč. Miroslava Maslenová členka 

4. roč. Eva Odzganová členka 

5. roč. Zuzana Juráková členka 

6. roč. Marta Švolíková členka 

7. roč. Zuzana Dekýšová členka 

8. roč. Eva Baranová členka 

9. roč. Marek Mlček člen 

    



Výbor rodičovského združenia zvolal plenárne rodičovské združenie v októbri 2014 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, prípadne boli priamo prednesené výboru rodičovského združenia. Počas 

celého školského roka neboli zaznamenané žiadne závažné problémy. V mesiaci jún 2015 prijala 

predsedníčka RZ pozvanie na rozlúčkový program štvrtákov a deviatakov. 

 

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

 PK (predmetová komisia) – SJL                                       Mgr. Alena Zimanová 

 PK – CJ                                                                             Mgr. Lenka Libová 

 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. Mária Kecerová 

 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  Jarmila Balážová                     predsedníčka 

o  Mária Tóthová                        členka 

o  Eva Michalková                      členka 

o  Ingrid Téglásová                     členka 

o  Mgr. Dana Matušková            členka 

       Komisia zasadala jedenkrát za inventarizačné obdobie, keď bol vykonaný súpis majetku 

a vyhotovená správa o ukončení inventarizácie. 

 

 Vyraďovacia komisia: 

o  Mgr. Monika Balážová              predsedníčka 

o           Zdenka Humajová            členka 

o  Ing.  Dušan Antoniak                člen    

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

návrhy na vyradenie z jednotlivých kabinetov. 

 

 Likvidačná komisia: 

o  Mgr. Soňa Mlatecová                      predsedníčka 

o  Mgr. Miroslava Horanová              členka 

o  Mgr. Ľuboslava Adamovská          členka 

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



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

    alebo údaje o počte detí v školskom zariadení: 

 

Počet žiakov: 

 I. stupeň         304 

 II. stupeň        276 

spolu               580 

 

Počet žiakov v ŠKD:   224 detí  

                                      v 10 oddeleniach 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:    

 I. stupeň              7/4 

 II. stupeň           10/3 

spolu                  17/7 

   

 Integrovaní žiaci :  

 zrakový postih                                   1 žiačka 

 narušená komunikačná schopnosť    2 žiaci 

 telesný postih                                    2 žiaci 

 zdravotne oslabený                           1 žiak 

 porucha pozornosti a aktivity           4 žiaci 

 vývinové poruchy učenia                  6 žiakov 

 porucha správania                             1 žiačka 

      Spolu                                                     17 žiakov 

 

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 2015/2016 :                77 detí      

 

Údaje o počtoch úspešných žiakov na prijímacích skúškach: 

 

 gymnáziá SOŠ SOU bez 

maturity 

OU 

2-ročné 

nepokračujúci spolu 

z 9. r. 18/7 34/16 7/4 0  59/27* 

z 8.r. 0 0 0 4/2  4/2 

z7.r. 0 0 0 0/0  0/0 

6.r. 0 0 0 0  0 

5.r. 7/6 0 0 0  7/6 

spolu 25/13 34/16 7/4 4/2  70/35 

* Spolu ukončilo 9.ročník 60 žiakov, z toho 1 žiačka študovala v zahraničí. 

 

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

 

Varianty učebných plánov: 

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

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

 v 5. – 9. roč. triedy so zameraním na vyučovanie prírodovedných predmetov (IX.B) 



Prospech žiakov celkovo: 

 

 I. stupeň II. stupeň spolu 

prospelo 302 271 573 

neprospelo     2    5    7 

spolu 304 276 580 

 

Prospech v jednotlivých predmetoch a ročníkoch na konci školského roka: 

 

Priemery známok z jednotlivých predmetov I. stupeň   

za školský rok 2014/2015 

 

Trieda SJL ANJ MAT PDA IFV HUV VLA VYV TEV PVC  

I.A 

Slovné hodnotenie 

 

I.B  

I.C  

I.D  

II.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

II.B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

II.C 1,43 1,14 1,24 1,1 1 1 1,05 1 1 - 1,11 

II.D 1,83 1,67 1,39 1,56 1,11 1 1,39 1 1 - 1,33 

III.A 1,24 1,29 1,29 1,14 1 1 1,14 1 1 - 1,12 

III.B 1,47 1,41 1,41 1,41 1,18 1 1,71 1,12 1,06 - 1,31 

III.C 1,75 1,56 1,88 1,69 1 1 2,13 1 1,06 - 1,45 

IV.A 1,24 1,14 1,14 1,19 1 1 1,05 1,05 1 1 1,08 

IV.B 1,67 1,33 1,56 1,56 1 1 1,67 1 1 1 1,28 

IV.C 1,89 1,32 1,79 1,53 1,16 1,16 1,53 1,05 1,21 1,05 1,37 

IV.D 1,79 1,74 1,68 1,42 1,11 1 1,63 1 1 1,37 1,37 

Priemer 1,48 1,33 1,4 1,33 1,05 1,01 1,39 1,02 1,03 1,11 1,21 

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

2. ročník                  1,11 

3. ročník                  1,29 

4. ročník                  1,28 

 

Priemery známok z jednotlivých predmetov II. stupeň 

za školský rok 2014/2015 

   
  V.A V.B V.C VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX.C  

SJL 1,48 1,94 2,06 1,57 2,18 2,27 1,68 2,52 1,5 2,52 1,96 1,95 2,71  

ANJ 1,38 1,72 1,67 1,71 1,88 2,2 1,28 3,08 1,55 2,7 1,61 1,42 3,23  

MAT 1,72 2,39 2,56 2,14 2,47 2,6 1,96 2,8 2,18 3,52 2,3 2,11 3,47  

RUJ - - - 1,48 2,2 2,5 1,15 2,18 1,2 2,47 1,35 1,6 2,65  

NEJ - - - - 1,5 1 1 2,86 1,43 2,63 1 1,67 1,75  

INF 1,21 1,22 1,78 1,1 1,47 1,87 1,08 2,13 1 2,17 1,22 1,58 1,94  

BIO 1,41 2,22 2,22 1,9 2,24 2,8 1,44 3,08 1,64 3,13 1,87 1,84 3,24  

DEJ 1,41 1,56 2 1,67 2,53 3 1,36 2,32 1,55 2,78 1,83 1,79 2,82  

FYZ - - - 1,81 2,41 2,13 1,8 3,04 1,82 3,22 1,17 1,89 2,24  



GEO 1,41 1,5 1,67 1,43 2,06 2,53 1,32 2,64 1,32 2,74 1,65 1,84 2,41  

CHE - - - 1,43 2,29 2,6 1,16 2,52 1,73 3,35 1,83 2,05 3,18  

OBN 1 1,06 1 1,191 1,41 1,53 1,12 2 1,05 1,87 1,17 1,26 1,71  

HUV 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -  

VYV 1 1 1,5 1 1 1,87 1 1,33 - - - - -  

TSV 1 1,12 1,12 - 1,41 1,43 1 1,48 1,05 1,43 1,05 1,05 1,35  

TBR - 1,56 1,56 - - - - - - - - - 1,41  

SSE - - - - - - 1 1,63 1 1,83 - - -  

THE - 1,44 1,67 - - - - - - - - - 1,53  

THD - - - - - - 1 2,21 1,23 1,65 - - -  

VUM - - - - - - - - 1 1,13 1 1 1,06  

 1,28 1,52 1,68 1,46 1,89 2,16 1,27 2,29 1,39 2,44 1,54 1,65 2,31  

 

Priemery za jednotlivé ročníky: 

5. ročník              1,49 

6. ročník              1,83 

7. ročník              1,78 

8. ročník              1,91 

9. ročník              1,83 

 

SPRÁVANIE                                                          
  

Znížená známka zo správania: 

2. stupňa             1/1  

3. stupňa             1/1 
 

Priestupky riešené s OR PZ v Žiari nad Hronom:  
I. stupeň           0/0 

II. stupeň          2/0 

spolu                2/0 

       

Prípady riešené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny:  
I. stupeň             5/3 

II. stupeň          10/5 

spolu                15/8 

        

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

mravnej výchovy mládeže zo strany zákonných zástupcov žiakov. 

