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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického 

usmernenia č. 10/2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Správa bola vypracovaná na základe: 

1. Koncepcie rozvoja školy na roky 2013 – 2017. 

2. Plánu práce školy na školský rok 2016/2017. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a predmetovej komisie. 

4. Informácií o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Župkov 18. 

5. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánu práce výchovného poradcu, koordinátora pre drogovú 

závislosť, koordinátora pre environmentálnu výchovu, koordinátora pre prácu so žiakmi so 

ŠVVP, koordinátora pre oblasť finančnej gramotnosti. 

7. Informácie o činnosti žiackej školskej rady v školskom roku 2016/2017. 

8. Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti a vonkajších kontrolách. 

9. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí.  

10. Výsledkové listiny žiackych súťaží.  

11. Zhodnotenie práce vyučujúcich jednotlivých predmetov.  

12. Zhodnotenie práce triednych učiteľov.  

 

 

Správu predkladá: 

 

 

 

...................................................... 

Mgr. Iveta Tomášová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 13. októbra 2017 

 

 

 

Prerokovaná v Rade školy pri ZŠ s MŠ Župkov dňa ............................................. 
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I. A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov školy  Základná škola s materskou školou  

Adresa školy  Župkov 18, 966 71 Župkov  

Telefónne číslo  +421 (0)45/6866130  

Fax  +421 (0)45/6866130  

Email  skola@zszupkov.sk; riaditel@zszupkov.sk  

Webové sídlo  www.zszupkov.sk  

Zriaďovateľ  Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov  

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ Mgr. Ivana Betková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ Anna Šipikalová 

Vedúca školskej jedálne Jana Chorváthová 

 

I. B) ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY 

 

Rada školy 

 Rada školy pri ZŠ s MŠ Župkov bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členovia rady školy k 1. 9. 2016 

 

titul, meno, priezvisko  

 

funkcia  zvolený / delegovaný za  

Mgr. Eva Valentová predseda  zriaďovateľa  

Mgr. Lenka Jančoková  člen  pedagogických 

zamestnancov ZŠ  

Mgr. Martina Gáborová člen  pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Alena Baniariová  člen  nepedagogických 

zamestnancov  

Anna Považanová  člen  pedagogických 

zamestnancov MŠ  

Zdenko Repiský člen  zriaďovateľa  

Ing. Hana Šimpachová člen  rodičov MŠ  

Ing. Rudolf Repiský  člen  zástupca podieľajúci sa na 

vzdelávaní mládeže  

Ľubica Repiská  člen  rodičov ZŠ  

Emília Minarčinová  člen  rodičov ZŠ  

Mgr. Jarmila Barová  člen  rodičov ZŠ  
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Činnosť rady školy v školskom roku 2016/2017:  
V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili 2 zasadnutia rady školy. Súčasťou 

programu bolo aj schvaľovanie alebo prerokovanie dokumentov školy (Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, inovovaný Školský vzdelávací program, Školský poriadok), 

prestupov žiakov, plánu práce na školský rok. Členovia rady školy boli informovaní o 

rozpočte a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2016, o realizovaných projektoch i 

aktivitách školy.  

 

Poradné orgány riaditeľky školy 

Pedagogická rada – v školskom roku 2016/2017 zasadala 6-krát. Na svojich zasadnutiach 

zobrala na vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé štvrťroky. Na 

mimoriadnych pedagogických radách schvaľovala zmenu formy vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (forma individuálneho začlenenia), odporučila 

riaditeľke školy udeliť 16 žiakom pochvaly rš a 5 žiakom pokarhania rš. Na návrh triednych 

učiteľov PgR schválila:  

 v 1. polroku 27 pochvál TU, 8 napomenutí TU. 

 v 2. polroku 41 pochvál TU, 8 napomenutí TU a 10 pokarhaní TU.  

 

Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov pedagogická rada 9-krát riešila 

porušenia školského poriadku školy a navrhla na konci školského roka 2016/2017 13 žiakom 

zníženú známku zo správania za neospravedlnené hodiny alebo za správanie v rozpore so 

školským poriadkom. 

 

Predmetová komisia a metodické združenie – v oblasti riadenia školy boli riaditeľke školy 

nápomocné predmetová komisia (PK) a metodické združenie 1. – 4. ročníka + MŠ (MZ). PK 

a MZ sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju organizačno-

riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem pravidelných 

plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. inovovaný 

školský vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia žiakov, kritériá hodnotenia 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, výsledky 

celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T5-2017 a žiakov 9. ročníka T9-2017 a taktiež 

boli nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí a súťaží organizovaných školou a CVČ 

Žarnovica a Nová Baňa.  

Vedúce PK a MZ spolupracovali s vedením školy, spolupodieľali sa na pedagogických 

pozorovaniach vyučovacích hodín, predkladali závery, návrhy a podnety zo zasadnutí. 

Činnosť PK a MZ prispela k upevňovaniu demokratického štýlu riadenia a k skvalitňovaniu 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 
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I. C) ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017  

 

Základná škola 

  

 

Materská škola – priemerná dochádzka 

 

mesiac IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

priemer 16 14,5 14 11 15 16 16 15 16 17 

 

I. D) ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, ÚDAJE 

O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH 

NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v školskom roku 2017/2018 

 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá odklad plnenia PŠD nezaškolení v MŠ samostatné 

21 10 5 1 2 

 

 Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 

prijatí na štúdium na stredné školy v školskom roku 2016/2017 

 

ročník Prehľad o počte žiakov zapísaných na štúdium na jednotlivé typy škôl 

osemročné 

gymnázium 

gymnázium stredné 

odborné 

školy 

stredné 

umelecké 

školy 

špeciálne 

školy 

9. 0 4 17 2 0 

6. 0 0 1 0 0 

 

 

 

roč. stav k 15. 09. 2016 stav k 31. 08. 2017 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 2 27 1  

 

2 

 

 

 

 

69 

2 27 2  

 

2 

 

 

 

 

70 

 

2. 1 23 0 1 22 0 

3. 1 27 2 1 27 2 

4. 1 23 5 1 23 5 

5. 1 23 6  1 23 7  

6. 1 20 7  1 20 7  

7. 1 18 3  1 18 3  

8. 1 21 9  1 21 9  

9. 1 23 3  1 23 3  

spolu 10 205 37 2 69 10 205 42 2 70 
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I. E) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA 

 

Celkové hodnotenie žiakov 
ročník počet žiakov prospel  

s vyznamenaním 

prospel veľmi 

dobre 

prospel neprospel 

1. 27  - -  25 2 

2. 22 15 6 0 1 

3. 27 19 7 1 0 

4. 23 13 5 5 0 

5. 23 14 5 4 0 

6. 20 10 4 6 0 

7. 18 6 9 3 0 

8. 21 10 5 6 0 

9. 23 7 6 10 0 

spolu 205 94 47 60 3 

 

 

Klasifikácia podľa predmetov 

 

Priemer podľa predmetov 
predmet 

ročník 
SJL TP/TD AJ NJ M IV/I D V/G P/B/PRV F PP/MZ/OŽZ CH 

1.A 2,2 - 1,4 - 1,7 - - - 1,3 - 1,0/- - 

1.B 2,0 - 1,4 - 1,5 - - - 1,2 - 1,0/- - 

2. 1,9 - 1,6 - 1,8 1,1 - - 1,4 - 1,0/- - 

3. 2,0 1,0 1,3 - 1,9 1,0 - 1,6 1,4 - 1,0/1,0 - 

4. 2,3 1,1 1,6 - 2,0 1,3 - 1,8 1,6 - 1,0/1,0 - 

5. 2,0 - 1,6 - 1,8 1,4 1,6 2,3 1,6 - 1,0/1,0 - 

6. 2,5 - 2,5 - 2,4 2,2 2,2 2,4 2,4 2,1 1,1/1,3 - 

7. 2,2 - 1,9 2,3 2,3 1,8 1,7 1,8 2,0 2,2 1,0/1,0 1,7 

8. 2,2 - 2,1 2,1 2,4 - 1,5 1,5 1,7 1,8 1,0/1,0 1,7 

9. 2,9 - 2,3 2,1 2,9 - 2,1 2,1 2,0 2,1 1,0/1,0 2,0 
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Priemer podľa predmetov 
predmet 

ročník 
VU HV DHD MV ON VV EV/NV TŽP TV/ 

TSV 

ČG SP T 

1.A -  1,0 - - - 1,0 1,0 - 1,0 - - - 

1.B - 1,0 - - - 1,0 1,0 - 1,0 - - - 

2. -  1,0 1,0 - - 1,0 1,0 - 1,0 - - - 

3. -  1,0 1,0 - - 1,0 1,0 - 1,0 - - - 

4. -  1,0 - - - 1,1 1,0 - 1,0 - - - 

5. -  1,0 - 1,1 - 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0 

6.  - 1,1 - 1,2 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 

7.  - 1,1 - 1,1 1,5 1,0 1,0 - 1,0 1,7 1,0 1,0 

8. 1,1 - - 1,0 1,3 - 1,0 - 1,0 1,6 1,0 1,0 

9. 1,0 - - 1,0 1,8 - 1,0 - 1,1 2,0 1,0 - 

 

Prospech žiakov: 

Z  205 žiakov prospelo s vyznamenaním  45,85% žiakov, prospelo veľmi dobre 

22,93% žiakov, prospelo 29,27% žiakov, neprospeli  1,46% žiakov, ktorí budú opakovať 

ročník z dôvodu neúčasti na komisionálnych skúškach.   

 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 

 

5. ročníka T5-2017 

počet žiakov SJL – Ø SR 

 

SJL – Ø škola 

 

M – Ø SR 

 

M – Ø škola 

 

23 63,1 62,4 62,3 61,1 

 

 

 

9. ročníka T-9 2017 

počet žiakov SJL – Ø SR 

 

SJL – Ø škola 

 

M – Ø SR 

 

M – Ø škola 

 

23 61,2 60, 5 56,4 39,1 

 

Výsledky testovania potvrdili očakávanú úroveň žiakov 5. ročníka v daných predmetoch. 

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka  zo slovenského jazyka a literatúry potvrdili očakávanú 

úroveň, výsledok z  matematiky nedosiahol očakávanú úroveň. 
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Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia za celý školský rok 2016/2017 

 

ro
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1. 2 389 2 263 126 3 0 0 0 0 3 

2. 2 018 1 910 108 4 0 0 0 1 2 

3. 2 476 2 452 24 2 2 0 0 0 1 

4. 2 341 2 209 132 1 0 0 0 1 2 

5. 2 229 2 187 42 3 3 0 0 1 1 

6. 2 638 2 188 450 4 1 0 1 0 2 

7. 2 215 2 149 66 2 0 0 0 0 2 

8. 2 300 2 297 3 8 0 0 0 1 0 

9. 4 090 4 069 21 0 2 0 0 0 0 

Ʃ 22 696 21 724 972 27 8 0 1 4 13 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2016/2017 na 

jedného žiaka pripadlo  110,7 vymeškaných hodín. 

Príčinami vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín boli:  

 dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávania vyučovania z dôvodu choroby 

a rodinných dôvodov,  

 vymeškávania z dôvodu jednodňových lekárskych ošetrení a vyšetrení,  

 podporovanie záhaľčivého spôsobu života detí niektorými rodičmi.  

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky nevyskytovali. Znížené známky zo správania a 

pokarhania riaditeľkou školy boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku, a to 

najmä za neospravedlnené hodiny, nedisciplinované správanie a neplnenie si školských 

povinností.  

Pochvaly udeľovali triedni učitelia za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku, 

pochvaly riaditeľkou školy boli udelené za výborný prospech, reprezentáciu školy a ďalšie 

aktivity v prospech školy (prispievanie článkami na webové sídlo školy) podľa kritérií daných 

školským poriadkom. 

 

I. F) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV V ŠKOLSKOM ROKU 

2016/2017 

ročník             uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 9. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 
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I. G) ÚDAJE O FYZICKOM POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ 

KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 

Zamestnanci ZŠ s MŠ 29 

materská škola  

zamestnanci 2 

z toho pedagogickí zamestnanci 2 

     - kvalifikovaní 2 

     - nekvalifikovaní    0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 0 

základná škola  

zamestnanci 24 

z toho pedagogickí zamestnanci 17 

     - kvalifikovaní 17 

     - nekvalifikovaní 0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 7 

     - upratovačky 5 

     - ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník 1 

     - správca počítačovej siete 1 

školský klub detí  

zamestnanci (započítané v ZŠ)  

z toho pedagogickí zamestnanci 1 

      - kvalifikovaní 1 

školská jedáleň  

Zamestnanci  3 

     - vedúca ŠJ  1 

     - hlavná kuchárka 1 

     - pomocná kuchárka 1 

 

Zoznam pedagógov ZŠ s MŠ 

meno, priezvisko, titul aprobácia 

MŠ  

Anna Považanová  MŠ 

Anna Šipikalová MŠ 

ZŠ  

Ivana Betková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jarmila Bištuťová, Mgr. SJL - NJ 

Emília Boháčová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Dana Strihovská, Ing. CH - B 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Peter Hlavačka, Mgr. ON + TsV 

Lenka Staňová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Katarína Baniariová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Veronika Lehotská, Mgr. AJ a literatúra 

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Zuzana Valušková Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Eva Matejová, Mgr. vychovávateľstvo + 1. – 4. ročník 

Miroslava Mesiariková, PaedDr. AJ a literatúra – etická výchova 
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Iveta Tomášová, Mgr. 1. – 4. ročník + SJL 

Jaroslava Žabková, Mgr. M + základy techniky 

 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 

predmet vyučovaný neodborne počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 2 

dejepis 2 

geografia 2 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania. 

 

Prehľad o odbornosti zastupovania za školský rok 2016/2017 

počet hodín/                       

ročník 

zastupované hodiny odborne neodborne 

1. ročník 119 80 39 

2. ročník 37 13 24 

3. ročník 37 12 25 

4. ročník 51 30 21 

5. ročník 70 7 63 

6. ročník 63 12 51 

7. ročník 47 7 40 

8. ročník 61 7 54 

9. ročník 49 13 36 

SPOLU 534 181 353 

 

I. H) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

forma 

vzdelávania 

počet 

vzdelávaných 

priebeh vzdelávania 

ukončilo prebieha začalo 

funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

funkčné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

adaptačné 

vzdelávanie 

2 2 0 0 

aktualizačné 

vzdelávanie 

15 15 0 0 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie.  