 

Priestupkové konanie:  

I. stupeň:   1/0 

II. stupeň:  2/1 

Spolu:         3/1 

 

Záznamy z pohovorov so žiakmi:  
I. stupeň               3 

II. stupeň            19 

spolu                   22 

 



Záznamy z pohovorov s rodičmi:  
I. stupeň              28 

II. stupeň             34 

spolu                    62 

 

DOCHÁDZKA: 

Vymeškané hodiny spolu za šk. rok           47557 

                              priemer na žiaka                 81,99 

z toho ospravedlnené                                  47327 

                              priemer na žiaka                 81,59 

z toho neospravedlnené                                230 

                              priemer na žiaka                 0,40 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9.ROČNÍKA 

Matematika                                                   61,05 % 

Slovenský jazyk a literatúra                          60,21% 

 

 9.A 9.B 9.C 

M/ I.  72,39% 78,42% 32,35% 

SJ a L / I. 76,80% 58,98% 44,86% 

 

 

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

školy: 

 

Počet zamestnancov: 

 pedagogickí:       I. stupeň                                   20 

                                 II. stupeň                                  22  

                                 vychovávateľky                       10 

                                 asistenti učiteľa                          5 

                                                           spolu:             57 

 

 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 2014/2015: 

 

Na I. stupni boli všetky predmety okrem informatiky (12,5%)  vyučované odborne. 

                       

II. stupeň: 

Slovenský jazyk a liter. 100% Občianska náuka  100% 

Anglický jazyk 100% Telesná výchova 100% 

Nemecký jazyk 100% Hudobná výchova 100% 

Ruský jazyk 100% Výtvarná výchova 0% 

Geografia 100% Výchova umením 40% 



Dejepis 91,66% Informatika 0% 

Matematika 100% Tvorba živ. prostredia 0% 

Fyzika 58,82% Technika  42,85% 

Chémia 100% Etická výchova 72,72% 

Biológia 100% Náboženská výchova 100% 

 

 

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 
 

Názov Počet 

vzdelávaných 

pokračuje ukončené forma 

Podpora profesijnej orientácie žiakov 

ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja  

polytechnickej výchovy 

4 – II. st. nie áno inovačné 

Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom 

prostredí 

1 – II. st. nie áno inovačné 

Riadenie školy a školského zariadenia 1– I. st. áno nie funkčné 

adaptačné 

Začínajúci pedagóg 1 – I. st. áno nie adaptačné 

Montesori 1 – I. st. nie áno inovačné 

Sfumato 1 – I. st. nie áno inovačné 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov 

telesnej a športovej výchovy 

1 – I. st. nie áno inovačné 

Jolly Phonics 2 – I. st. nie áno inovačné 

Comenia skript 2 – I. st. nie áno inovačné 

Viac ako peniaze (finančná 

gramotnosť)  

1 – I. st. nie áno inovačné 

Interaktívna tabuľa v edukačnom 

procese 

1 – I. st. 

1 – II. st. 

nie áno inovačné 

Začíname učiť v projektoch  2 – I. st. nie áno inovačné 

Rozvoj psychodidaktických 

a výskumných kompetencií učiteľov 

ETV 

1 – II. st.  nie áno inovačné 

Nové trendy anglického jazyka na 

základných školách  

6 – I. st. 

4 – II. st. 

nie áno inovačné 

 

 

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 Trieda Kolo Umiest. 

Prednes prózy – Hviezdoslavov Kubín     

próza - II. kategória  

         - III. kategória  

 

poézia – III. kategória    

Mária Kašiarová 

Katarína Konôpková 

 

Soňa Turčanová 

6.A 

9.A 

 

8.A 

OK 

OK 

 

OK 

1.miesto 

1. miesto      

 

1. miesto      

Rozprávkové vretienko     

- kategória próza  Dominika Vidovičová 6.A OK 

KK 

celosl. 

1. miesto 

2. miesto 

3.miesto 

 

Šaliansky Maťko     

 Tereza Slaná 2.B OK 3. miesto 

 

Mám svojich starkých veľmi rád      

 

 výtvarná časť  

 

 literárna časť – poézia 

 

Erika Hlaváčová 

 

Alexandra Schveigert 

Ema Nagyová 

 

4.A 

 

3.A 

4.A 

 

OK 

 

OK 

OK 

 

3. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

Polícia známa – neznáma      

- výtvarná súťaž Barbora Grigláková 4.D OK 1. miesto 

 

Maľovaný Bellov festival     

 Vanessa Melišeková 2.D region. 

kolo 

1. miesto 

 Emma Ihringová 4.B region. 

kolo 

čestné 

uznanie 

Spievam, spievaš     

 umelá pieseň 

- I. kategória 

- II. kategória        

 umelá - tanečná pieseň  

- III. kategória       

 

Rebeka Trubenová 

Marek Husenica 

 

Hana Husenicová 

 

 

2.A 

4.D 

 

7.A 

 

OK 

OK 

 

OK 

 

2. miesto 

2. miesto 

 

2. miesto 

Slávik Slovenska     

 Daniel Eduard Gemza 

 

3.B OK 2. miesto 

Spolupráca záchranných zložiek     

- výtvarná súťaž Dominik Rolko 

 

1.C celosl. 1. miesto 

Young Author – Tvoríme v anglickom 

jazyku 

    

- kategória poézia Daniela Weisová 4.C OK 3. miesto 

- kategória próza Fedor Stajník 4.A OK 3. miesto 

- kategória komix Kristián Hurta 4.C OK 2. miesto 

- kategória komix Urban Stajník 3.A OK 3. miesto 

- kategória Elementary – báseň  Viktória Pavolová 5.A OK 3. miesto 

- kategória Elementary – príbeh Natália Gemzová 6.B OK 2. miesto 



- kategória Elementary – príbeh Ema Radzová 5.A OK 3. miesto 

- kategória Elementary – komix Tamara Ľuptáková 5.A OK 1. miesto 

- kategória Elementary – komix  Emma Kollárová 5.A OK 1. miesto 

- kategória Elementary – komix Viktória Vincencová 5.A OK 2. miesto 

- kategória Elementary – komix Adam Minár 5.A OK 3. miesto 

- kategória Elementary – báseň  Tomáš Legíň 8.A OK 1. miesto 

- kategória Elementary – báseň  Ema Vozárová 8.A OK 3. miesto 

- kategória Elementary – príbeh Natália Krajčírová 9.A OK 1. miesto 

- kategória Elementary – príbeh Ema Vozárová 8.A OK 2. miesto 

- kategória Elementary – príbeh Natália Končoková 8.A OK 3. miesto 

 

Deň a anglickou literatúrou     

- kategória poézia – 1. – 2.ročník 

 

 

 

- kategória poézia – 3. – 4.ročník 

 

 

 

- kategória próza – 1. – 2.ročník 

 

 

- kategória próza – 3. – 4.ročník 

 

 

 

- kategória mix – jazykové triedy  

      5. – 6.ročník 

 

 

- kategória mix – nejazykové triedy  

      5. – 6.ročník 

 

- kategória mix – jazykové triedy  

      7. – 9.ročník 

 

Kristína Kravárová 

Rebeka Trubenová 

Lea Hudecová 

 

Barbora Kosmeľová 

Tatiana Gibasová 

Aneta Matejková 

 

Katarína Hamarová 

Diana Karásková 

 

Kristína Gracíková 

Isebelle Ondrejovičová 

Erika Hlaváčová 

 

Ema Radzová 

Veronika Víglašská 

Radka Gocníková 

 

Tatiana Hanzelová 

Nataša Gemzová 

 

Natália Končoková 

2.A 

2.A 

2.B 

 

4.A 

4.A 

3.A 

 

2.A 

2.A 

 

4.A 

4.A 

4.A 

 

5.A 

6.A 

5.A 

 

6.B 

6.B 

 

8.A 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

OK 

 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

OK 

 

OK 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

 

1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

 

3. miesto 

 

Všetkovedko – úspešní riešitelia     

- kategória 2 

 

 

 

- kategória 3 

 

 

 

 

 

- kategória 4 

 

Tereza Slaná 

Diana Hôrová 

Jozef Melichar 

 

Natália Bieliková 

Adam Murín 

Lenka Líškayová 

Jessica Bonišová 

Martina Škvarnová 

 

Adrián Kňažko 

Adam Pastorek 

2.B 

2.B 

2.C 

 

3.A 

3.A 

3.A 

3.B 

3.C 

 

4.A 

4.C 

celoslo-

venské 

kolo 

úspešní 

riešitelia 



 Lívia Drozdová 

Marek Husenica 

 

4.C 

4.D 

Pytagoriáda      

- kategória P3 

 

 

 

- kategória P4 

 

- kategória P5 

 

- kategória P6 

 

- kategória P7 

 

Daniel Eduard Gemza 

Olívia Trubenová 

Adam Murín 

 

Martin Doležal 

 

Ema Radzová 

 

Adam Lehotský 

 

Timotej Kopča 

 

3.B 

3.A 

3.A 

 

4.A 

 

5.A 

 

6.A 

 

7.A 

 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

 

OK 

 

OK 

 

OK 

2. miesto  

5. miesto  

8. miesto  

  

1. miesto  

 

4. miesto  

 

2. miesto  

 

1. miesto 

Pangea 2015     

 Timotej Kopča 

Filip Tesák 

7.A 

9.B 

celoslo-

venské 

kolo  

 

účasť 

Maxík     

 Martin Doležal 

Dušan Hrmo 

Lenka Líškayová 

Zuzana Maslenová 

Urban Stajník 

Adam Murín 

 

4.A 

2.A 

3.A 

3.A 

3.A 

3.A 

celoslo-

venské 

kolo  

 

úspešní 

riešitelia 

Klokanko      

Klokanko 2 

 

Klokanko 3 

 

Klokanko 4 

 

Dušan Hrmo 

Diana Karásková 

Adam Murín 

Matej Danko 

Martin Doležal 

 

2.A 

2.A 

3.A 

3.A 

4.A 

celoslo-

venské 

kolo  

 

úspešní 

riešitelia 

Expert geniality show 2014/2015     

- kategória TOP EXPERTI Adam Lehotský 

Timotej Kopča 

6.A 

7.A 

 

celoslo-

venské 

kolo  

 

účasť 

Dejepisná olympiáda      

 Adam Lehotský 

Tomáš Baláž 

 

6.A 

6.A 

OK 

OK 

1. miesto 

2. miesto 

Matematická olympiáda      

- kateg. Z5  

- kateg. Z6  

- kateg. Z7  

 

Viktória Pavlová 

Adam Lehotský 

Jakub Kliment 

Matej Kliment 

5.A 

6.A 

7.A 

7.A 

OK 

OK 

OK 

OK 

6. miesto  

1. miesto 

1. miesto  

3. miesto  



 

- kateg. Z9  

 

Timotej Kopča  

Filip Tesák 

7.A 

9.B 

OK 

OK 

2. miesto  

1. miesto 

Fyzikálna olympiáda     

  Barbora Kravárová 

Vanesa Vincencová 

Igor Bajtoš 

8.A 

8.A 

9.A 

 

OK úspešní 

riešitelia 

Chemická olympiáda     

  Andrej Hric  

 

9.A 

 

OK 

KK 

1. miesto  

5. miesto 

Olympiáda v slovenskom jazyku     
  Andrej Hric  

 

9.A 

 

OK 

KK 

1. miesto  

5. miesto 

Olympiáda v ruskom jazyku     

- kateg. 3.A  

 

Mária Kleinová 9.A KK 3. miesto 

Olympiáda v anglickom jazyku     

- kateg. 1.B  

 

 

- kateg. 1.A  

  

Andrej Hric 

 

 

Timotej Kopča 

 

 

9.A 

 

 

7.A 

 

KK 

OK 

 

KK 

OK 

2. miesto  

1.  miesto  

 

2.  miesto 

1.  miesto  

 

Olympiáda v nemeckom jazyku     

- kateg. 1.B  

- kateg. 1.A  

 

Tomáš Legíň 

Beáta Filandová 

8.A 

7.A 

OK 

OK 

2. miesto 

2. miesto 

Geografická olympiáda     

 Miroslav Bielik 

Timotej Kopča 

Filip Tesák 

 

Andrej Hric 

5.A 

7.A 

9.B 

 

9.A 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

 

4. miesto 

5. miesto 

úspešný 

riešiteľ 

úspešný 

riešiteľ 

 

Technická olympiáda     

- kategória B 

- kategória B  

- kategória A  

 

Andrej Hric 

Marek Hlaváč 

Timotej Kopča 

9.A 

9.A 

7.A 

OK 

OK 

OK 

1. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

Festival vedy a techniky     

 Jakub Kliment 

Matej Kliment 

 

Igor Bajtoš 

Róbert Irgel 

Patrik Pavla 

 

7.A 

7.A 

 

9.B 

9.B 

9.B 

KK 

KK 

 

celosl. 

kolo 

 

4. miesto 

 

 

účasť 

 



iBobor – informatická súťaž     

 Adam Murín 

Aneta Matejková 

Bibiana Černáková 

Ema Nagyová 

Veronika Petrášová 

Ľubomír Lavirac 

 

3.A 

3.A 

3.A 

4.A 

4.A 

4.A 

celosl. 

kolo 

 

úspešní 

riešitelia 

 

Hliadka mladých zdravotníkov     

I. stupeň 

 

 

 

 

 

II. stupeň 

 

 

 

 

 

Barbora Grigláková 

Alexander Kondra 

Karolína Pellizzolová 

Jessica Bonišová 

Bianka Hrivňáková 

 

Hana Černáková 

Petra Kňažková 

Timea Tóthová 

Sára Skokáneková 

Zuzana Volfová 

4.D 

3.B 

3.B 

3.B 

3.B 

 

7.B 

9.A 

7.B 

7.B 

7.B 

OK 

 

 

 

 

 

OK 

1. miesto 

 

 

 