V školskom roku 2016/2017 sa pedagógovia školy zúčastňovali jednodňových 

seminárov týkajúcich sa ich aprobačných predmetov. Všetci pedagógovia absolvovali 

vzdelávanie zamerané na odbúravanie stresu a relaxačné techniky a antistresový program pre 

pedagógov ktoré sa realizovalo na pôde školy. 
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I. I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII NA VEREJNOSTI 

 

VEDOMOSTNÉ  SÚŤAŽE 

 

názov súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

 OAJ šk. kolo  P. Repiský 

B. Šopa  

T. Valenta, M. Bara,  

Z. Drážilová, M. Nguyen,  

N. Belanová, N. Baniari,  

T. Píšová, T. Boháč,  

M. Bartošová, I. Betková,  

E. Repiská, K. Minarčinová,  

R. Bielik, J. Melišová,  

S. Mesiariková, S. Luptáková,  

J. Maslen, V. Bieliková 

1. miesto 

2. miesto 

p. Lehotská, 

Mesiariková 

I- Bobor  K. Gáborová 

 

M. Adamík, P. Sivok,  

M. Martinec, L. Valigurská,  

M. Seget, M. Bara, B. Šopa,  

T. Píšová, T. Boháč, V. Beňová, 

T. Hocková, V. Supuková,  

J. Maslen, R. Bielik,  

K. Trusková, K. Minarčinová,  

M. Fusatý, N. Mlčal, 

V. Fusatá, P. Kamody,  

F. Oslancová, R. Hock,  

S. Jelemenský, F. Žiak,  

D. Marušková, M. Bielik,  

L. Mišková, Š. Angleta,  

L. Barborová, L. Tonhauserová, 

N. Beťko, H. Danišová,  

L. Jonášová, M. Píš, A. Rečlo,  

J. Žiak, S. Matejov, L. Barina,  

M. Vicianová, S. Maťašovská,  

T. Boháč, M. Repiský,  

N. Belanová, N. Mrenicová,  

L. Boháčová, L. Kapráliková,  

T. Valenta, S. Víglašská,  

R. Drážil, S. Janovič, L. Meliš,  

J. Adamská, J. Minarčin,  

P. Ondrušek, N. Baniari,  

M. Fischerová, R. Bóllo,  

A. Lupták, V. Tužinská,  

M. Nguyen, M. Orosz,  

V. Jarošová, D. Barbora,  

L. Chovan, A. Didi, P. Repiský, 

V. Bieliková, S. Skurčák,  

P. Mokrý 

100.percentil  

 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

diplom 

p. Jančoková 

p. Herko 



13 
 

TO – šk. kolo  O. Palatínus, N. Mlčal, M. Bara, 

T. Boháč, S. Víglašská  

neúspešní p. Žabková 

OSJL šk. kolo T. Hocková 

D. Adamská, P. Repiský,  

V. Bieliková, E. Repiská,  

O. Palatínus, K. Minarčinová 

1. miesto uč. SJL 

OSJL okr. kolo  
 

T. Hocková 1. miesto uč. SJL 

Všetkovedko 2. – 5. 

ročník  

K. Gáborová 

 

 

 

 

 

 

L. Meliš 

J. Adamská 

M. Ivaničová 

S. Laurov 

L. Kapráliková 

 

A. Barroso, M. Grega,                

R. Repiský, T. Slaný,                 

K. Šurianska, 

S. Angleta, N. Beťko, M. Bielik, 

S. Családi, H. Danišová,             

P. Gontko, L. Jonášová,             

D. Marušková, L. Mišková,      

M. Píš, F. Oslancová,                

M. Vicianová, F. Žiak, 

M. Adamík, L. Barborová,          

L. Barina, V. Fusatá, R. Hock,      

S. Jelemenský, P. Kamody,        

K. Laurová, M. Martinec,           

L. Tonhauserová, L. Valigurská, 

V. Ďurkov, S. Janovič,                

L. Boháčová, M. Fischerová,       

V. Jarošová, A. Kohani,             

K. Repiská 

Všetkovedko  (7. 

miesto), 

Všetkovedko 

školy (najlepší 

percentil v rámci 

školy) 

 

Všetkovedko 

(medzi 30% 

najúspešnejších) 

 

 

 

Všetkovedkov 

učeň 

--- 

GO – šk. kolo   L. Kapráliková,  

J. Adamská,  

P. Ondrušek,  

N. Baniari,  

N. Azorová,  

Z. Drážilová,  

L. Chovan,  

M. Fusatý,  

O. Palatínus,  

L. Meliš,  

M. Fischerová,  

postup do 

okresného kola 

 

 

 

 

 

 

 

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

uč. G 
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N. Mrenicová,  

T. Valenta,  

S. Víglašská,  

N. Barborová,  

N. Mlčal,  

A. Didi,  

E. Lupták 

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

neúspešný riešiteľ 

Školské kolo 

Pytagoriády 3., 4., 

5. ročník  

S. Laurov 

R. Bóllo 

N. Beťko, M. Píš, F. Oslancová, 

M. Bielik, H. Danišová,  

L. Mišková, L. Jonášová,  

S. Családi, 

L. Barborová, L. Barina,  

V. Fusatá, K. Gáborová, R. Hock, 

P. Kamody, A. Rečlo,  

L. Tonhauserová, L. Valigurská, 

V. Ďurkov, M. Fischerová,  

S. Janovič, V. Jarošová,  

L. Kapráliková, A. Kohani,  

A. Luptáka, L. Meliš,  

P. Ondrušek 

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

uč. M 

Školské kolo 

Pytagoriády 6., 7., 

8. ročník  

N. Mrenicová 

M. Repiský 

J. Maslen 

T. Valenta, M. Nguyen,  

N. Baniari, T. Píšová,  

N. Belanová, B. Balážová, 

T. Boháč, S. Víglašská, 

R. Bielik, L. Vicianová 

úspešný riešiteľ  

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

uč. M 

DO – šk, kolo         M. Repiský, M. Fusatý,  

T. Hocková, V. Beňová, A. Didi, 

O. Palatínus, T. Valenta,  

N. Baniari, N. Mrenicová,  

Sa. Luptáková 

neúspešní 

riešitelia 

uč. D 

MO – okresné kolo, 

kat. Z5 

L. Boháčová  

P. Michňa, A. Lupták 

2. miesto p. Žabková 

BO – okresné kolo  T. Hocková 

N. Mlčal 

J. Repiský 

1. miesto 

1. miesto 

6. miesto, úspešný 

riešiteľ 

p. Strihovská 

OSJL – krajské 

kolo  

T. Hocková 7. miesto uč. SJL 

Geografická 

olympiáda – 

okresné kolo  

L. Chovan, M. Fusatý,                

Z. Drážilová, N. Azorová,           

P. Ondrušek, J. Adamská,          

L. Kapráliková 

neúspešní 

riešitelia 

p. Betková 

p. Kurková 

OAJ – okresné kolo  P. Repiský 1. miesto p. Lehotská 

OAJ – krajské kolo  P. Repiský 11. miesto p. Lehotská 

Okresné kolo P3 Samuel Laurov 1. miesto, úsp. uč. M 
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Pytagoriády P3, P4, 

P5, P6, P7, P8            

P5 Róbert Bóllo 

P6 Nikola Mrenicová 

P7 Marek Repiský 

P8 Jakub Maslen         

10. miesto, neúsp. 

12. miesto, neúsp. 

3. miesto, neúsp. 

4. miesto, neúsp. 

Matematický 

klokan  

D. Barroso 

V. Majerčík 

M. Ivaničová 

J. Maslen 

M. Káčerová, M. Ivaničová,  

M. Grega, N. Beťko, S. Laurov, 

K. Gáborová, V. Fusatá,  

L. Valigurská, M. Adamík,  

L. Boháčová, A. Lupták,  

P. Ondrušek, N. Belanová,  

N. Mrenicová, T. Valenta,  

M. Bara, T. Boháč, M. Repiský,  

O. Palatínus  

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ+ 

školský šampión 

uč. M 

Krajské kolo BO  N. Mlčal 

 

T. Hocková 

6. miesto, úspešný 

riešiteľ 

8. miesto 

p. Strihovská 

MO Z6 okresné 

kolo  
 

N. Mrenicová 

T. Píšová 

T. Valenta 

12. miesto 

16. - 19. miesto 

20. miesto 

p. Žabková 

MO Z7 okresné 

kolo  

M. Bara 

T. Boháč  

9. - 14. miesto 

9. - 14. miesto 

p. Žabková 

MO Z8 okresné 

kolo  

J. Maslen 7. miesto p. Žabková 

Okresné kolo BO 

kat. D  

N. Barborová 2. miesto p. 

Strihovsksá 

Mladý záchranár 

CO v ZH okresné 

kolo  

A. Didi, J. Maslen, D. Žiaková, 

D. Adamská 

3. miesto p. Strihovská 

Mladý zdravotník – 

hliadka ml. žiakov 

okr. kolo 

K. Gáborová, M. Adamík,  

L. Boháčová, L. Kapráliková,  

M. Fischerová 

1. miesto p. Strihovská 

Mladý zdravotník – 

hliadka st. žiakov 

okr. kolo 

D. Adamská, D. Žiaková,  

K. Trusková, P. Repiský,  

J. Maslen, D. Barbora 

1. miesto p. Strihovská 

Čo šepká les M. Adamík, K. Gáborová,  

L. Barborová 

131,5 b zo 150 b p. Valušková 

Kurková 

 

ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE 

 

názov súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

Cezpoľný beh – 

okresné kolo 

chlapci a dievčatá  

Dievčatá „A“  

V. Beňová 

K. Trusková  

V. Bieliková   

Dievčatá „B“ 

L. Boháčová  

3. miesto 

2. miesto 

13. miesto 

16. miesto 

7. miesto 

15. miesto 

p. Hlavačka  
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M. Fischerová 

L. Kapráliková  

Chlapci  

A. Didi 

M. Seget   

17. miesto 

22. miesto 

6. miesto 

12. miesto 

22. miesto 

Cezpoľný beh – 

krajské kolo  

V. Beňová 29. miesto p. Hlavačka 

CocaCola cup – 

futbal chlapci         

1. kolo 

Janova Lehota – Župkov  

T. Boháč, F. Fusatý, M. Hudec,  

A. Hudeček, J. Vozár,  

O. Palatínus, M. Pán, A. Didi,  

L. Chovan, B. Šopa, J. Minarčin, 

M. Bara, M. Seget, F. Tekeli,  

E. Lupták  

0:1 p. Hlavačka 

„Zober loptu, nie 

drogy“ – vybíjaná 

dievčatá  

L. Boháčová, J. Adamská,  

N. Boháčová, N. Azorová,  

K. Pásztorová, Z. Drážilová,  

Sa. Luptáková, M. Fischerová,  

N. Mrenicová, T. Píšová,  

L. Kapráliková 

2. miesto p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších žiakov  
 

E. Beihofnerová, V. Fusatá,  

K. Gáborová, S. Jelemenský,  

P. Kamody, K. Laurová.  

J. Michňa, A. Rečlo, E. Šulva,  

K. Tekeliová, J. Žiak 

1. miesto p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších žiakov 

2. kolo 

E. Beihofnerová, V. Fusatá,  

K. Gáborová, S. Jelemenský,  

P. Kamody, K. Laurová.  

J. Michňa, A. Rečlo, E. Šulva,  

K. Tekeliová, J. Žiak 

2. miesto p. Hlavačka 

„Zober loptu, nie 

drogy“ – chlapci 

florbal  

F. Fusatý, F. Tekeli, R. Boháč,  

E. Lupták, A. Hudeček, M. Hudec, 

O. Palatínus, A. Mesiarik,  

J. Vozár, J. Minarčin 

1. miesto p. Hlavačka 

Futsal chlapci – 

okresné kolo  

R. Boháč, F. Fusatý, M. Hudec,  

A. Hudeček, E. Lupták,  

J. Minarčin, O. Palatínus, B. Šopa, 

F. Tekeli, J. Vozár 

3. miesto p. Hlavačka 

1. kolo florbalovej 

ligy  

M. Bara, F. Fusatý, J. Vozár,  

M. Hudec, O. Palatínus, R. Boháč, 

A. Hudeček, J. Minarčin,  

E. Lupták, A. Mesiarik 

2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

volejbale žiakov     

F. Fusatý, R. Boháč, O. Palatínus, 

M. Hudec, P. Mokrý, L. Chovan, 

A. Didi, J. Vozár 

1. miesto p. Hlavačka  

Okresné kolo vo 

volejbale žiačok     

V. Bieliková, E. Repiská,  

M. Bartošová, J. Melišová,  

M. Betková, L. Tekeliová,  

K. Trusková, D. Žiaková,  

L. Vicianová 

2. miesto p. Hlavačka 
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Regionálne kolo vo 

volejbale žiakov      

J. Vozár, R. Boháč, O. Palatínus, 

M. Hudec, L. Chovan, A. Didi,  

J. Minarčin, T. Boháč  

2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

florbale žiakov        

J. Vozár, E. Lupták, R. Boháč,  

O. Palatínus, M. Hudec, 

J. Minarčin, M. Bara, A. Hudeček, 

T. Boháč, A. Mesiarik 

3. miesto p. Hlavačka 

2. kolo florbalovej 

ligy  

F. Tekeli, J. Minarčin, M. Bara,  

J. Vozár, E. Lupták, O. Palatínus, 

A. Didi, A. Mesiarik, T. Boháč  

1. miesto p. Hlavačka 

3. kolo florbalovej 

ligy  

J. Vozár, O. Palatínus, E. Lupták, 

R. Boháč, M. Hudec, A. Hudeček, 

F. Tekeli, A. Mesiarik, T. Boháč, 

M. Bara, J. Minarčin 

4. miesto p. Hlavačka 

Vybíjaná ml. 

dievčat – okresné 

kolo  

L. Boháčová, S. Luptáková,  

Z. Drážilová, V. Tužinská,  

N. azorová, M. Fischerová,  

J. Adamská, L. Kapráliková,  

T. Píšová, N. Mrenicová,  

B. Balážová, K. Pásztorová 

2. miesto p. Hlavačka 

2. kolo Coca-Cola 

Cup – futbal  

R. Boháč, F. Fusatý, O. Palatínus, 

M. Hudec, J. Vozár, L. Chovan,  

A. Mesiarik, A. Didi, J. Minarčin, 

B. Šopa, M. Seget, T. Boháč,  

M. Bara, F. Tekeli, M. Pán 

2. miesto p. Hlavačka 

Cezpoľný Beh 

oslobodenia Žiaru 

nad Hronom 

V. Bieliková 

L. Tekeliová 

M. Fischerová 

L. Fusatý 

M. Fischer  

A. Didi 

1. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

p. Hlavačka 

Malý futbal (starší 

žiaci) – okresné kolo  

R. Boháč, F. Fusatý, O. Palatínus, 

M. Hudec, J. Vozár, L. Chovan,  

A. Mesiarik, J. Minarčin,  

E. Lupták 

1. miesto p. Hlavačka 

Regionálne kolo 

v malom futbale st. 