 

 

1. miesto  

 

Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom     

400 m – dievčatá   

800 m – dievčatá  

800 m – dievčatá 

1500 m – dievčatá  

 

400 m – chlapci  

400 m – chlapci  

1 900 m – chlapci  

Terézia Pepichová 

Natália Bieliková 

Lenka Liškayová 

Ema Nagyová 

 

Samuel Sekerka 

Branislav Šťastný 

Boris Balogh 

 

1.B 

3.A 

3.A 

4.A 

 

2.C 

2.B 

6.A 

OK 2. miesto  

1. miesto  

3. miesto 

1. miesto  

 

1. miesto  

3. miesto  

3. miesto 

Atletika     

- vrh guľou  

- skok do diaľky 

 

Viliam Majer 

Viktória Kubáňová 

9.B 

7.A 

OK 

OK 

2. miesto 

2. miesto 

Floorball ZŠ –  dievčatá     

 

 

 

Monika Sklenková 

Anabella Pellerová 

Dominika Cepláková 

Soňa Turčanová 

Viktória Kubáňová 

 

9.C 

8.A 

8.A 

8.A 

7.A 

OK 2. miesto  

 

Floorball ZŠ –  chlapci     

 Dávid Sedliak 

Slavomír Bil 

RóbertIrgel 

Juraj Šmondr 

Adam Matuška 

Viktor Mihálka 

9.B 

9.B 

9.B 

9.B 

9.B 

9.A 

OK 3. miesto  

 



Samuel Kúštik 

Boris Mesiarik 

Timotej Kopča 

 

9.A 

7.A 

7.A 

Basketbal      

- dievčatá Ema Nagyová 

Ema Martečíková 

Lujza Raffajová 

Simona Paučová 

Emma Reichmannová  

Monika Sklenková  

Jarmila Kakarová 

4.A 

8.B 

8.B 

8.B 

9.A 

9.C 

8.B 

region. 

kolo 

 

2. miesto  

 

Žiarska basketbalová mikroliga     

dievčatá  – I. stupeň 

 

 

               – II. stupeň 

 

 

 

 

 

 

Chlapci – I. stupeň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               – II. stupeň 

 

 

 

 

 

Natália Bieliková 

Alexandra Schveigert 

 

Ema Martečíková 

Lujza Raffajová 

Simona Paučová 

Emma Reichmannová 

Monika Sklenková 

Jarmila Kakarová 

 

Timotej Šmondrk 

Matúš Melaga 

Marek Kňažko 

Filip Horváth 

Matej Danko 

Marián Kartík 

Tobias Kicko 

Tmáš Boháč 

Bruno Juhász 

Timotej Dibdiak 

Alexander Kondra 

David Polakovič 

 

Viktor Mihálka 

Viliam Majer 

Matúš Šály 

Tomáš Mokroš 

Samuel Horváth 

Marek Grochal 

Peter Štábel 

 

3.A 

3.A 

 

8.B 

8.B 

8.B 

9.A 

9.C 

8.B 

 

4.A 

2.B 

2.B 

2.C 

3.A 

2.A 

3.C 

3.C 

2.D 

1.B 

3.B 

3.B 

 

9.A 

9.B 

8.A 

9.B 

8.A 

7.A 

9.C 

mests. 

kolo 

 

OK 

reg. 

kolo 

 

 

 

 

mests. 

kolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

reg. 

kolo 

Majstr. 

SR 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

2. miesto 

 

 

 

 

 

1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto 

1. miesto 

 

5. miesto 

 

Bedminton     

- dievčatá 

 

- chlapci  

Viktória Kubáňová 

Viktória Sviržovská 

Matej Piatrik 

Timotej Kopča 

 

7.A 

6.A 

7.A 

7.A 

OK 

 

OK 

2. miesto 

 

3. miesto  

 



Plávanie     

- najkrajší skok do vody Ema Nagyová 4.A mest. 

kolo 

 

2. miesto 

Mladý technik 2015 – najúspešnejší 

jednotlivci a kolektívy 

    

 I. stupeň 

kateg.  Stavebnicové práce – kolektív 

 

 

 

kateg. Modelárske práce – jednotlivec 

 

kateg. Modelárske práce – kolektív 

 

 

kateg. Origami – kolektív 

 

kateg. Origami  – jednotlivec 

 

kateg. Technická hračka – jednotlivec 

 

 II. stupeň 

 

kateg.  Stavebnicové práce - kolektív 

 

 

kateg.  Výrobky z kovu 

 

kateg.  Technická hračka - jednotlivec 

 

kateg.  Technická hračka - kolektív  

 

 

Barbora Grigláková 

Michal Prekopp 

Aurel Lipták 

Fedor Stajník 

Martin Doležal 

 

Martin Doležal 

Marek Husenica 

 

ŠKD – Slniečko  

 

Jakub Gašparík 

 

Matúš Štefaňák 

 

 

 

Matej Kliment 

Jakub Kliment 

 

Branislav Vlček 

 

Patrik Knopp 

 

Matej Kliment 

Jakub Kliment 

 

 

4.D 

4.D 

4.D 

4.A 

4.A 

 

4.A 

4.D 

 

2.B 

 

2.B 

 

4.B 

 

 

 

7.A 

7.A 

 

8.B 

 

9.C 

 

7.A 

7.A 

mest. 

kolo 

 

 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

 

1. miesto 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

 

 

1. miesto 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

1. miesto  

Žiacky a mestský školský parlament     

- za mimoriadnu aktivitu a prístup k práci   Viktória Mizeráková 9.A 

 

  

 

Naše najväčšie úspechy: 

 

Dominika Vidovičová, 6.A 

- celoslovenské kolo Rozprávkové vretienko – 3. miesto  

 

Jakub Kliment, 7.A 

Matej Kliment, 7.A 

- festival vedy a techniky – 4. miesto v krajskom kole (mimoriadna cena poroty)  

 

Mária Kleinová, 9.A 

- olympiáda v ruskom jazyku – 3. miesto v krajskom kole 

 



Úspešní riešitelia v obvodnom kole matematickej olympiády:  

1. miesto – Adam Lehotský, 6.A  

1. miesto – Jakub Kliment, 7.A 

2. miesto – Timotej Kopča, 7.A 

3. miesto – Matej Kliment, 7.A 

1. miesto – Filip Tesák, 9.B 

 

Andrej Hric, 9.A 

- anglický jazyk – 1 miesto v obvodnom kole 

            –  2. miesto v krajskom kole 

- slovenský jazyk – 1 miesto v obvodnom kole 

                                                  – 5. miesto v krajskom kole 

- chemická olympiáda – 3. miesto v krajskom kole 

                                           1. miesto v obvodnom kole  

- technická olympiáda – 1. miesto v obvodnom kole 

Hliadka mladých zdravotníkov 

- 1. miesto v obvodnom kole – I. aj II. stupeň 

 

Timotej Kopča, 7.A 

- olympiáda v anglickom jazyku – 1. miesto v obvodnom kole 

  – 2. miesto v krajskom kole 

- technická olympiáda – 3. miesto v obvodnom kole 

- Expert geniality show – 13. miesto v celoslovenskom kole 

- Pytagoriáda – 1. miesto v okresnom kole  

- Matematická olympiáda – 2. miesto v obvodnom kole 

 

Dejepisná olympiáda 

- Adam Lehotský , 6.A – 1. miesto 

- Tomáš Baláž, 6.A – 2. miesto 

                                         

Basketbal – chlapci – 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v regionálnom kole a 5. miesto na 

Slovensku  :  Viktor Mihálka, Viliam Majer, Matúš Šály, Tomáš Mokroš, Samuel Horváth, Marek 

Grochal, Peter Štábel 

 

Basketbal – dievčatá – 1. miesto v obvodnom kole, 2 . miesto v regionálnom kole: 

Ema Nagyová, Ema Martečíková, Lujza Raffajová, Simona Paučová, Emma Reichmannová , 

Monika Sklenková , Jarmila Kakarová 

 

Atletika – skok do diaľky – Viktória Kubáňová, 7.A – 2. miesto 

                 vrh guľou – Viliam Majer, 9.B – 1. miesto v obvodnom kole a 5. miesto v krajskom kole 

 

 

PREZENTÁCIA  

 

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

 Imatrikulácia – slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka do  žiackeho stavu organizované 

v spolupráci so žiackym parlamentom.   