žiakov B. Štiavnica  

R. Boháč, F. Fusatý, O. Palatínus, 

M. Hudec, J. Vozár, L. Chovan,  

A. Mesiarik 

1. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo 

v malom futbale 

dievčat  

V. Bieliková, M. Bartošová,  

A. Kováčová, A. Tekeliová, 

V.Beňová, K. Hudecová,  

K. Trusková, L. Boháčová,  

V. Tužinská 

2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futbale ml. žiakov  

M. Bara, T. Boháč, M. Seget,  

B. Šopa, M. Kováč, J. Tekeli,  

S. Janovič, A. Lupták, T. Valenta, 

F. Orosz 

2. miesto p. Hlavačka 

Futbal najmladších 

(McDonald)  

E. Šulva, A. Rečlo, P. Kamody,  

J. Michňa, S. Matejov, S. Családi, 

R. Repiský, K. Gáborová,  

5. miesto p. Hlavačka 
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V. Fusatá, E. Beihofnerová 

4. kolo florbalovej 

ligy  

F. Fusatý, J. Vozár, A. Hudeček, 

R. Boháč, M. Hudec, E. Lupták,  

F. Tekeli, T. Boháč, M. Bara,  

A. Mesiarik, O. Palatínus,  

J. Minarčin 

2. miesto p. Hlavačka 

Cezpoľný beh   

Horná Ždaňa  

M. Seget, M. Pán, P. Repiský,   

A. Lupták, M. Kováč, P. Kamody, 

D. Didi, E. Šulva, D. Barbora,  

J. Bichňa, M. Martinec,  F. Žiak, 

K. Tadian,  A. Barroso,  

M. Fischer, L. Fusatý, D. Ďurkov, 

A. Zurian, J. Kamody,  

K. Hudecová, K. Trusková,  

V. Beňová, A. Kováčová,  

N. Barborová, E. Dodoková,  

L. Valentová, N. Mrenicová,  

N .Azorová, J. Adamská,  

L. Kapráliková, M. Fischerová,  

K. Gáborová, S. Marušková,  

V. Fusatá, L. Jonášová,  

M. Marušková, S. Beňová,  

D. Barroso 

 p. Hlavačka 

Krajské kolo vo 

futbale st. žiakov  

F. Fusatý, J. Vozár, O. Palatínus, 

M. Hudec, F. Tekeli, E. Lupták,  

J. Minarčin, L. Chovan,  

A. Mesiarik, R. Boháč 

5. miesto p. Hlavačka 

Superfinále – 

Florbalová liga st. 

žiaci   

F. Fusatý, J. Vozár, A. Hudeček, 

R. Boháč, T. Boháč, M. Hudec,  

E. Lupták, F. Tekeli,   M. Bara,  

A. Mesiarik, O. Palatínus,  

J. Minarčin 

2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo 

v atletike  

Chlapci – družstvo   

F. Fusatý, kriketka 

A. Didi, výška 

M. Hudec, R. Boháč, J. Vozár,  

A. Mesirik, L. Chovan, M. Seget, 

M. Repiský, M. Bara 

Dievčatá – družstvo 

V. Bieliková, kriketka  

J. Melišová, M. Bartošová,  

K. Trusková, K. Hudecová,  

V. Supuková, E. Dodoková,  

V. Beňová, D. Žiaková 

3. miesto 

2. miesto 

1. miesto 

 

 

 

3. miesto 

1. miesto 

 

 

 

 

p. Hlavačka 

Krajské kolo 

v atletike žiačok 

a žiakov  

A. Didi, výška 

V. Bieliková, kriketka 

4. miesto 

6. miesto 

p. Hlavačka 

Detské atletické hry  1. - 2. roč. 

L. Fusatý, M. Fischer, R. Repiský, 

M. Ivaničová, N. Hercegová,  

 

 

 

p. Boháčová 
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M. Marušková 

3.- 4. roč. 

E: Šulva, A. Rečlo, J. Michňa,  

K. Gáborová, L. Tonhauserová,  

V. Fusatá 

2. miesto  

p. Hlavačka 

 

UMELECKÉ  SÚŤAŽE 

 

názov súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

Po(p)hronie – spevácka 

súťaž         

T. Hocková, M. Šupolíková  

T. Píšová 

zlaté pásmo 

strieborné 

pásmo 

p. Staňová 

Polícia známa neznáma D. Barroso 

K. Šurianska 

J. Adamská  

M. Žiaková, M. Ivaničová,  

T. Slaný, F. Oslancová,  

M. Adamík, L. Barborová,  

V. Fusatá, K. Gáborová,  

M. Fischerová, R. Bóllo,  

L. Kapráliková, K. Budaiová 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

p. Matejová 

Ochranárik očami detí L. Michňová, J. Adamská 

 

 

D. Barroso, K. Gáborová, 

M. Fischerová, L. Boháčová,  

L. Kapráliková, Ján Michňa, 

A. Kováčová, D. Adamská 

postup do 

celoslovenského 

kola 

p. Matejová 

Ochranárik očami detí 

– celoslovenské kolo 

L. Michňová, J. Adamská 

 

 p. Matejová 

Vianočná pohľadnica M. Fischer, D. Barroso,  

E. Adamíková, M. Fekete,  

P. Pukačová, S. Beňová,  

D. Ďurkov, J. Kamody,  

L. Kollárová, V. Majerčík,  

R. Supuková, M. Ivaničová,  

T. M. Müller, S. Janovič,  

J. Adamská, M. Fischerová,  

D. Barbora, V. Jarošová,  

L. Kapráliková, L. Boháčová, 

M. Fusatý, L. Michňová,  

Z. Drážilová, R. Drážil, Ján 

Michňa, J. Melišová 

 p. Matejová 

Snívalo sa mi R. Hudecová, S. Marušková,  

K. Gáborová, J. Adamská,  

L. Kapráliková, Ján Michňa,  

D. Žiaková, D. Adamská,  

J. Melišová, So. Luptáková,  

V. Bieliková, K. Minarčinová, 

M. Betková 

 p. Matejová 
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Talent*kumšt*umenie L. Vicianová  

 

S. Mesiariková 

postup do 2. 

kola 

p. Matejová 

Šaliansky Maťko – 

školské kolo 14. 12. 

K. Šurianska 

F. Oslancová  

L. Mišková  

L. Meliš  

K. Gáborová  

L. Boháčová  

T. Valenta  

A. Barroso, M. Píš, P. Kamody, 

K. Repiská, J. Adamská 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

uč. SJL 

Šaliansky Maťko –

okresné kolo 26. 1. 

K. Šurianska 

F. Oslancová  

L. Meliš  

T. Valenta  

2. miesto 

3. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

uč. SJL 

Hviezdoslavov Kubín – 

šk. kolo   15. 3. 

V. Fusatá 

R. Hock 

L. Fusatý 

K. Gáborová 

L. Mišková 

A. Balážová 

L. Meliš 

T. Valenta 

N. Belanová 

J. Adamská, 

L. Boháčová 

T. Hocková 

M. Káčerová, R. Repiský,  

K. Šurianska, M. Martinec,  

M. Adamík, P. Kamody,  

K. Repiská, S. Grégerová,  

S. Luptáková 

1. miesto poézia 

2. miesto poézia 

3. miesto poézia 

1. miesto próza 

2. miesto próza 

3. miesto próza 

1. miesto poézia 

2. miesto poézia 

3. miesto poézia 

2. miesto próza 

2. miesto próza 

1. miesto poézia 

uč. SJL 

Červené jabĺčko – 

spevácka súťaž  

Katarína Gáborová  

Liliana Kapráliková,  

Zuzana Drážilová,  

Bianka Balážová,  

Zlaté pásmo 

Strieborné p. 

Strieborné p. 

Bronzové p. 

p. Staňová 

Hviezdoslavov Kubín – 

oblastné kolo  

T. Hocková  

T. Valenta, L. Meliš 

1. miesto poézia uč. SJL 

Hviezdoslavov Kubín – 

regionálne kolo  

Tatiana Hocková 2. miesto uč. SJL 

Slávik Slovenska – šk. 

kolo  

K. Šurianska, N. Azorová 

A. Kováčová 

M. M. Tekeliová, K. Laurová, 

A. Tekeliová 

N. Belanová, M. Martinec 

Zlaté pásmo 

 

Strieborné 

pásmo 

Bronzové 

pásmo 

p. Staňová 

Slávik Slovenska – okr. 

kolo  

K. Šurianska 

N. Azorová 

A. Kováčová 

2. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

p. Staňová 
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Výtvarná súťaž Indické 

bájky očami 

slovenských detí – máj  

E. Adamíková, J. Barbora,  

D. Barosso, L. Kollárová, 

M. Káčerová, L. Repiská,  

F. Oslancová, S. Marušková,  

S. Jelemenský, K.Gáborová 

 p. Matejová 

Mesiac detskej tvorby 

– výtvarná súťaž 

A. Tekeliová, K. Retling,  

E. Repiská, D. Didi 

 p. Matejová 

Cesty za poznaním 

minulosti – výtvarná 

súťaž 

D. Barosso, E. Adamíková,  

D. Ďurkov, T. Nguyen,  

L. Ludvigová, K. Šurianska,  

S. Bodnár, M. Michalová,  

R. Repiský, L. Fusatý, R. Bóllo, 

J. Adamská, L. Boháčová,  

V. Michalová, M. Fischerová 

 p. Matejová 

Namaľuj vojakov – 

výtvarná súťaž 

D. Barosso, V. Majerčík,  

J. Michňa, M. Grega,  

K. Repiská, V. Jarošová,  

V. Michalová, L. Michňová,  

J. Michňa 

 p. Matejová 

Ilustrácie – Horná 

Ždaňa 

E. Adamíková 

F. Oslancová 

D. Barosso, V. Majerčík,  

R. Hudecová 

V. Adamíková  

L. Vicianová 

V. Jarošová 

J. Michňa, K. Šurianska 

L. Ludvigová, S. Beňová,  

S. Angletová, R. Repiský,  

L. Repiská, A. Barosso,  

M. Káčerová, H. Danišová,  

L. Michňová 

1. miesto 

2. miesto 

Strieborné p. 

 

Bronzové p. 

Cena poroty 

Maskot 

Čestné uznanie 

p. Matejová 

Vesmír očami detí – 

výtvarná súťaž 

D. Barosso, Š. Tomáš,  

J. Michňa, R. Supuková,  

M. Marušková, E. Sýkorová,  

D. Marušková, P. Sivok,  

L. Barborová, K. Gáborová,  

V. Jarošová, J. Adamská,  

M. Fischerová, V. Michalová, 

L. Kapráliková, L. Boháčová, 

L. Michňová, N. Belanová,  

J. Michňa, L. Vicianová 

 

Š. Tomáš, K. Gáborová a V. 

Michalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postup do 

celoslovenského 

kola 

p. Matejová 

Po stopách dávnych 

velikánov – výtvarná 

súťaž 

D. Barosso, K. Gáborová,  

M. Adamík, S. Marušková,  

J. Admská, L. Boháčová,  

M. Fischerová, A. Novosadová, 

 p. Matejová 
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V. Jarošová, E. Repiská,  

V. Michalová, L. Kapráliková, 

J. Melišová 

Môj svet – výtvarná 

súťaž 

S. Beňová, M. Martinec ocenenie p. Matejová 

Zelený svet – výtvarná 

súťaž 

E. Adamíková, D. Barosso,  

J. Barbora, K. Kaliaková,  

R. Supuková, L. Kollárová,  

E. Tekeli, D. Marušková,  

S. Marušková, S. Maťašovská, 

L. Miškov, F. Oslancová,  

H. Danišová, E. Sýkorová,  

K. Gáborová, L. Barborová,  

M. Adamík, J. Adamská,  

M. Fischerová, V. Jarošová,  

J. Adamská, L. Boháčová,  

A. Novosadová, V. Michalová, 

R. Bóllo, P. Ondrušek,  

L. Kapráliková, J. Adamská,  

L. Michňová, J. Michňa,  

L. Vicianová 

 p. Matejová 

Talent, umenie, kumšt 

– výtvarná súťaž 

Lucia Vicianová – výtvarný 

návrh, fotografia 

Stella Mesiariková – fotografia  

 

víťaz 

internetového 

hlasovania 

p. Matejová 

Dolina, dolina, ... T. Hocková 

N. Hercegová, T. Hocková 

L. Tonhauserová, T. Píšová, 

A. Kováčová 

E. Sýkorová 

Cena poroty 

Zlaté pásmo 

Striebor. pásmo 

Bronz. pásmo 

p. Staňová 

 

I. J) PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 sme realizovali projekt Jednoty COOP s názvom: „Vytvor 

– podaruj – pomôž – poteš“, na ktorý sme získali 1130 EUR.  

Zriaďovateľ školy v spolupráci s našou školou podal žiadosť o NFP na projekt s názvom: 

„Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť kompetencie žiakov“. 

 

I. K) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE.  

V školskom roku 2016/2017 nebola v škole vykonaná  inšpekcia. 

  

I. L) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY.  
V rámci koncepcie rozvoja školy bola v školskom roku 2016/2017 venovaná pozornosť 

modernizácii tried a odborných učební:  

 pravidelným nákupom výukových programov,  

 priebežným dopĺňaním knižného fondu,  

 zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy,  

 zakúpením nového školského nábytku do tried, 

 vybudovaním novej knižnice s 15 počítačmi, ktoré plánujeme do konca roku 2017 

zvýšiť na 25, 
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 vybudovaním novej miestnosti (malá telocvičňa) na pohybovú prípravu, pre deti v 

ŠKD a záujmové vzdelávanie. 