 Deň s knihou – v rámci Dňa školských knižníc  žiaci spoznávali knihy Kristy Bendovej 

(1.roč. + 5.roč.), Márie Ďuríčkovej (2.roč. + 6.roč.), J. C. Hronského (3.roč. + 7.roč.), Hany 

Zelinovej (4.roč. + 8.roč.).   



 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 : v jazykových triedach na I. aj II. 

stupni  – 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 Montesori,  jazyka slovenského, navštívili hodinu prírodovedy, kde 

vyučujúca prezentovala prvky z projektu Bádatelia v parku. Záujmovú činnosť prezentovala 

učiteľka ukážkami prác z krúžku First Lego League, Elektronik a Mladý technik, žiaci sa 

prezentovali aj v literárno-dramatickej tvorbe v anglickom jazyku. 

 Sokoliari na Dvojke – návšteva zo ZŠ M. Hella Štiavnické Bane.  

 Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2015/2016. 

 Odhaľujeme tajomstvá chémie.  

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

s finančným ohodnotením 300 €. 

 Deň žiarskych škôl – prezentácia školy v rámci mesta.  

 Slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia 4. ročníka v MsKC.                                                                         

 Slávnostná akadémia žiakov 9. ročníka v Dome kultúry na Nám. MS spojená so 

slávnostným odovzdávaním vysvedčení viceprimátorom Mesta v obradnej sieni MsKC. 

 Čistenie Lutilského potoka pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s MsÚ v Žiari nad 

Hronom, oddelením životného prostredia.  

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

školy (imatrikulácia, Stavanie mája s ľudovými tradíciami – Májovica, Tekvicový 

lampiónový sprievod,  Šarkaniáda, Jablkový deň, Netradičné kŕmidlá pre vtáčiky, Deň 

mlieka = Deň zdravia, Vianoce – tradície a Týždeň detských radostí, vianočné trhy,  

zbierky, zber papiera,  Deň vody, Deň Zeme, Deň žiarskych škôl, atď.), aktívne sa podieľa 

na realizovaní aktivít Mestského žiackeho parlamentu.  

 Klub moderných učiteľov – oboznamovanie a šírenie moderných trendov, inovatívnych 

metód  a foriem práce pri vyučovaní a to hlavne v oblasti IKT, eTwinning, webináre, 

roadshow – prezentácia dvoch príspevkov – Projektové vyučovanie na hodinách fyziky a  

technika na Dvojke (Bystičanová ) a Cudzie jazyky na Dvojke moderne a efektívne 

(Kleštincová)  

 Webstránka školy – aktualizované informácie zo života školy. 

 Školský časopis. 

 Školské vysielanie v školskom rozhlase.  

 Ročníkové práce – prezentačné zručnosti žiakov pre rodičov a známych.   

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

regionálne vysielanie RTVS ( Mária Kašiarová, 6.A – účinkovala v seriáli Superhrdinovia). 

 

AKTIVITY 

 Verejná zbierka „Biela pastelka“(v spolupráci s mestským žiackym parlamentom). 

 Celoslovenské testovanie žiakov T 9. ročníka zo SJL a MAT s využitím elektronického 

testovania.  

 Testovanie žiakov 5.ročníka zo SJL a MAT.  

 Testovanie štúdie PISA 2015 zamerané na hodnotenie čitateľskej, matematickej, finančnej a 

prírodovednej gramotnosti. 

 Testovanie TIMSS 2015 zamerané na zisťovanie matematických a prírodovedných 

vedomostí a zručností žiakov 4.ročníka.  

 Testovanie – zisťovanie klímy v triede „Trieda v kríze“ (7.A,7.B,6.B) 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – v spolupráci CPPP a P + VÚDPaP; 



zamerané na štandardizáciu a inováciu diagnostických nástrojov (náhodný výber žiakov). 

 Testovanie pohybovej výkonnosti žiakov 1., 5. a 9.ročníka v spolupráci s UMB v Banskej 

Bystrici katedra telesnej výchovy. 

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

s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov, elektronika, matematika). 

 Deň otvorených dverí -  Drobci cvičia – v rámci spolupráce s MŠ (ŠKD + I. stupeň). 

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

 Vytvorenie digitálnych materiálov pre humanitné predmety dejepis a geografiu v rámci 

aktivít Máme radi Slovensko prostredníctvom projektu Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva. 

 Vytvorenie digitálnych materiálov pre rovesnícke vzdelávanie v rámci aktivít Učím sa , 

učím ťa prostredníctvom projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva. 

 Prevencia sociálno-patologických javov a drogových závislostí: 

- interaktívne bloky prednášok a besied zamerané na potláčanie nežiaducich javov 

v spoločnosti, organizované v spolupráci s CVČ, 

- rovesnícke skupiny – spolupráca žiakov s CPPP a P, CVČ, políciou  

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

s ľuďmi  - športové aktivity „Cvičme, cvičme, zdraví buďme“. 

- Prevenčný deň v spolupráci s RUVZ a mestskou políciou na tému „Šikanovanie, násilie, 

právne vedomie a obchodovanie s ľuďmi“. 

- Deň boja proti AIDS, Týždeň boja proti stresu, Deň narcisov, Svetový deň výživy, 

Svetový deň bez tabaku,  interaktívna beseda – Viem, kto som, viem, čo chcem“. 

- Stretnutia koordinátorky drogovej prevencie so žiakmi 3. až 6. ročníka – rozhovory na 

tému zdravého životného štýlu. 

 Predvianočné zvykoslovie:  

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

s vianočnými výrobkami detí školy, tvorivé dielne v triedach. 

 Netradičné kŕmidlá  pre vtáčiky. 

 Vítanie jari  – veľkonočné tradície ( nástenky a kútiky v triedach). 

 Májovica na Dvojke.  

 Športoviny. 

 Deň Zeme – triedenie odpadkov  zamerané na ochranu našej ZEME  nerozhadzovaním 

odpadkov do prírody a pravidelným separovaním odpadu.  

 Šarkaniáda – prehliadka šarkanov Šaňovia  na Dvojke. 

 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 – 190,- € . 

 Plavecký výcvik žiakov 3. roč. 

 Deň zdravej výživy, Deň vody, Deň Zeme, Deň narcisov, Deň mlieka, Svetový deň 

zvierat,– aktivity v rámci ENV. 

 Deň Zeme – projekt Čistenie Lutilského potoka v spolupráci s MsÚ v Žiari nad Hronom, 

oddelením životného prostredia. 