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. Pravidelne 

sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej výchovy, cudzích 

jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov v rámci 

krúžkovej činnosti. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna 

učebňa. Pravidelne sa využívala aj miestnosť chémie a biológie. Na vyučovanie cudzích 

jazykov slúžilo jazykové laboratórium.  

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej prípravy v 

zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli. Pokračovalo sa v zariaďovaní ďalších 

tried novým školským nábytkom. Nábytok bol navrhnutý na mieru tak, aby každý žiak 

v triede získal vlastný priestor na uloženie svojich učebných pomôcok. V rámci realizácie 

projektu ACC 03028 (Modrá škola) sa zveľadil areál školy. 

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné 

pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a 

chodieb školy. Na chodbách boli aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola 

venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a 

kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.   

  

I. M) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY.  
V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy v 

kalendárnom roku 2016 nasledovné:  

 

Položka Príjem v Eur Výdaj v EUR 

Normatívne FP 392 160 373 705,07 

Nenormatívne FP 70 542 69 524,10 

SPOLU 462 702 443 329,19 

Zostatok k 31. 12. 2016 19 472,81 

Výdaj do 31. 03. 2017 (prevádzka) 19 472,81 

 

Názov položky Výdaj v EUR 

Energie 7 160,80 

Materiál 16 224,52 

Cestovné náhrady 289,11 

Preprava žiakov na súťaže 892,87 

Údržba 6 203,77 

Služby 17 672,06 

Lyžiarsky výcvik 3 342 

Prenájom 2 507 

DPN 402,35 

Mzdy + odvody 322 352,59 

Doprava žiakov 11 313,12 

SZP 1 888 

Vzdelávacie poukazy 6 095 

Výchova a vzdelávanie v MŠ 2 007 

Príspevok na pedagogického asistenta 8 692 
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Príspevok na učebnice Prvouky 1 038 

Rozvojový projekt ACC03028 35 149 

 

I. N) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA 

ŠKOLY A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA. 

Strategický cieľ: Od 01. 09. 2017 budú absolventi školy vedieť tímovo prezentovať projekt 

prostredníctvom IKT v ľubovoľnej oblasti na ľubovoľnú tému, pričom časť bude v cudzom 

jazyku. 

Z dlhodobých cieľov sa darilo v škole uplatňovať tvorivo-humanistickú koncepciu vo 

vyučovaní. Efektívne a účelne sa využívali interaktívne tabule s príslušenstvom, jazyková 

učebňa, audiovizuálna učebňa a školská knižnica na výchovno-vzdelávací proces.  Dlhodobý 

cieľ do augusta 2017 vzdelať pedagógov ZŠ s MŠ v práci s tabletmi bol čiastočne splnený 

v predchádzajúcom školskom roku. Dvaja pedagógovia a správca počítačovej siete sa 

zúčastnili seminára a realizovali so žiakmi aktivity s tabletmi, ktoré boli podmienkou na ich 

získanie. V tomto školskom roku boli tablety efektívne využívané vo všetkých predmetoch. 

Splnený bol aj dlhodobý cieľ vzdelať pedagógov vo finančnej gramotnosti. Všetci 

pedagógovia absolvovali vzdelávací program Odbúravanie stresu a relaxačné techniky 

a Antistresový program. Vzdelávanie poskytlo Moderné európske vzdelávanie pedagógov 

EVAM, s. r. o. Bratislava na pôde našej školy. 

Ďalšie dlhodobé ciele vzdelať pedagógov v uplatňovaní aktívneho učenia sa žiakov, 

ako pracovať so žiackymi projektmi, ako rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, ako hodnotiť 

rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce sa plnia 

priebežne – pedagógovia sa priebežne vzdelávajú prostredníctvom seminárov organizovaných 

MPC.  

Opäť sa nepodarilo vzdelať pedagóga v mediálnej výchove, pretože toto vzdelávanie 

MPC sa  neotvorilo. V školskom roku  2016/2017 nebola vyhlásená výzva OPV Premena 

tradičnej školy na modernú.  

Z krátkodobých cieľov sa podarilo  splniť všetky ciele: nadviazať na úspechy žiakov 

v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových súťažiach, 

vzdelať pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti a vypracovať inovovaný školský 

vzdelávací program. Cieľ kvalitne viesť vyučovací proces s cieľom rozvíjať kľúčové 

kompetencie žiakov a zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sa podarilo splniť len 

čiastočne, vzdelanie má stále nízky kredit v očiach žiakov i rodičov. 

  

Prioritami ZŠ s MŠ Župkov boli:  

 Pokračovať v  reforme vzdelávania – premena tradičnej školy na modernú. 

 Motivovať žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

 Zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania. 

 Udržiavať kvalitné väzby medzi školou – rodičmi – verejnosťou Kľakovskej doliny. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo svojom odbore. 

 Uplatňovať získané kompetencie zo vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 Spolupracovať s RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. 

 Spolupracovať s  organizáciami (záujmovými skupinami) v Kľakovskej doline.  

 Spolupracovať s CPPPaP Žarnovica, Levice, CŠPP Nová Baňa a ZUŠ Žarnovica. 

 Spolupracovať s CVČ Žarnovica. 

 Spolupracovať s SČK a PZ Žarnovica, prípadne Žiar nad Hronom. 

 Podporovať mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov. 

 Organizovať predmetové olympiády a súťaže. 

 Podporovať školský časopis Žužihlas. 



25 
 

 Podporovať získavanie financií cez projekty a granty.  

Veľmi dobrá bola spolupráca s organizáciami v Kľakovskej doline. Spolupodieľali 

sme sa na organizácii rôznych kultúrnych podujatí v Kľakovskej doline. Veľmi nápomocné 

nám bolo RZ, ktoré nám pomáhalo financovať rôzne učebné materiály pre žiakov, realizáciu 

rôznych podujatí (MDD, návšteva divadelného predstavenia, exkurzia na dopravné ihrisko 

a podobne). S CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa sme spolupracovali najmä v oblasti 

výchovy a vzdelávania individuálne začlenených žiakov s  poruchami učenia, ADHD 

a mentálnym postihnutím. CPPPaP Žarnovica uskutočnilo  test hierarchie záujmov, IQ test 

a osobnostný dotazník v 9. ročníku. Mierne sa zlepšila spolupráca s CVČ, ale v tejto oblasti sú 

ešte stále rezervy.  

So SČK sme spolupracovali pri organizácii darovania krvi a prednášok s tematikou zdravia.   

Podporovali sme aj mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, žiaci mohli pracovať v týchto 

krúžkoch: cvičenia zo slovenského jazyka, futbal – prípravka, hudobno-tanečný, krúžok 

informatiky, malý akvarista, matematika trochu inak, moja voľba, pohybové hry, pohybové 

hry 1, pohybové hry 2, relax, spoločenské hry, tvorivé dielne, výtvarný krúžok.  

Organizovali sme predmetové olympiády a súťaže. Veľmi ťažká bola úloha motivovať 

žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, pretože bohužiaľ, v očiach súčasnej spoločnosti 

vzdelávanie nemá veľký kredit a žiakom chýba vlastná vnútorná motivácia k vzdelávaniu 

a často aj podpora vlastnej rodiny. Tiež je často podpora rodiny deklarovaná verbálne, ale ani 

rodičia nedokážu svoje deti zmotivovať k zodpovednejšiemu prístupu k vzdelávaniu. 

 

Oblasť pedagogickej koncepcie 

Špecifickými cieľmi v oblasti pedagogickej koncepcie bolo: 

 Dodržiavať hodnoty školy a pravidlá správania sa ľudí v škole. 

 Uplatňovať  humanistický prístup učiteľa vo výchovno-vyučovacom procese – 

poskytnúť všetkým žiakom rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní. 

 Vyučovanie viesť tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. 

 Kvalitne implementovať štátny a školský vzdelávací program v 1. –  9. ročníku. 

 Motivovať pedagógov na ďalšie vzdelávanie sa v oblasti zavádzania aktívneho učenia 

sa žiakov, ako pracovať s tabletmi, ako pracovať so žiackymi projektmi, ako rozvíjať 

prezentačné kompetencie žiakov, ako hodnotiť rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní 

inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce. 

Rodičia, žiaci i pedagógovia mali vytvorené podmienky na otvorenú, pravdivú a korektnú 

komunikáciu v komunite školy, čím škola vytvárala neohrozené prostredie pre žiakov, 

pedagógov, zákonných zástupcov i ostatných zamestnancov školy. Svedčia o tom aj závery 

z dotazníka na hodnotenie kvality školy pre rodičov žiakov 9. ročníka. Výsledky dotazníka sú 

podrobne spracované v samostatnom dokumente Dotazník na hodnotenie kvality školy – 

vyhodnotenie.  

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 

Skvalitňovali sme pracovné prostredie školy pre žiakov a zamestnancov školy. Škola 

bola priebežne vybavovaná modernými didaktickými a učebnými pomôckami, potrebnými na 

kvalitný výchovno-vyučovací proces. Skrášľovali sme vnútorné prostredie školy i vonkajšie 

okolie školy výsadbou rastlín a okrasných kríkov a starostlivosťou o ne. Boli sme úspešní 

v projekte COOP Jednota, ktorý sme realizovali do decembra 2016. Na aktivity sme získali 

1100 EUR, ktoré sme aj vyčerpali. 

 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými škole 

Špecifické ciele 

 Efektívne spolupracovať  s inými subjektmi nápomocnými škole. 
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 Udržať kvalitnú spoluprácu s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa. 

 Získavať budúcich žiakov a ich rodičov prezentáciami našich výsledkov. 

 Prepájať život školy so životom v obciach Kľakovskej doliny a v obciach Píla a Veľké 

Pole. 

 Zo školy naďalej vytvárať centrum vzdelávania sa a kultúrneho vyžitia žiakov 

i miestnej komunity. 

 Kvalitne reprezentovať a prezentovať našu školu. 

Spolupracovali sme s obecnými zastupiteľstvami Mikroregiónu Kľakovská dolina. Naši 

žiaci sa podieľali na rôznych kultúrnych programoch v jednotlivých obciach pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším, Vianoc a Dňa matiek. Aktívne sa zúčastnili pietnych spomienok na 

krvavú nedeľu 21. januára 1945 v obciach Kľak a Ostrý Grúň. Naša škola sa pozitívne 

prezentovala organizáciou Behu mieru pri príležitosti výročia krvavých udalostí v Kľakovskej 

doline. Z našej školy sme aj v tomto školskom roku vytvárali centrum vzdelávania sa 

a kultúrneho vyžitia žiakov  i miestnej komunity.  Rodičov sme pozývali do školy aj na rôzne 

tvorivé dielne, kde učili našich žiakov rôzne ručné práce a ľudové techniky. Počas školského 

roka sme organizovali v spolupráci s RZ návštevy kultúrnych a filmových predstavení. Mnohí 

umelci sa prezentovali aj priamo v škole.  

Pozitívna prezentácia našej školy v očiach verejnosti sa prejavila aj v tom, že aj 

v budúcom školskom roku 2017/2018 budeme mať opäť dve prvé triedy.  

 

Oblasť ľudských zdrojov 

Špecifické ciele 

 Postupne zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie F, MV, D. 

Kvalifikovaného pedagóga na polovičný úväzok fyziky a dejepisu sa nám nepodarilo 

získať. MPC ponúka vzdelanie na mediálnu výchovu, avšak kvôli malému počtu prihlásených 

záujemcov, vzdelávanie neotvára. 

  

Oblasť reprezentácie a prezentácie ZŠ s MŠ 

Špecifické ciele 

 Naďalej pozitívne zviditeľňovať našu školu. 

Prostredníctvom webového sídla školy sme pravidelne informovali verejnosť o dianí 

v škole. Na webové sídlo prispievali pedagógovia aj žiaci. Naši žiaci sa zapájali do 

vedomostných predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží. Podrobný prehľad 

o výsledkoch sa nachádza v časti I. i). Pre verejnosť sme pripravovali kultúrne podujatia (k 

Mesiacu úcty k starším, Živý Betlehem, Deň matiek). Na požiadanie sme prezentovali 

kultúrne programy aj v okolitých obciach. V spolupráci s OZ Vtáčnik sme zrealizovali 

regionálnu súťaž v speve ľudovej piesne Dolina, dolina. Na konci roka bol vyhlásený Žiak 

školy – Tatiana Hocková (8. ročník), ktorá získala poukážku v hodnote 100 EUR na nákup 

športových potrieb.   

 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2016/2017 pedagógovia využívali vo svojej práci štátny vzdelávací 

program, inovovaný ŠVP, školský vzdelávací program, inovovaný ŠkVP, učebné osnovy pre 

dané predmety s obsahovými a výkonovými štandardmi, tematické výchovno-vzdelávacie 

plány pre jednotlivé predmety, metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy aj s prílohami, nainštalované výukové programy na jednotlivé vyučovacie predmety 

schválené riaditeľkou školy, pedagogické časopisy a materiály schválené riaditeľkou školy, 

pedagogickú dokumentáciu danú legislatívou a pedagogickú dokumentáciu schválenú 

riaditeľkou školy. Vyučovali sa voliteľné predmety schválené v ŠkVP a iŠkVP: 

 Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne; 
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 Tvorivá dramatika v 3. ročníku 1 hodina týždenne; 

 Tvorivé písanie/tvorivá dramatika v 4. ročníku 1 hodina týždenne; 

 Detské hudobné divadlo v 3. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Pohybová príprava v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne;  

 Pohybová príprava – 3. – 4. ročník po 0,5 hodín týždenne 

 Mladý záchranár – 3. a 4. ročník po 0,5 hodín týždenne; 

 Svet práce v 9. ročníku 1 hodina týždenne; 

 Pohybová príprava – 5. a 6. ročník 1 hodina týždenne 

 Pohybová príprava – 7. – 9. ročník 0,5 hodín týždenne; 

 Ochrana života a zdravia – 5. a 6. ročník  1 hodina týždenne;  

 Ochrana života a zdravia – 7. – 9. ročník 0,5 hodín týždenne;  

 Mediálna výchova 5. – 9. ročník po 1 hodine týždenne; 

 Čitateľská gramotnosť v 7. – 9. ročníku po 1 hodine týždenne. 