 Návšteva zvierat útulku v Žiari nad Hronom. 

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

spoločná návšteva knižnice ZŠ, Vítanie mája ...).  

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

planéta vedomostí, EduTech, Data kabinet, Živica, Java applety (simulácia fyzikálnych 

http://www.zborovna.sk/
http://www.tull.sk/


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

školy príspevkami učiteľov.... 

 Noc s Andersonom – spanie v škole – aktivita pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej 

knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Naša škola si 

vybrala bratov Girmmovcov.  

 Škola v prírode :  

- Tramptária Krahule – žiaci 2.A triedy 

- Chata Homôlka pri Ilave – žiaci 5.A,B,C triedy. 

 Z činnosti ŠKD – spoločné akcie pre všetky oddelenia  

- Putovanie po Slovensku 

- Úlikiáda – olympijská streda – športové popoludnie.  

- Výstava jesenných plodov a výrobkov z plodov jesene na školskom dvore. 

- Varenie, pečenie. 

- Návšteva Planetária, mestskej knižnice, Pohronského osvetového strediska. 

- Výroba adventných kalendárov. 

- Tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi.  

- Vianočné besiedky spojené s vianočnou diskotékou. 

- Zima v Úliku. 

- Mikulášske popoludnie. 

- Fašiangová veselica v školskom klube detí. 

- Deň otvorených dverí pre deti škôlkárov.  

- Beseda so spisovateľkou Michaelou Pribilincovou. 

- Divadielko Portál – predstavenie O hlúpej žene. 

- O špinavej planéte – divadlo žiakov ŠKD. 

- Netradičná hudobná výchova s pani učiteľkou Kuzminovou.  

- Výroba veľkonočných vajíčok, veľkonočné tvorivé dielne.  

- Veľkonočné hlavolámanie.  

- Tvorivé dielne ku Dňu matiek a Dňu otcov.  

- Prírodovedné vychádzky zamerané na poznávanie rastlín, stromov, výroba herbára. 

- Deň detí – zábavné popoludnie plné rozprávok a súťaží. 

 

 Besedy:  

                    I. stupeň:  

 

Téma Prednášajúci Triedy 

Čo je zdravie   p. Mlatecová I. A,B, C,D,  

Nie je liek ako liek p. Mlatecová II. A,B, C,D 

Únosy detí p. Kováč I. A,B, C,D,  II.A,B,C,D 

Hasiči, ich úloha a vybavenie p. Kobelár I.B 

Pozitívne rozprávky p. Pribilincová, MsKC I. C 

Zdravý úsmev p. Malová I. roč. a II. roč. 

Kráľovná a sladké pokušenie p. Ľubušká, CVČ II.A,B,C,D 

Pravidlá chodca a vodiča, 

dopravné značky a ich význam 

pán Cabánik, DDI 

 

I. stupeň 

Moja tvorba pre deti spisovateľka K. Falťanová II.D 

Kyberšikana a nástrahy internetu p. Oster I. stupeň 

Naše mesto, kronika mesta p. primátor P. Antal III.A 

Návykové látky p. Malatincová III.A, B,C, IV.A 

Šikana a trestnoprávna 

zodpovednosť  

p. Kováč III.A,B,C, IV.A, B,C,D 

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


Jazdi bezpečne p. kpt. Šmondrková IV.A, B,C,D 

Rasizmus p. Kováč IV.A,B,C,D 

Vtáčiky, ktoré žijú vedľa nás Ing. Petrikovič IV.A,B,C,D, III.C 

Lesný ekosystém p. Homoláková IV.A,B,C,D 

 

  

II. stupeň:     

 

o  Beseda so spisovateľkou Jankou Plauchovou ( 9.A, 9.B a 8.A). 

o  Beseda so spisovateľkou Evitou Urbaníkovou (9.A 9.B, 9.C). 

o  Beseda so Zuzanou Šulajovou. 

o  Beseda s lesným pedagógom , ornitológom (5.A). 

o  Čas premien – výchovno-vzdelávací program o dospievaní dievčat – p. Čapová 

(6.A,B). 

o  Na ceste k mužnosti – p. Holecová (7.A,B) 

o  Zdravý životný štýl, zdravá výživa, prevencia infekčných chorôb, besedy o dospievaní 

(II. stupeň). 

 

 

  Exkurzie:         

o  I. stupeň:    

Bratislava – Vlakom do múzeí a galérií (4.A,B,C.). 

Bratislava – Prírodovedné a Detské múzeum (3.A, 4.A) 

Svätý Anton , historický kaštieľ a prírodovedné múzeum, Kysihýbel (4.C) 

Bojnický zámok – Vianoce na zámku (1.B). 

Bojnický zámok, ZOO (3.B,C). 

Martin, Múzeum Slovenskej dediny (1.C,D; 2. C,D).  

 

o  II. stupeň: 

- Návšteva pamätného domu Martina Kukučína v Jasenovej (7.A) 

- Arborétum Tesárske Mlyňany, národný žrebčín Topoľčianky (5.A) 

- ZOO Zlín, Moravský kras – Punkevní jaskyňa, priepasť Macocha (6.A; 9. B,C) 

- Múzeum praveku v Bojniciach (6.A,B,C; 7.B ) 

- Čistička odpadových vôd, hasiči (6.A,B,C) 

- Požiar a jeho likvidácia – ukážka hasičskej techniky (II. stupeň) 

- Sitno, Počúvadlo, prehliadka vertikálnej záhrady, areálu, chovu a výcviku dravcov v ZŠ 

Maximilána Hella Štiavnické Bane 

- Banské a mineralogické múzeum Banská Štiavnica (8.A,B,C) 

- Tropikárium a prírodovedné múzeum v Budapešti (8.A; 9.A ) 

- Kremnický zámok a múzeum kremnickej keramiky (5.roč.) 

- Zámok v Bojniciach (6.roč.) 

- Zámok Lešná na južnej Morave (6.roč. a 9.roč.) 

- Oravský zámok (7.roč.) 

- Advent v Rakúsku (7. – 9.roč.)  

- Terra Permonia – tvorivé dielne , Banská Štiavnica (6.roč.; 7.roč.)  

- Arborétum Mlyňany (5.roč.)  

- Mincovňa Kremnica a múzeum mincí a medailí NBS  (5.roč.) .  

- Návšteva prezentácie stredných odborných škôl v regióne ZH (8.roč.; 9.roč.)  

 

 



 Výlety a vychádzky:               

o  I. stupeň:    

Habakuky Donovaly 

Ladomerská Vieska – rozdiel medzi dedinou a mestom 

Lutila – rozdiel medzi dedinou a mestom 

Žiarsky jarmok – Remeselníci a tradície 

Park Š. Moysesa 

 

 Divadelné predstavenia:               

o  I. stupeň: 

Tri prasiatka – Divadlo Zvolen 

Mr. Wolf and 3 little pigs – divadlo v anglickom jazyku – MsKC Žiar nad Hronom 

    

o  II. stupeň: 

Ferdo Mravec – divadlo v Nitre 

Peter Black – divadlo v Martine  

 

 Výchovné koncerty:               

o  Aby telo nebolelo 

o  Ľudová pieseň 3x inak (ZUŠ v Žiari nad Hronom) 

o  Súbor Hron 

 

 

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

 

Projekty vypracované v školskom roku 2014/2015 

   
P. 

č. 

Názov projektu Vyhlasovateľ Dátum 

predloženia 

Výsledok 

ne/schválený 

Požadovaná 

suma 

1. Edukačno -

výskumný areál pre 

žiakov II. ZŠ v Žiari 

nad Hronom 

Ekopolis 

 

08.12.2014 

 

neschválený 3 730,- € 

2. Po stopách 

slovenských 

vynálezcov 

 

Nadácia ZSNP  

a Slovalco 

 

14.04.2015 
schválený 

 

7 936,30 

3. Edukačno -

výskumný areál pre 

žiakov II. ZŠ v Žiari 

nad Hronom 

 

Tesco 

 

jún 2015 
schválený 

 

2 000,- € 

 Spolu získané 

prostriedky:  

  
 

9 936,30€ 

        

 

 

 

 

 



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. 

Infovek zameraný na prácu s počítačom pre žiakov školy, 

predškolákov a širokú verejnosť 

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 

Vzdelávanie učiteľov 

v súvislosti s tvorbou 

školských vzdelávacích 

programov 

vzdelávanie v rámci EÚ 

Rozvoj polytechnickej 

výchovy v základných školách 

národný projekt  

 

Nové trendy anglického jazyka 

na základných školách  

národný projekt  

 

 

 

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

 

       V školskom roku 2014/2015 sa v našej škole neuskutočnila žiadna 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 etickej a náboženskej 
výchovy, dvomi jazykovými laboratóriami, učebňou elektroniky,  školskou knižnicou, 

školskými dielňami, kuchynkou a tromi učebňami výpočtovej techniky, digitálnou učebňou s 

interaktívnou tabuľou s notebookom, 20 ks tabletmi a wifi routerom, pripojenými na internet. 

       Vplyvom spodných vôd dochádza k vlhnutiu pôdy pod budovami školy, čoho následkom je  

vydutá či znehodnotená podlaha v 4 triedach na prízemí budov.  

 

Areál školy 

 

Je vyhovujúci pre potreby žiakov a ich voľnočasových i športových aktivít. V školskom roku 

2014/2015 sme zmodernizovali exteriér školy zakúpením altánku pre alternatívne metódy výučby 

a dovybudovaním a zmodernizovaním chemického laboratória. Z psychohygienického hľadiska 

boli vymaľované triedy I. aj II. stupňa. Úplnou rekonštrukciou prešlo ďalšie oddelenie ŠKD ( 

výmena podlahy, obklad, vymaľovanie).  

 

       Potreba: 

 rekonštrukcia basketbalového ihriska 

 oprava podláh v štyroch triedach školy 

 stoličkovýťah v I. prístavbe školy (odborné učebne) 

 

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

 

a)  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 
Dotácia zo štátneho rozpočtu                                                               841.449 € 

z toho : 

 normatívne finančné prostriedky                                                                         779.091 € 

 nenormatívne finančné prostriedky                                                                       62.358 € 

a) na dopravu žiakov                                                            6.522 € 

b) presun z roku 2013 na dopravu žiakov                                                                    225 €    

c) na asistentov učiteľa                                                    18.200 € 

d) na vzdelávacie poukazy                                                                                         6.135 € 

e) sociálne znevýhodnené prostredie                                                                         7.722 €  

f) odchodné do dôchodku                                                                                          1.789 € 

g) havárie                                                                                                                  21.765 € 

                    

Čerpanie: 

 

Normatívne finančné prostriedky:                                                                                   779.091 € 

Mzdy a odvody do poisťovní                                                                                             683.705 € 

Mzdy                                                                                            501.737 € 

 tarifné platy, náhrady miezd, osobné príplatky, odmeny, príplatky za riadenie, nadčasy, 

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



začínajúci pedagogický zamestnanec, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok 

Odvody do poisťovní                                                                                                            181.968 € 

 odvody do poisťovní vo výške 34,95 % 

z miezd a odvodov do poisťovní bolo 1.232 € použitých na  ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov – zastupovanie počas neprítomných pedagogických 

zamestnancov 

 

Prevádzka                                                                                                                         95.386 € 

                                                  

Cestovné náhrady tuzemské                                                                                         363 €                                                         

 finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie 

cestovného pre zamestnancov na služobných cestách – školenia, semináre, z toho 137 € 

bolo použitých na preplatenie cestovného na ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

 

Energie, voda a komunikácie                                                      57.736 € 

 finančné prostriedky boli použité na úhradu zálohových platieb elektrickej energie, úhrada 

faktúry za vyúčtovanie spotreby EE v roku 2013 - nedoplatok, faktúr za teplo,  vodné, 

stočné, úhrad za telekomunikačné služby – výdavky na teplo predstavujú 36.605 € 

 

Materiál                                                        13.998 € 

 nákup učebných a kompenzačných pomôcok do jednotlivých kabinetov ZŠ, predplatné 

odborných časopisov a publikácií, učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ, pracovné zošity pre 

4.ročník ZŠ, nákup tlačív ŠEVT, tonerov do tlačiarní a kopírok, nákup pracovného 

oblečenia, nákup učiteľského nábytku – školská katedra,  školského nábytku – školské 

lavice a stoličky, hasiaceho prístroja, elektrického ohrievača ELIZ, nákup školských 

bezprašných kried, IP kamery, vysávača Karcher, fotoaparátu, nákup umývadiel a batérií, 

kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, údržbárskeho materiálu, ...  

 

Údržba                                                                                                                                      1.117 € 

 oprava kopírovacieho stroja TOSCHIBA, oprava čerpadla, montáž vodovodných 

rozvodov do učebne chémie, oprava signalizácie – SPIN a ďalšie menšie údržbárske práce 

podľa potrieb ZŠ 

 

Nájomné za prenájom                                                                                                                 405 € 

 prenájom rohoží Lindström 

 

Služby                                                         19.070 € 

 virtuálna knižnica KOMENSKÝ, služby Minolty, odvoz odpadu, služby BOZP a PO, 

služby SPIN – ochrana objektu, servis rohoží, služby IVES, VEMA,  zviazanie mzdových 

listov, účastnícke poplatky za školenia a semináre, výroba kľúčov, deratizačné práce 

v objekte školy, povinný prídel do sociálneho fondu, poplatky za vedenie účtov, 

stravovanie zamestnancov školy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej 

činnosti, ... 

 

Bežné transfery jednotlivcom                                                                             2.697 € 

 transfery na nemocenské dávky – PN 

 

 

 



Nenormatívne finančné prostriedky                                                                                   62.082 € 

 

Doprava žiakov                                                        6.471 € 

 finančné prostriedky použité na dopravu žiakov do ZŠ boli vyčerpané vo výške 6.471 €, 

z toho bolo použitých z roku 2013  225 €, z  dotácie roku 2014 bolo použitých 6.246 € 

a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 276 € bolo presunutých do roku 2015   

 

Na asistentov učiteľa                                                                  18.200 € 

 finančné prostriedky boli použité na úhradu tarifných platov, náhrad miezd a odvodov do 

poisťovní pre asistenta učiteľa  - mzdy vo výške 13.462 € a odvody do poisťovní vo výške 

4.738 € 

       

Sociálne znevýhodnené prostredie                                                                                           7.722 € 

 nákup učebných a kompenzačných pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia – keramické tabule Triptych, nákup školských stoličiek a lavíc, úhrada 

nákladov spojených s exkurziou pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

z uvedených finančných prostriedkov bolo 3.335 € použitých na výchovno – vzdelávací 

proces 

 

Odchodné do dôchodku                                                                                                           1.789 €                                          

 vyplatenie odchodného do dôchodku v zmysle § 7 ods. 15 písm. a) zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov 

 

Vzdelávacie poukazy                                                                                                               6.135 € 

 nákup materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúžkov, odmeny na základe dohôd 

o vykonaní práce, odvody do poisťovní, z uvedených finančných prostriedkov bolo 291 

€ použitých na výchovno – vzdelávací proces 

Havárie                                                                                                                               21.765 € 

„Oprava hlavných rozvodov elektroinštalácie“  

 uvedené finančné prostriedky neboli v roku 2014 vyčerpané a boli presunuté do roku 

2015 z dôvodu, že základnej škole bola informácia o pridelení finančných prostriedkov 

oznámená zriaďovateľom dňa 30.12.2014. Finančné prostriedky sme následne čerpali 

v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8, bod 5. t.j. finančné prostriedky 

poskytnuté po 1.októbri rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca 

príslušného rozpočtového roka možno použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového 

roka.  