Dodržiavali sme vnútorné smernice školy, uplatňovali dohodnuté hodnoty školy a pravidlá 

správania sa v škole. Závažné opakujúce sa priestupky žiakov voči školskému poriadku sme 

riešili v spolupráci s výchovnou poradkyňou, zákonným zástupcom žiaka, riaditeľkou školy. 

Výchovná komisia  zasadala 15-krát, nebola potrebná   asistencia polície. Všetci pedagógovia 

dodržiavali povinný obsah výchovy a vzdelávania, vymedzený štátnym a školským 

vzdelávacím programom. Pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

dôsledne využívali učebné osnovy. Vyučovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu a inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník. V ročníkoch 

3. – 4., 7. – 9. postupovali podľa ŠVP a ŠkVP pre dané ročníky.   

Zefektívnila sa vnútorná kontrola dôslednou analýzou zistení, konkrétne formulovanými 

závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Na kontrolnej činnosti sa podieľalo 

vedenie školy, vedúci MZ a PK, koordinátorka pre žiakov so ŠVVP a výchovná poradkyňa, a 

to podľa vymedzených kompetencií kontroly kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej škole. Kontrolná činnosť sa zameriavala na úroveň kvality kľúčových 

kompetencií učiteľa a ich aplikáciu vo vyučovaní, na využívanie dostupných učebníc, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese, na 

dodržiavanie odporúčaní CPPPaP a CŠPP pri práci s integrovanými žiakmi, na zohľadňovanie 

ich potrieb (využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh, využívanie 

kompenzačných pomôcok, spôsobov hodnotenia).  

V školskom roku 2016/2017 bolo uskutočnených 18 pedagogických pozorovaní v ZŠ a 3 

v MŠ. Kontrolná činnosť MZ a PK sa zameriavala na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí 

a žiakov. Správy vedúcich MZ a PK sú v prílohe. 

 

Čitateľská gramotnosť 

Organizovali sa podujatia v školskej knižnici, ktorých cieľom bolo formovanie 

kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre.  Organizovali sme veľké celomesačné podujatie 

pre I. a II. stupeň pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. V knižnici sa realizovalo množstvo 

vyučovacích hodín a popoludňajšie čitateľské aktivity ŠKD.  S cieľom zvyšovať úroveň 

vyučovania slovenského jazyka bola venovaná zvýšená pozornosť čítaniu s porozumením, 

kládol sa dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami 

a schopnosti argumentovať. Veľmi vhodné sa ukázalo využívanie ostatných predmetov (napr. 

geografia) na rozvoj čítania s porozumením, na prácu s informáciou, nesúvislým textom 

a podobne. Bolo tiež zorganizované školské kolo olympiády v slovenskom jazyku. 
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Sociálne znevýhodnené prostredie 

V našej škole sa neprejavili žiadne formy diskriminácie a segregácie. Rómski žiaci 

neboli na základe ich etnickej príslušnosti priestorovo, organizačne, fyzicky ani symbolicky 

vylúčení ani inak vyčlenení z detského kolektívu. Pokračovali sme v poradenskej a osvetovej 

činnosti pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. Aj 

napriek dôslednému uplatňovaniu opatrenia z roku 2012 na zlepšenie dochádzky, správania 

a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní žiakov rómskeho pôvodu a zo SZP sa 

nám stále nepodarilo zlepšiť dochádzku a znížiť počet neospravedlnených vymeškaných 

hodín u niektorých žiakov. Využili sme všetky dostupné prostriedky vrátane spolupráce so 

zriaďovateľom školy, ÚPSVaR a obcou, z ktorej sú títo žiaci. V prípade žiačky 6. ročníka,  

ktorá sa vyhýbala povinnej školskej dochádzke už aj v predchádzajúcom školskom roku, sme 

zorganizovali opakované stretnutie zák. zástupcu žiačky s pracovníkmi ÚPSVaR, polície, 

starostami obcí Župkov a Píla, riaditeľkou školy, zástupkyňou školy, výchovnou poradkyňou 

a členmi Rady školy. Na tomto stretnutí boli zákonný zástupca a žiačka opätovne informovaní 

o ďalšom zákonnom postupe v prípade, že sa jej dochádzka nezlepší. Zo stretnutia bola 

vypracovaná podrobná zápisnica. Vzhľadom na to, že absencia na vyučovaní pokračovala, 

žiačka bola umiestnená v Reedukačnom centre Lietavská Lúčka. 

Zabezpečili sme aj vykonanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na 

povinnú školskú dochádzku pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie  zo Žarnovice.  

 

Cudzie jazyky 

Vo vyučovaní cudzích jazykov vyučujúci aplikovali inovatívne metódy a formy 

výučby so zreteľom na potreby a možnosti žiakov. Najčastejšie využívali hru ako motivačnú 

didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy a rolové úlohy, prácu 

s IKT. Zorganizovalo sa školské kolo v olympiáde v anglickom jazyku. Vyučujúci cudzích 

jazykov však často bojovali s nedostatočnou domácou prípravou žiakov na vyučovacie 

hodiny. Ich nepripravenosť v oblasti slovnej zásoby často znemožňovala aplikáciu mnohých 

inovatívnych a inovovaných metód a foriem práce. Nepodarilo sa prihlásiť školu do siete 

stredoeurópskych škôl a riešiť medzinárodné partnerské projekty škôl v rámci iniciatívy 

ACES. 

 

Náboženská/etická výchova 

Bol zistený záujem žiakov/zákonných zástupcov o vyučovanie povinne voliteľného 

predmetu náboženská/etická výchova na školský rok 2017/2018, počty žiakov v jednotlivých 

ročníkoch boli písomne oznámené zriaďovateľovi školy. Náboženská výchova u jedného p. 

farára bola často zastupovaná pedagógmi školy z dôvodu iných aktivít kňaza. 

 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

V obsahu vzdelávania vyučujúci uplatňovali globálne súvislosti s dôrazom na 

zvyšovanie povedomia detí a žiakov  o globálnych témach, a to najmä v predmetoch geografie 

a občianskej náuky. Veľkú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove. Podrobná 

správa koordinátorky environmentálnej výchovy o aktivitách realizovaných v uplynulom 

školskom roku sa nachádza v prílohe. 

 

Školské knižnice 

Aj v tomto školskom roku sme doplnili knižničný fond o knihy najmä pre deti. 

Dôsledne sa viedli povinné evidencie knižničných výpožičiek vždy podľa aktuálnych 

pokynov metodičky pre školské knižnice Rozálie Cenigovej. Zapojili sme sa do 

celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, obsadili sme  
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Zdravý životný štýl 

Počas celého školského roka sme realizovali rôzne aktivity na podporu zdravia 

a zdravého životného štýlu. Organizovali sme tiež podujatia pri príležitostiach rôznych 

svetových dní a aktivity na prevenciu obezity. Podrobná správa o týchto aktivitách sa 

nachádza v prílohe v správe protidrogovej preventistky.  

Spolupracovali sme s organizátormi celoslovenskej kampane Deň narcisov (vyzbierali sme 

170 EUR), Biela pastelka (vyzbierali sme 89,47 EUR) a Hodina deťom (vyzbierali sme 80,31 

EUR). 

 

Ľudské a detské práva 

Realizovali sme olympiádu ľudských práv. Výchovu k ľudským právam v triede a škole sme 

usmerňovali tak, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj 

medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zdôrazňovali sme však, že ruka v ruke 

s právami idú aj povinnosti, pretože tu sme zaznamenali značný nesúlad v predstavách 

a konaní našich žiakov. V našej škole je priaznivé multikultúrne prostredie školy. Žiaci – 

príslušníci iných kultúr –  majú priestor na vlastnú realizáciu, zapájajú sa do všetkých aktivít 

rovnocenne s príslušníkmi majority. Často sú úspešní v umeleckých a športových súťažiach. 

V triedach triedni učitelia budovali sociálnu klímu, vytvárajúcu pocit bezpečia a tvorivej 

atmosféry. Zapojili sme sa aj do Detského činu roka. 

 

Bezpečnosť a prevencia 

Nezaznamenali sme žiadne zmeny v správaní žiakov, ktoré by poukazovali na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne na zneužívanie.   

Výchovná poradkyňa zorganizovala besedu v rámci Národného programu boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi. Všetci žiaci tiež boli znovu upovedomení o opatreniach na elimináciu 

šikanovania. 

Školské úrazy boli zapisované do knihy úrazov a následne nahlasované do 

celoslovenského registra školských úrazov. V školskom roku 2016/2017 bolo evidovaných 12 

školských úrazov, z nich neboli žiadne preklasifikované na registrované. V kalendárnom roku 

2016 boli úrazy odškodnené sumou 712,00 €. Žiaci sa zapojili do súťaže mladých 

záchranárov a do výtvarnej súťaže CO spolupráca záchranných zložiek. Výsledky sa 

nachádzajú v časti I. i) Pri realizácii školských chemických pokusov nedošlo k žiadnemu 

úrazu ani nehode. 

 

Výchovné poradenstvo 

Výchovná poradkyňa aktívne spolupracovala s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová 

Baňa. Usmerňovala prácu koordinátorky pre žiakov so ŠVVP a spolupracovala s ňou. 

Dôkladne pripravila a zabezpečila hladký priebeh celoslovenského testovania T5-2017 a T9-

2017. Zabezpečila tiež dostatočné množstvo informácií o stredných školách žiakom IX. 

ročníka. Dôsledne dodržiavala pokyny pri vypĺňaní prihlášok na gymnáziá a stredné odborné 

školy. Podrobná správa o jej činnosti sa nachádza v prílohe. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školská integrácia 

Koordinátorka pre prácu so žiakmi so ŠVVP pravidelne aktualizovala dokumentáciu 

o žiakoch so ŠVVP. Aktívne spolupracovala s triednymi učiteľmi. V spolupráci s výchovnou 

poradkyňou zrealizovala prehodnotenie integrácie žiakov so ŠVVP, na ktorej boli prítomní 

zákonní zástupcovia a pracovníčky CPPPaP a CŠPP. Zrealizovala dotazník na zistenie úrovne 

poskytovania individuálneho prístupu žiakom so ŠVVP. Jej podrobná správa je súčasťou 

prílohy. 
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Na rok 2017 nám bol priznaný asistent učiteľa. Pedagogický asistent bol využívaný 

najmä pri práci s deťmi s mentálnym postihnutím. Okrem pedagogického asistenta pracovala 

s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj Lenka Sitárová, učiteľka MŠ, 

ktorá sa vrátila z MD a RD v januári 2017. 

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sme dodržiavali Metodický pokyn č. 22/2011 a č. 

32/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. Dôsledne sme 

rešpektovali ideu začlenenia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do bežnej triedy 

ZŠ. Okrem slovenského jazyka a matematiky sa títo žiaci v ostatných predmetoch vzdelávali 

spolu s ostatnými žiakmi triedy s využitím výraznej redukcie učiva a posilnením pracovnej 

výchovy. Pri tvorbe IVVP sme postupovali individuálne podľa schopností a potrieb týchto 

žiakov. 

 

Informačné a komunikačné technológie 

Vďaka nadštandardnému vybaveniu našej školy IKT boli vytvorené nadštandardné 

podmienky na implementáciu inovačných pedagogických stratégií s využitím IKT. Učebne 

boli využívané na 100%, a to na všetkých predmetoch. Žiaci mali možnosť pracovať 

s internetom, rôznymi vzdelávacími programami, s programami na tvorbu prezentácií, videí, 

zaznamenávanie zvuku, obrazu. s interaktívnymi cvičeniami, a to už od I. ročníka. Zapojili 

sme sa do súťaže I-Bobor, výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i). Znížil sa počet 

prípadov zneužitia PC počas vyučovacej hodiny na nelegálne surfovanie, zaznamenali sme 

ich len pár. Títo žiaci dostali výchovné opatrenie. Pokračovali sme v realizácii projektu 

Elektronizácia vzdelávacieho procesu v regionálnych školách. Žiaci pracovali na vyučovacích 

hodinách s tabletmi.  Bohužiaľ, stále nemáme spätnú väzbu, či celoslovenská databáza 

vzdelávacích materiálov, do ktorej sme prispeli aj my v šk. roku 2014/2015, je funkčná. 

Zatiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do medzinárodného partnerstva škôl e-Twinning 

s cieľom nadviazať spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania IKT 

a komunikácie v cudzom jazyku. 

 

Školský klub detí 

Umožnili sme deťom zo SZP navštevovať ŠKD s cieľom podporiť ich adaptáciu na 

školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie. Možnosť navštevovať 

ŠKD žiakom z vyšších ročníkov z dôvodu absencie autobusového spojenia títo žiaci využili.  

Vychovávateľky zápasili s nedisciplinovanosťou rodičov pri dodržiavaní termínu úhrady 

poplatku. Preto sme zaviedli platbu za ŠKD vopred, nie spätne za štvrťroky. Avšak ani toto 

opatrenie v jednotlivých prípadoch nepomohlo. Budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako zlepšiť 

platobnú disciplínu rodičov. Poplatok za ŠKD  bol 5,00€/mesiac. Pre žiakov v hmotnej núdzi 

bol poplatok znížený o 50%, t. j. 2,50 EUR/mesiac. 

 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 

Strava v školskej jedálni bola v súlade s požiadavkami na školské stravovanie. Vedúca 

ŠJ a pracovníčky sa pri výrobe jedál a nápojov riadili príručkou HACCP. Vedúca ŠJ 

pravidelne sledovala aktuálne informácie týkajúce sa školského stravovania na 

www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Ďalšie úlohy plnené v oblasti regionálneho 

školstva – Školské stravovanie. Zdravá výživa bola propagovaná formou násteniek v školskej 

jedálni. Propagácia na webovom sídle školy sa realizovala formou zverejneného jedálneho 

lístka, kde rodičia mali možnosť posúdiť zloženie a kvalitu výberu jedál. Pri zostavovaní 

jedálneho lístka boli dodržané predpisy. 

Do programov „Školský mliečny program“ a „Program ovocie a zelenina do škôl“ sme 

sa nezapojili kvôli veľkej náročnosti realizácie, ktorá závisí aj od toho, či sa deti prihlásia a aj 

záväzne a pravidelne budú odoberať dané produkty a dodržiavať platobnú disciplínu. 

http://www.minedu.sk/
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V našom prostredí máme skúsenosti s „boom“-efektom na začiatku takéhoto programu 

a rýchlym poklesom záujmu. 

 

Iné úlohy 

Bol zrealizovaný zápis budúcich prvákov (zapísaných bolo 22 detí). Lyžiarsky výcvik 

ani plavecký výcvik sme v školskom roku 2016/2017 nezrealizovali. Žiakom IV. ročníka bolo 

do doložky zapísané „Žiak získal primárne vzdelanie.“ a žiakom IX. ročníka „Žiak získal 

nižšie stredné vzdelanie.“ Zrealizovali sme aj výchovné koncerty,  ktoré boli financované 

kultúrnymi poukazmi. 

Sledovali sme pravidelnosť školskej dochádzky. Sprísnenie podmienok uvoľňovania 

žiakov z vyučovania prinieslo výsledky, ale stále sme zaznamenávali benevolentný prístup 

rodičov  pri uvoľňovaní svojich detí z vyučovania. Mnohí rodičia vnímajú požiadavku školy 

na bezodkladné oznámenie dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní za šikanovanie.  

Zorganizovali sme spevácku súťaž Dolina, dolina v spolupráci s OZ Vtáčnik, ktoré 

túto súťaž financuje. Výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i)  

V rámci OŽZ sme zorganizovali cvičenia v prírode na I. stupni ZŠ, didaktické hry na 

I. stupni ZŠ, ochranu života a zdravia na II. stupni – praktickú aj teoretickú časť, cvičenia 

v prírode na II. stupni. 

 

Starostlivosť o zamestnancov 

Podporovali sme ďalšie vzdelávanie pedagógov a správnych zamestnancov ako súčasť 

ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania žiakov. Organizovali 

sme účasť zamestnancov školy na relaxačných pobytoch vo Vodnom raji Vyhne, v divadle 

(Zvolen, Nitra). Organizovali sme aj slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 

a ukončenia školského roka.  

 

Riadenie školy 

Vedenie školy dôsledne dodržiavalo zákony, vyhlášky a usmernenia týkajúce sa 

základných škôl. Všetky výkazy, hlásenia a objednávky boli zasielané presne a včas. Vedenie 

sa aktívne zúčastňovalo všetkých zasadnutí organizovaných RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. Boli 

elektronicky objednané učebnice na školský rok 2017/2018. V spolupráci s OcÚ Kľakovskej 

doliny a miestnymi poslancami OcÚ Župkov sme sa aktívne zapájali do života v obciach. 

 

Materiálno-technická základňa 

Dôsledne sme kontrolovali starostlivosť o učebné pomôcky, zariadenie a majetok 

školy. Vybudovali sme novú knižnicu s 15 počítačmi. Do konca roka 2017 počet počítačov 

zvýšime na 25.  Nezaznamenali sme žiadne závažné poškodenie majetku školy.   

Ďalej sme vybudovali malú telocvičňu, ktorú budú využívať žiaci na pohybovú 

prípravu, žiaci ŠKD a v rámci záujmových útvarov. 

Prostriedky získané zo zberov a predaja výrobkov zhotovených žiakmi boli použité na 

nákup výtvarného materiálu a odmeny pre žiakov. 

 

 

Pedagogické rady a pracovné porady 

Pedagogické rady a pracovné porady boli realizované podľa ročného plánu práce. 

Počas školského roka sa realizovali aj mimoriadne pedagogické rady, na ktorých boli 

schvaľované individuálne začlenenia žiakov so ŠVVP.  

Z každej porady bola napísaná zápisnica. 
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Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ 

Do materskej školy bolo v školskom roku 2016/2017 prijatých 24 detí. Z toho 10 

chlapcov a 14 dievčat. V tomto školskom roku sme mali 13 predškolákov. Dochádzka bola 

veľmi dobrá. Adaptácia malých detí prebehla veľmi dobre. Deti, ktoré nastúpili do materskej 

školy, mali adaptáciu veľmi dobrú, boli dostatočne samostatné, mali sebaobslužné návyky. 

Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímali o výchovno-vzdelávacie 

výsledky svojich detí, spolupracovali s učiteľkami, podieľali sa na chode triedy, prispievali 

rôznymi pomôckami. V tomto školskom roku hodnotím ako pozitívum veľmi dobrý prístup 

rodičov ku zdravotnému stavu detí.  Predškoláci absolvovali dňa 08.03. 2017  orientačnú 

skúšku pripravenosti na školu.  

Deti dostatočne pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy: 13 

predškolákov  

Deti problematicky pripravené na zaškolenie v prvom ročníku s upozornením na 

problematické oblasti: jedno dieťa (nezrelá grafomotorika, neistá a menej samostatná pri 

skupinovej činnosti) 

OPŠD : jedno dieťa na základe rozhodnutia matky a odporúčania CPPPaP Žarnovica.  

 

V oblasti pedagogickej koncepcie sme dodržiavali pravidlá a hodnoty našej školy. Podľa 

Štátneho  vzdelávacieho programu sa v našej MŠ uplatňuje humanistický prístup učiteliek vo 

výchovno-vzdelávacom procese a poskytujeme všetkým deťom rovnakú šancu, aby mali pocit 

úspešnosti. V materskej škole je vytvorené prostredie, ktoré je neohrozené pre deti, 

pedagógov, rodičov i ostatných zamestnancov. Komunikácia je korektná a vzájomne 

otvorená. V rámci otvorených dní pre rodičov  sme v našej materskej škole mali tvorivé 

dielne:  

- Poznávame jeseň (spoločné tvorenie s rodičmi na ŠD) 

- Veľkonočné  tvorivé dielne  

- Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič, dieťa, materská škola) 

- V spolupráci s MŠ (mikroregión Kľakovskej doliny hudobné rozprávky, hudobné 

koncerty, športové podujatia) 

- V spolupráci so školou, divadlo Zvolen , divadelné predstavenia v MŠ 

- Rozlúčka predškolákov u pána starostu  

- Deň otcov (v materskej škole hry s puzzlami, darček pre otecka a i.) 

Pri výchovno-vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy a formy práce   

Snažíme sa deťom vytvárať príjemné prostredie materskej školy a podporujeme rozvoj 

medziľudských vzťahov. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenie 

V tomto školskom roku sme si doplnili do materskej školy nové didaktické pomôcky: 

- trojvrstvové puzzle, 

- stavebnice na rozvoj kognitívnych, perceptuálno-motorických, ale i sociálnych  

kompetencií, 

- nové edukačné počítačové programy, 

- nové dvere a zárubne,  

- zakúpili sa nové stoličky do jedálne pre deti. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými MŠ 

Počas školského roka sme efektívne spolupracovali s CPPPaP Žarnovica. Dokazuje to aj naša 

spolupráca pri zisťovaní porúch detí. Aj učiteľky na triede odporučili deťom psychologické 

vyšetrenie, ktoré dve deti  absolvovali. Spolupracujeme aj s logopedickou poradňou. Logopéd 

1x ročne vykoná v našej materskej škole depistáž a na základe jej odporúčania deti s rodičmi 

pokračujú v nácviku správnej výslovnosti. V rámci spolupráce s inými materskými školami 

v mikroregióne Kľakovská dolina sme tento školský rok mali spoločné:  
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- divadelné predstavenie spolu so školákmi,  

- hudobná rozprávka v našej MŠ spolu s MŠ Hrabičov, 

- v marci sa realizoval 4. ročník Rozprávková škôlka v spolupráci s mikroregiónom 

Kľakovskej doliny (Hrabičov), 

- v máji  sme mali spoločnú športovú olympiádu v materskej škole Veľké Pole,   

- spoločný hudobný koncert s MŠ Horné Hámre, Hrabičov, Ostrý Grúň, MŠ Brehy, kde 

sa krstila aj nová kniha od PhDr. Kataríny Segetovej: Hugo a Grétka.   

Dobrú spoluprácu máme aj  so žiakmi prvého ročníka základnej školy Župkov: 

- v novembri sme spoločne navštívili divadelné predstavenie vo Zvolene, 

- zúčastnili sme sa výchovno-vzdelávacieho procesu u prvákov, 

- žiaci nám zahrali divadielka a škôlkari školákom, 

- boli sme na zápise predškolákov do prvého ročníka, 

- usporiadali sme spoločné akadémie: betlehemci, Úcta k starším, Deň matiek, 

- upevnili sme ľudové tradície (vianočné zvyky: Ondrej, Barbora, Mikuláš, Vianoce a 

veľkonočné zvyky. 

Spolupráca s inými subjektmi: 

- páračky v spolupráci s klubom dôchodcov, 

- návšteva drevenice Župkov, poznávanie ľudových tradícií, ľudových remesiel 

(tkáčstvo, hrnčiarstvo). 

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ 
Pravidelne počas celého školského roka sme prispievali príspevkami o dianí 

v materskej škole na webové sídlo ZŠ s MŠ. Informovali sme o výchovno-vzdelávacích 

aktivitách a rôznych akciách. Naše deti sa zapájali do rôznych výtvarných súťaží ako sú: Svet 

očami detí, Vesmír očami detí, Polícia, Bupi, na portáli Deti náš svet a i. Získali sme aj 

umiestnenie v súťaži: Ochranárik očami detí a Polícia známa – neznáma. 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2016/2017 sme využívali Štátny vzdelávací program. Pri výchovno-

vzdelávacom procese využívame týždenné plány, ktoré si tvorí každá učiteľka na daný 

týždeň. Pri výchovno-vzdelávacom procese a edukačných aktivitách využívame aj priestory 

školy : školskú knižnicu, kde sa deti v marci počas mesiaca knihy oboznamovali so školskou 

knižnicou, telocvičňu, ihrisko. Okolie materskej školy pri pobyte vonku a výchovno-

vzdelávacích aktivitách . Počas školského roka sme dodržiavali dohodnuté hodnoty školy 

a pravidlá správania sa, viedli sme k tomu aj deti materskej školy. Pri výchovno-vzdelávacích 

plánoch využívame základné pedagogické dokumenty: Štátny vzdelávací program , týždenné 

plány. Vedieme deti k humanizmu formou emocionálnej výchovy, aby deti už 

v predprimárnom veku vedeli prejavovať svoje pozitívne a negatívne city. V našej materskej 

škole zatiaľ nemáme prejavy intolerancie a rasizmu.  

Počas kontrolných činností vo výchovno-vzdelávacom procese u učiteľky v materskej škole 

sme sa zamerali na využívanie dostupných učebných pomôcok a didaktickej techniky vo 

výchovno-vzdelávacom procese, kde sa aj v pozitívnom smere zmenil proces výchovy 

a vzdelávania učiteľky materskej školy. Materská škola má už šiesty rok metodické združenie 

s okolitými materskými školami. Toto metodické združenie pracuje aktívne práve aj pri 

vymieňaní si didaktických pomôcok vzájomne a spolupráce v rôznych aktivitách.  

Predčitateľská gramotnosť 

U detí v materskej škole sme rozvíjali predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód 

predčitateľskej gramotnosti: 

- Slovná banka 

- Metóda lona 

- Odpisovanie 

- Maľované čítanie 
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- Riadené čítanie 

- Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby 

- Dramatizácie 

- Prediktabilné čítanie 

Tieto metódy sme uplatňovali v týždenných plánoch a boli zaradené v každom týždni. Okrem 

toho sme podporovali deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, 

učenia sa rôznych riekaniek, básní, vyčítaniek,  hádaniek a i. V rámci tohto programu 

spolupracujeme aj s logopédom, ktorý raz ročne navštívi deti v materskej škole a upozorní nás 

na poruchy výslovnosti. Po upovedomení rodičov si niektorí svoju povinnosť aj napriek tomu 

nesplnia a nenavštevujú pravidelne logopéda. Tento školský rok sme mali len tri deti, ktoré 

mali navštevovať logopedickú poradňu. Po upovedomení navštevovali logopédiu pravidelne 

len dve deti pravidelne.  

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V materskej škole nemáme oddelenie rómskych detí v dôsledku ich etnickej 

príslušnosti od ostatných detí. Spoluprácu s rodičmi týchto detí  hodnotíme pozitívne. 

V tomto školskom roku sme mali  jedno dieťa  zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

Naša materská škola má zameranie na environmentálnu výchovu a tak kladieme vo 

výchovno-vzdelávacom procese na ňu dôraz, na rozvoj osobnosti v prístupe k prírode a k 

životnému prostrediu. Na školskom dvore sme dotvorili nové kútiky na rozvoj hrubej 

motoriky, kde sme využili odpadový materiál.  

- Október –  tvorivé aktivity v spolupráci s rodičmi na tému Jeseň, Deň jablka. 

- November – separovanie, jeho dôležitosť a význam aktivita Ježko Separko (deti 

pracovali s odpadovým materiálom, návšteva separačného dvora v Župkove).  

- Zdravá výživa – výroba smoothie, príprava a ochutnávka ovocných a zeleninových 

tanierov, výroba zeleninových nátierok . 

- Pečenie koláčov, chleba, varenie medu z púpavy, zaváranie jabĺk. 

- V spolupráci so ZŠ – Deň Zeme, Deň vody, environmentálne hry.  

- Spolupráca s Lesným závodom Žarnovica: návšteva lesníka, sadenie zeleniny na 

školskom dvore (vlastná záhradka). 

- Zber liečivých rastlín. 

- Doplnenie bylinkovej skalky. 

- Sadenie kvietkov. 

- Zážitkovým učením – pozorovanie  hmyzu (slimák), domáce zvieratá. 

- Vychádzky ku Kľakovskému potoku a pozorovanie živočíchov pri potoku a v ňom. 

- Pokusy so snehom, ľadom, tvorba dúhy, mrakov,  klíčenie a pozorovanie a i. 

Týmito aktivitami sa snažíme v deťoch podporovať a viesť ich k zdravému životnému štýlu  a 

k ochrane prírody. 

Knižnice 

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do aktivít na  Medzinárodný mesiac 

kníh. Tento školský rok sme sa tiež zapojili vytvárali v materskej škole vlastné aktivity na 

danú tému: (kreslili, vyrábali knihy, počúvali rozprávku, dramatizovali, divadielka v MŠ ) 

Zdravý životný štýl 

V materskej škole sa cez výchovno-vzdelávaciu činnosť a edukačné aktivity snažíme u detí 

posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu, pohybových aktivít, športových 

činností a to: 

- športové a pohybové aktivity na školskom dvore, 

- vychádzky do okolia, 

- sadenie zeleniny na školskom dvore, 

- zber úrody, 
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- prednáška: Starostlivosť o chorého (zdravotná sestra), 

- projekt ,, Evička nám ochorela“ (spolupráca s Červeným krížom), 

- Deň jablka (pripravili si jablkovú výživu), 

- zdravý týždeň  príprava rôznych nátierok, smoothie, ovocné špízy a i. dobroty 

z ovocia a zeleniny  (aj z vlastnej úrody), 

- olympiáda materských škôl: športové dopoludnie . 