 

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:                                                                                                                   4.400 € 

 finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou ZSNP a Slovalco v rámci nasledovných 

projektov: 

1. „Odhaľujeme tajomstvá chémie“ vo výške       3.000 € 

2. „Bádatelia v Parku“                      vo výške        750 € 

 V rámci uvedených projektov boli finančné prostriedky použité nasledovne: 

- nákup keramickej tabule Triptych s príslušenstvom, notebook, dokovacia stanica pre 

notebook, eBeam systém interaktívnej tabule, projektor EPSON, destilačný set 



s príslušenstvom – projekt „Odhaľujeme tajomstvá chémie“ 

- nákup fotoaparátu CANON, mikroskopu Celestron, sady makro šošoviek, detské 

farebné mikroskopy nádoby s lupou – projekt „Bádatelia v Parku“ 

 finančné prostriedky poskytnuté spoločnosťou Nemak Slovakia, a.s. vo výške 650 €  

boli použité na úhradu faktúry za kultúrne vystúpenie pri príležitosti MDD na našej 

škole 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Cieľ na školský rok 2014/2015:  

1. Využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, v kmeňových triedach prostredníctvom 

eBeam tabúľ a interaktívnych tabúľ, sledovať kompetencie učiteľov v tejto oblasti. 

2. Poskytnúť žiakom viacej možností orientovať sa na pohybové aktivity v rámci projektu 

„Tenis do škôl“. 

3. Zefektívniť a zmodernizovať výučbu cudzích jazykov.  

 

Vyhodnotenie: 

1. eBeam tabule aj interaktívne tabule umiestnené v kmeňových triedach boli využívané 

v primeranej miere s ohľadom na efektívnosť pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu. 

Vyučujúcim bolo priebežne zabezpečené interné vzdelávanie na zvýšenie úrovne ich 

zručností v tejto oblasti. Pre žiakov bol takýto spôsob vyučovania príťažlivý a atraktívny. 

V šiestich triedach boli nainštalované nové interaktívne tabule. 

2. V rámci projektu tenis do škôl bola žiakom poskytnutá možnosť navštevovať tenisový 

krúžok a možnosť využiť tenisovú stenu na zdokonalenie pohybových zručností. Zároveň 

sme posilnili hodiny telesnej výchovy úpravou učebných plánov na I. stupni, čím sme 

zatraktívnili tieto hodiny. V rámci hodín telesnej výchovy mali žiaci možnosť navštíviť 

tenisové kurty v Greenparku.  

3. 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 2.ročník súťaže 

v prednese ruskej poézie Puškinov pamätník a 1.ročník obvodného kola súťaže v prednese 

poézie a prózy v anglickom jazyku The Day with English Literature. Novinkou tohto 

ročníka bolo, že sa súťaže zúčastnili aj žiaci iných škôl v regióne.  

 

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 

 zručnosti učiteľov vo využívaní IKT 

 vzdelávanie sa učiteľov 

 vnímavý prístup učiteľa k žiakovi 

 potreba školského psychológa – rastúci 

počet žiakov so ŠVVP 

 



 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 

 organizovanie exkurzií, plaveckého 

a lyžiarskeho výcviku 

 práca s nadanými a talentovanými žiakmi 

 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  

 chemické laboratórium 

 škola po rekonštrukcii 

 upravené priestory kuchyne 

 upravený exteriér školy s oddychovými 

zónami a altánkom  

 tenisová stena, multifunkčné ihrisko 

 

 pavilónová škola – sťažený presun žiakov 

a pedagógov v zimnom a daždivom 

období do učební z dôvodu otvorených 

pergolí a nedostatočného vyspádovania 

priestoru pred budovami  

 

 stoličkovýťah v I. prístavbe 

 

 

 

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 

 ďalej sa zohľadňovali: jedna previerka denne (zodpovední triedni učitelia), písanie 

previerok na prvých troch hodinách, streda bez zadania domácej úlohy, nezaťažovať žiakov 

9. roč. pred Celoslovenským testovaním žiakov 9.ročníka a prijímacími skúškami 

zadávaním zložitých úloh a písaním previerok z neprofilových predmetov 

 

b) voľnočasové aktivity školy  

  V školskom roku 2014/2015 žiaci pracovali v týchto krúžkoch: 

 Lego krúžok I. 



 Lego krúžok II. 

 Mladý zdravotník 

 Tvorivé ručičky 

 Nebojme sa matematiky 

 Literárno-dramatický krúžok 

 Astronomický krúžok 

 Elektronik 

 First Lego League 

 Hry vo vode 

 Prvá pomoc 

 Okná do literatúry 

 Basketbal 

 Výtvarný ateliér  

 Mladý technik I. 

 Mladý technik II. 

 Matematik I. 

 Matematik II. 

 Matematika ľavou zadnou 

 Farebný svet chémie 

 Turistický krúžok 

 Biologický krúžok 

    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) 

 doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 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 M. Hella Štiavnické Bane, ZŠ Vyhne 

 spolupráca s basketbalovým klubom MŠK 

 dopravné ihrisko pri súkromnej autoškole SACO  

 spolupráca s využívaním tenisových kurtov pre deti – Greenpark  

 spolupráca so strednými školami 



 s Mestskou knižnicou M. Chrásteka – besedy: 

o  1. roč.  Pasovanie prvákov za čiteľov. 

o  2. roč.  Čo šepká les a Čarodejná metla leť. 

o  3. roč.  Namorník Kapko Dierka. 

o  4. roč.  Orientujeme sa v náučnej literatúre.  

o  5.roč.   Zázračný svet povestí a čaro nonsensu v rozprávkach a básňach.  

o  6.roč.   Prednáška o živote a diele spisovateľa P.O.Hviezdoslava. 

o  7.roč.   Život a tvorba Martina Kukučína (Vianočné oblátky). 

o  9.roč.   Život a dielo Ľ. Štúra pri príležitosti jeho 200, výročia narodenia. 

 Spoločné aktivity s POS, CVČ, RÚVZ, SČK,  kpt. Šmondrkovou,  p. Malatincovou, 

s mestskou políciou, s pracovníkmi hasičského a záchranného zboru 

 CPPPaP v ZH, DIC 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 

 Súkromná jazyková škola Ing. Habáňa 

 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Univerzita tretieho veku  

     

 

Doložka  

 

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

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku  2014/2015. 

 

 

 

Mgr. Ľubica Baranová 

riaditeľka školy 