Ľudské a detské práva 

V materskej škole vytvárame deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iných kultúr. 

Bezpečnosť a prevencia 

Naša materská škola spolupracuje s policajným zborom a to hlavne s kpt. Ing. Silviou 

Filusovou, ktorá robila deťom prednášky o význame a bezpečnosti hlavne na cestách, ale 

i o význame bezpečnosti samotnej. Deti sa vo výchovno-vzdelávacom procese oboznamovali 

s ľudským telom a boli v učebni ZŠ, kde si mohli zážitkovou formou prezrieť ukryté dôležité 

funkcie nášho tela. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani pracovné úrazy 

v materskej škole. 

Informačné a komunikačné technológie 

Využívame inovačné pedagogické metódy pri využívaní  IKT a rozvíjame deťom 

kompetencie v tejto oblasti: 

- Digitálna miestnosť (využívajú detské edukačné programy: Lienka, Začínam sa učiť, 

Detský kútik). 

- Hovoriace štipce. 

- Digitálna kamera. 

- Digitálny mikroskop. 

- Interaktívna tabuľa. 

- Včielka Bee-bot. 

Snažíme sa stále naše digitálne pomôcky dokupovať a vynovovať novšími pomôckami.  

Iné úlohy 

V našej materskej škole dbáme o uplatňovanie hlavne zážitkového učenia: 

- výchovný koncert (hudobné nástroje), 

- púšťanie šarkanov, 

- pokusy so živou a neživou prírodou, 

- najkrajší strašiak,  

- starostlivosť o vtáčiky v zime, 

- poznávanie práce ľudí (Pekáreň v Žarnovici), 

- Mikuláš, 

- návšteva Koliby Riečky, 

- pozorovanie mláďat – návšteva,  

- tvorivé dielne – remeslá.  

Deťom, ktoré ukončili materskú školu a od septembra nastupujú do ZŠ, sme k 30. júnu 

odovzdali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

SEPTEMBER 

 9.9. bolo zrealizované rodičovské združenie, zúčastnilo sa 17 z 22 rodičov, boli 

oboznámení  so Štátnym vzdelávacím programom, plánom práce MŠ a školským 

poriadkom. 

 Zbierali sme zo školskej záhrady úrodu – černice, paradajky, zemiaky. 

 Zbierali sme a sušili bylinky z vlastnej záhradky.  

 Adaptácia detí prebehla veľmi dobre.  

 Prednáška o zubnej hygiene – dôležitosť starostlivosti o zubný chrup. 

 Výchovný koncert v spolupráci so ZŠ , deti MŠ dodatok aj rozprávku Tri prasiatka.  
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 Bábkové predstavenie  v spolupráci s okolitými MŠ – bábkové divadlo  v Ostrom 

Grúni. 

Priemerná dochádzka  v mesiaci september : 16 

OKTÓBER 

 Súťaž o najkrajšieho Strašiaka  v spolupráci s rodičmi.  

 Deň jablka (strúhali, jedli, piekli, kreslili, čítali, varili detskú výživu a i.). 

 Pani Jeseň  – tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi. 

 Depistáž logopedičky (navštevovať mali 3 deti). 

 Čistenie školskej záhrady, zber úrody – návyk starostlivosti o prírodu. 

 Pečenie zemiakovej harule  z vlastnej úrody. 

 Mesiac úcty k starším – v materskej škole. 

 Program pre starých rodičov v MŠ. 

 V spolupráci so ZŠ program pre starých rodičov na OcÚ. 

Priemerná dochádzka v mesiaci október: 14,5 

 NOVEMBER 

 Návšteva učebne: zážitkové učenie o ľudskom tele. 

 Poznávali, triedili, rozlišovali  chuťou ovocie a zeleninu – pripravovali si vitamínové 

bomby, tvorili zdravé nátierky a smoothie. 

 Učili sa separovať a triediť odpad – vytvorili ,,Vláčik separáčik“. 

 Zúčastnili sme sa súťaže Ochranárik a Polícia očami detí z toho boli naše 3 deti 

úspešné a odmenené. 

 Pečenie zdravých keksov z ovsených vločiek.  

 V spolupráci s prvákmi návšteva divadla vo Zvolene (Smelý Zajko). 

Priemerná dochádzka v mesiaci november:   14        

 DECEMBER                                                

 Pozorovali vplyv počasia na prírodu. 

 Aranžovali Na Barboru vetvičky do vázy. 

 Kreslili a písali listy Ježiškovi. 

 Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti. 

 Stavali a ozdobovali vianočný stromček. 

 Piekli opekance spojené s ochutnávkou, medovníčky. 

 Návšteva kostola. 

 Pripravili vianočný príbeh v SD.   

 Liali vosk – na Ondreja. 

 V spolupráci so ZŠ divadelné predstavenie: „ Mikuláš, prosím ťa, príď.“  

Priemerná dochádzka v mesiaci december:  11    

 JANUÁR 

 Pozorovanie zmien v prírode – vychádzka k potoku, hľadali stopy zvierat, kŕmili 

vtáčiky. 

 Tvorili koláčiky pre vtáčiky. 

 Robili pokusy so živou a neživou prírodou, pokusy s ľadom a vodou.  

 Zimné hry (stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie). 

Priemerná dochádzka v mesiaci január: 15 

FEBRUÁR  

 Deti sa oboznamovali s prácou ľudí:  

- pekár - piekli si pizzu v Kolibe Riečky,  

- predavačka – predáva pizzu, 

- cukrárka: tvorili ozdoby s cukrárkou z marcipánu, 
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- kaderníčka. 

 Pripravili srdiečka pre rodičov na Valentína. 

 Karneval v MŠ  – súťažili, dostali odmeny, sladkosti a občerstvenie im pripravili 

rodičia. 

 Pokusy s magnetom a vytvárali si z pohárov telefón. 

 Pečenie fašiangových dobrôt: fanky.  

 Tvorba masiek. 

 Fašiangové vystúpenie – deti boli v ŠJ, riaditeľni, OcÚ, v obchode.  

 Pokusy s magnetom a telefónom prostredníctvom pohárikov.  

Priemerná dochádzka v mesiaci február: 16 

MAREC 

 Návšteva drevenice v rámci poznávania  obce Župkov. 

 Návšteva knižnice, v spolupráci s rodičmi ,,Putovná kniha“ (čítanie doma s rodičmi 

a prednášanie pred deťmi na druhý deň). 

 Oboznamovali sa so zvykmi jari, významom vody pre človeka, sadili prvé kvietky. 

 Rozprávková škôlka – 1. ročník súťaže v prednese poézii, próze a dramatizácii 

v materskej škole Hrabičov.   

 Zber prvých jarných liečivých bylín – podbeľ lekársky. 

Priemerná dochádzka za mesiac marec: 16 

APRÍL 

 Čistili školskú záhradu, sadili a pozorovali rast, uplatňovali návyky starostlivosti 

o prírodu. 

 Dotváranie skalky. 

 Zážitkovou formou sa deti oboznamovali s domácimi zvieratkami. 

 Zapojili sme sa do zbierky ,,Deň narcisov“. 

 V rámci projektu „Vyčistime si Zem“  aj naši škôlkari čistili okolie MŠ. 

 Návšteva uja lesníka v škôlke.  

 Pozorovanie klíčenia: žerucha, fazuľa.  

 Varili med z púpavy. 

 Zápis do školy. 

 Tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi na tému: Veľká noc. 

 Zapojili sme sa do súťaže BUPI – zaslali sme aj video. 

 Rodičovské združenie – účasť dobrá. 

Priemerná dochádzka v mesiaci apríl: 15 

MÁJ 

 Pozorovali hmyz, slimáka starali sa oň   (zážitkovou formou). 

 Vychádzky do blízkeho okolia – ku Kľakovskému potoku, kde poznávali rastlinstvo a 

zvieratá, pozorovali a počúvali zvuky v prírode. 

 Detská športová olympiáda v spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny tento rok 

v MŠ Veľké Pole  (deti medzi sebou súťažili a v rámci prestávky mali pripravené 

skákací hrad , občerstvenie).   

 Vyrábali darček pre mamičky, besiedka ku Dňu matiek, vystupovanie v SD.  

 Hudobný koncert v spolupráci s MŠ z Kľakovskej doliny (Víla Ella). 

 Súťaž Bupi.  

Priemerná dochádzka v mesiaci máj: 16 
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JÚN 

 Maľovaná rozprávka pri príležitosti MDD (celý týždeň mali aktivity, súťaže na 

školskom dvore, maľovanie kriedou, talentová show a maľovanie na tvár, cukráreň 

v Žarnovici, opekanie, kuchári  pripravili hot-dog, popcorn. 

 Spoločný výlet s rodičmi: Bojná.  

 Rozlúčka s predškolákmi, ktorým slávnostne pani riaditeľka na obecnom úrade 

odovzdala Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, odmenou im bola 

torta a koláče, ktoré upiekli mamičky. Na záver mali  deti diskotéku. 

 Zmrzlinové poháre v Kolibe Riečky. 

 Deň otcov (už štvrtý ročník ockovia našej MŠ). 

 Vychádzka do okolia. 

Priemerná dochádzka v mesiaci jún: 17 

 

Vypracovala: Anna Šipikalová, zrš 
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Zhodnotenie činnosti  ŠKD  

V školskom roku 2016/2017 pracovali dve oddelenia ŠKD s celkovým počtom 70 

žiakov. V prvom oddelení bolo 34 žiakov, v druhom oddelení bolo 36 žiakov. V priebehu 

roka sa počet žiakov v ŠKD menil, niektorí žiaci boli z rodinných dôvodov odhlásení, iní žiaci 

prihlásení z dôvodu dochádzania autobusom do školy a zo školy, z dôvodu presťahovania 

alebo prisťahovania alebo zamestnania rodičov. Počas roka bolo odhlásených 7 žiakov, 

prihlásení boli 3 žiaci. 

 Prvé oddelenie navštevovali žiaci prvého a tretieho ročníka, druhé oddelenie 

navštevovali žiaci druhého a štvrtého ročníka, traja žiaci piateho ročníka, jeden žiak šiesteho 

ročníka, jeden prvák a jedna tretiačka. 

 Činnosť v oboch oddeleniach ŠKD bola zameraná na relaxačnú a oddychovú činnosť, 

na odbúranie záťaže z vyučovania, športovú činnosť, v prípade priaznivého počasia na pobyt 

vonku a prípravu žiakov na vyučovanie. 

Úlohou ŠKD bolo pravidelné striedanie zložiek výchovy, podpora harmonického rozvoja 

osobnosti, ktorá bola primeraná veku žiakov, pobyt žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca 

s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.  

Zložky výchovy sa striedali podľa rozvrhu týždennej činnosti ŠKD. 

Počas školského roka sme využívali nasledovné tematické oblasti výchovy: 

- vzdelávaciu (rozumovú) - deti sa snažili získavať nové poznatky a informácie 

z rôznych zdrojov, 

- spoločenskovednú – deti sa učili prejavovať úctu k rodičom, starým rodičom, 

k ohľaduplnosti k osobám so zdravotným postihnutím, k rozvíjaniu kultúrneho 

správania, vyjadriť svoj názor, vypočuť si opačný názor, riešiť jednoduché konflikty,  

- pracovno-technickú – rozvíjať u detí základy manuálnych a technických zručností, 

- prírodovedno-environmentálnu – pochopiť princípy ochrany životného prostredia, 

- esteticko-výchovnú (výtvarnú, hudobnú, literárno-dramatickú) – základné vzťahy 

k umeniu, úcta ku kultúrnym hodnotám, tvorivé schopnosti a zručnosti, k úprave 

prostredia a okolia, 

- telovýchovnú, zdravotnú a športovú (turistickú) – schopnosť relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom, hygienické návyky, zásady zdravej výživy. 

Obsahy jednotlivých tematických oblastí výchovy sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti navzájom prelínali, čo umožnilo komplexnejší rozvoj osobností detí. 

Okrem iných činností sme počas jednotlivých mesiacov realizovali rôzne aktivity: 

- v mesiaci september – určenie pravidiel a ich dodržiavanie, adaptácia prvákov, boli 

sme pozrieť domáce zvieratká u nášho staršieho spolužiaka, výroba šarkanov, 

- v mesiaci október sme robili rôzne prírodné práce, z rôzneho materiálu, prišla jeseň 

a tak sme mohli robiť zvieratká z listov, gaštanov, žaluďov, machu, stretnutie starých 

rodičov s deťmi, ktorí nám pomohli pri jesennej výzdobe, 

- v mesiaci november – sme sa snažili predchádzať chorobám, hovorili sme si 

o správnom oblečení, konzumácii ovocia a zeleniny, o prípravách ovocných šalátov, 

boli sme sa prejsť na cintoríne, kde sme si uctili pamiatku zosnulých, 

- v mesiaci december sme pripravovali vianočné ozdoby a pozdravy, stavali sme 

snehuliakov na školskom dvore, hry so snehom a na snehu, 

- v mesiaci január sme pripravovali karnevalové masky, boli sme zaniesť lesným 

zvieratkám niečo pod zub, korčuľovali sme sa, 

- v mesiaci február sme mali karneval, vytvárali sme valentínky pre milovaných, hrali 

sme sa spoločenské hry a vytvárali sme rôzne stavby zo skladačiek, mali sme súťaž 

talentmánia, kde deti ukázali svoj talent, návšteva plavárne, 
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- v mesiaci marec sme sa vybrali na nenáročnú túru – na Kamenné more vo Vyhniach, 

starší žiaci pre nás pripravili futbalový turnaj a diskotéku. Spolu sme vyniesli Morenu, 

tešili sme sa na jar, pozdravy k MDŽ, veľkí čítali malým (mesiac knihy), 

- v mesiaci apríl sme pripravovali  Veľkonočnú výzdobu a zdobili sme vajíčka, počasie 

nám už prialo, tak mohli deti opäť vonku hrávať obľúbený futbal a rôzne iné hry, 

aktivity ku Dňu Zeme, Smajlíkvíz, 

- v mesiaci máj sme mali kreslenie kriedou na asfalt, divadielko, pozdravy ku Dňu 

matiek, 

- v mesiaci jún si pre nás starší žiaci pripravili športovú olympiádu, urobili sme si túru 

na Pustý hrad vo Zvolene, vyskúšali sme si rezbárske práce, vyrábali sme náramky 

priateľstva – pletenie, navliekanie korálikov, maľovanie na tričká, rozlúčili sme sa so 

štvrtákmi. 

Detskými výtvormi sme radi zdobili nástenky a chodby školy. V triedach sme pravidelne 

vetrali, šetrili elektrickou energiou, pracovali s interaktívnou tabuľou, zapájali sme sa do akcií 

a podujatí organizované školou. 

V oboch oddeleniach boli plnené úlohy podľa mesačných plánov, ktoré boli rozvrhnuté do 

týždenných plánov. 

Činnosť ŠKD sa realizovala podľa výchovného programu ŠKD pri ZŠ s MŠ Župkov. 

 

Vypracovala: Ivana Danihelová 
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Zhodnotenie činnosti  metodického združenia 

V septembri sme schválili plán, podľa ktorého sme pracovali. Všetky naše akcie každý 

mesiac sme dopĺňali dopĺňame o tie, ktoré organizoval protidrogový a environmentálny  

koordinátor.  

September:  

 cvičenia v prírode, 

 zber papiera, 

 výzva na september: O najkrajšie „selfíčko“, fotku, obrázok z prázdnin, 

 návšteva dopravného ihriska v ZH (2. a 3. ročník), 

 turistická vychádzka na Inovec,  

 Beh slobody (odhalenie pamätníka v H. Hámroch), 

 výchovný koncert, 

 Deň eura (v rámci aktivít k finančnej gramotnosti), 

 návšteva plavárne. 

Október: 

 vstupné testy M, SJL 2. – 4. roč., 

 jesenné rašenie, vyzdobme si záhony tekvicami (ľud. slovesnosť- svetlonosy), 

 Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici, 

 zdravé stravovanie (Deň jablka - 16. 10.), 

 turnaj vo vybíjanej (od 4. ročníka). 

November 

 Pasovačka prvákov, 

 2. zasadnutie MZ - vyhodnotenie výsledkov za I.Q, 

 Prevencia sa nás týka (ENV), vitamíny, predchádzajme chorobám ( v rámci tried), 

 športové aktivity (súťaže vo vybíjanej – 4.roč. druhý na OK v Hliníku),  

 pomoc pri organizovaní Betlehemu, 

 návšteva BD JGT vo Zvolene (prváci so škôlkarmi), 

 informatická súťaž iBobor, 

 tradičné recepty – ťahaná štrúdľa, drevorubačské párance (prvostupniari hlavne 

ochutnávali a sledovali šikovné ruky starších spolužiakov). 

December: 

 výzdoba tried k Vianociam, akcie v triede k Vianociam, 

 vianočná pošta, listy Ježiškovi, 

 príroda okolo nás (ENV), 

 predvianočná diskotéka (KPDZ), 

 vianočné tvorivé dielne - spoločný poldeň s rodičmi, 

 divadelné predstavenie: Mikuláš, prosím ťa, príď!, 

 Šaliansky Maťko – školské kolo, 

 Pytagoriáda. 

Január: 

 3. zasadnutie MZ, vyhodnotenie I. polroka, 

 Beh mieru, 

 beseda o 21. 1. 1945, 

 návšteva predškolákov u prvákov, 

 kŕmenie lesných zvierat, 

 starostlivosť o vtáčiky – prikrmovanie v kŕmidlách z odpadového materiálu. 

Február: 

 valentínska pošta, 

 kŕmenie vtáčikov, 
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Marec: 

 aktivity - Marec, mesiac knihy; (hlasné čítanie počas celého mesiaca), 

 aktivity - Voda, kolobeh vody v prírode, budenie potokov, jar (ENV), 

 vítanie jari a vynášanie Moreny, 

 beseda o knihách s vedúcou Mestskej knižnice v Žarnovici, 

 karneval detí I. stupňa v školskej jedálni, 

 exkurzia 3. a 4. ročník do Kľaku a Ostrého Grúňa. 

Apríl: 

 4. zasadnutie MZ - vyhodnotenie III.Q, 

 zápis do 1. ročníka, 

 návšteva sférického kina, 

 Deň Zeme - aktivity, beseda s pracovníkmi múzea vo Sv. Antone,  

 lesná škôlka s pracovníkmi LZ v ZC, 

 opekanie (KPDZ), 

 Lesnícke dni v Banskej Štiavnici – spoločná exkurzia do SOŠ lesníckej v B. Štiavnici, 

 exkurzia 2. – 3. ročník do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v ZH.   

Máj: 

 Dni mlieka - aktivity (ENV, KPDZ), 

 starostlivosť o areál školy, prírodná lekáreň (ENV), 

 športové aktivity, dopravná súťaž, 

 výlety, exkurzie v triedach – exkurzia: 1. A a 1. B – Zveropark, Revištské Podzámčie. 

Jún: 

 5. zasadnutie MZ - vyhodnotenie výsledkov za celý šk. rok, 

 súťaž: Čo šepká les? vo Svätom Antone, 

 výstupné previerky v 1. – 4. ročníku, 

 Deň detí; návšteva kina v ZH, 

 cvičenia v prírode, 

 didaktické hry, 

 atletická olympiáda pre I. stupeň - (KPDZ), 

 Naša Zem - aktivity v okolí školy. 

 

Školské výlety: 1. – 2. ročník    Habakuky, Donovaly 

    3. – 4. ročník    Čierny Balog, Nemecká  

 

Počas celého školského roka sme sa zapájali do súťaží a aktivít v rámci školy. Či to už 

boli kultúrne podujatia, kde výber žiakov z celej školy chystal program, alebo to boli športové 

či výtvarné súťaže. Tento školský rok sa zvýšil počet športových súťaží pre žiakov prvého 

stupňa, čo je dobré. (napr. atletická olympiáda v ZC, Beh oslobodenia v ZH alebo v Hornej 

Ždani, vybíjaná, futbal...). 

Nakoľko učitelia prvého stupňa učia aj na druhom stupni, ťažšie sa nám hľadajú 

termíny spoločných akcií. Na ne nám zostáva streda popoludní a ešte piatok popoludní. Je 

však dobre, že teraz sa naše akcie prelínajú a spájajú s akciami druhého stupňa a žiaci sa tak 

lepšie poznajú a starší pomáhajú mladším. 

 Opäť sme sa presvedčili, že je lepšie vyberať si aktivity, do ktorých sa zapojíme 

a zorganizujeme si ich, aby boli kvalitné, a aby sa deťom páčili a robili ich s chuťou. 

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Valušková Kurková 
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Zhodnotenie činnosti  predmetovej komisie 

 

Spoločná predmetová komisia v ZŠ s MŠ Župkov pracovala v tomto zložení: 

Učiteľ Predmety, ktoré vyučuje Ďalšie úlohy 

Ing. Dana Strihovská CH, B, TŽP, F, OŽZ koordinátor protidrogovej 

prevencie, zbery, 

biologické a chemické 

súťaže, zdravotnícke 

súťaže, ochrana života a 

zdravia  – praktická 

a teoretická časť, 

zdravotník školy, 

koordinátor 

environmentálnej výchovy 

Mgr. Jarmila Bištuťová SJL, NJ, D, ČG výchovný poradca, člen 

výchovnej komisie, 

jazykové súťaže 

Mgr. Martina Gáborová SJL, D, MV, ČG vedúca PK, zapisovateľ  

zápisníc  z pracovných 

porád,  literárne a jazykové 

súťaže, kultúrne akcie 

v škole, člen výchovnej 

komisie 

Mgr. Peter Hlavačka TSV, ON, PP športovo-pohybové súťaže, 

ochrana života a zdravia – 

praktická a teoretická časť 

Ing. Dušan Herko INF správa počítačovej siete, 

technik IKT 

Mgr. Veronika Lehotská AJ jazykové súťaže 

PaedDr. Miroslava Mesiariková AJ, EV jazykové súťaže, 

koordinátor žiackeho 

parlamentu, člen 

výchovnej komisie 

Mgr. Iveta Tomášová SJL, ČG literárny dôverník, 

objednávanie časopisov 

Mgr. Jaroslava Žabková M, T koordinátor pre oblasť 

finančného vzdelávania, 

koordinátor pre prácu so 

žiakmi so ŠVVP, 

matematické súťaže, 

koordinátor 

environmentálnej výchovy 

 

V školskom roku 2016 - 2017 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia podľa plánu práce. 

V prípade potreby sme vzniknuté problémy riešili aktuálne počas prestávok či po vyučovaní.   

Činnosť PK vychádzala v prvom rade vychádza zo strategického cieľa školy: Od 

01.09.2017 budú absolventi školy vedieť tímovo prezentovať projekt prostredníctvom IKT v 

ľubovoľnej oblasti na ľubovoľnú tému, pričom časť bude v cudzom jazyku, z plánu školy 

a z analýzy minuloročných výsledkov vo vyučovacích predmetoch na II. stupni ZŠ. 

 Pedagógovia vo svojej práci využívali: 
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 Štátny vzdelávací program v 7. – 9. ročníku; 

 Školský vzdelávací program v 7. – 9. ročníku; 

 Inovovaný štátny vzdelávací program v 5. – 6. ročníku; 

 Inovovaný školský vzdelávací program v 5. – 6. ročníku. 

V školskom roku 2016/2017 sa učitelia venovali nadaným žiakom, pripravovali ich na 

súťaže a olympiády. Podarilo sa nám nadviazať na úspechy žiakov z minulých rokov 

v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových súťažiach. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese učitelia rešpektovali potreby žiakov so ŠVVP a IVVP 

integrovaných žiakov, aby aj oni mohli byť úspešní. 

  Učitelia sa snažili skvalitňovať činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, vyučovací 

proces zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, a to najmä:  komunikačné 

schopnosti a spôsobilosti v slovenskom, v anglickom a v nemeckom jazyku, čitateľskú 

gramotnosť, práca s textami, poznávacie schopnosti a procesy, schopnosti tvorivo, kriticky 

a účinne riešiť problémy – motivovať žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu sa, pracovať 

s modernými IKT – vedieť vyhľadávať informácie, prepájať ich so životom a vedieť ich 

uplatňovať v živote, personálne schopnosti, zručnosti a spôsobilosti – mať zodpovednosť za 

svoje učenie, vedieť prezentovať výsledky svojej práce, sociálne schopnosti a spôsobilosti – 

vedieť spolupracovať, byť empatický, asertívny, tolerantný a vážiť si iných. Učiteľom sa 

podarilo pokračovať v zavádzaní aktívneho učenia sa žiakov, v rozvoji funkčnej gramotnosti 

u žiakov. Žiaci mali možnosť pracovať v PC učebniach, s tabletmi, s interaktívnymi 

cvičeniami. Majú možnosť prostredníctvom webového sídla školy riešiť cvičenia v programe 

Alf, niekoľkí sa zapojili do projektu Stroj na jednotky.  

 Učivo jednotlivých predmetov bolo prebraté podľa ŠkVP a iŠkVP; písomné práce, 

slohové práce i kontrolné diktáty boli tiež napísané. Urobené boli i všetky praktické cvičenia, 

laboratórne práce a chemické pokusy, pričom celková práca do určitej miery závisela na 

aktivite žiakov.  

 

Akcie realizované v rámci PK  

1. Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  

2. Akadémia k Dňu matiek a Dňu otcov 

3. Deň detí – návšteva kina v ZH 

4. Deň detí pre obec 

5. Stavanie mája pred školou i v obci 

6. Účasť na folklórnych slávnostiach Pod Inovcom vo Veľkej Lehote 

7. Výchovný koncert Jána Hrubovčáka 

8. Európsky deň jazykov 

9. Vystúpenie na krste knihy Kľakovská dolina II. 

10. Mikuláš v škole i v obci 

11. Živý Betlehem a vianočné trhy 

12. Fašiangovanie v obci 

13. Výchovný koncert Viktor 

14. Marec – mesiac knihy – divadielko ôsmakov – malý princ 

15. Čítanie s pánom Mrkvičkom 

 

Rezervy v práci PK a odporúčania na budúci školský rok 

Zasadnutia PK sú na primeranej úrovni, nie sú formálne. Pretože sme malý kolektív otázky 

výchovy a vzdelávania riešime vždy podľa potreby. Výmena skúseností členov pomáha 

skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces, plnením uznesení z jednotlivých zasadnutí sa 

snažíme skvalitniť  i našu prácu.  
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Koncoročné testy – výsledky 

matematika 

trieda priemerná známka úspešnosť 

5. 2, 4 76, 6 

6. 2, 9 65, 5 

7. 2, 5 67, 6 

8. 2, 6 64, 5 

9. 3, 4 50, 2 

biológia 

trieda úspešnosť 

5. 78, 73 

6. 48, 83 

7. 58, 75 

8. 79, 72 

9. 60 

fyzika 

trieda úspešnosť 

6. 63 

7. 66, 74 

8. 75 

9. 59, 47 

chémia 

trieda úspešnosť 

7. 75, 28 

8. 77 

9. 46 

dejepis 

trieda úspešnosť 

5. 82, 7 

6. 76, 5 

nemecký jazyk 

trieda úspešnosť 

7. 72 

8. 80 

slovenský jazyk 

trieda úspešnosť diktáty  

5. 73,5 5. - 

6. 61,2 6. 3,4 

7. 72 7. - 

8. 63, 7 8. - 

9. 59, 7 9. 3,4 

Vypracovala: Mgr. Martina Gáborová 
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Zhodnotenie činnosti  výchovného a kariérneho poradcu 

Činnosť výchovného a kariérneho  poradcu vychádzala z plánu práce na šk. rok 

2016/2017 a z harmonogramu úloh programu Proforient  k prijímaciemu konaniu na stredné 

školy pre školský rok 2017/2018. 

1. Práca so začlenenými žiakmi a žiakmi so ŠVVP 

Na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení bolo v školskom 

roku 2016/2017  individuálne začlenených 38 žiakov, 13  žiakov so ŠVVP a 2 žiaci 

s mimoriadnym nadaním. Od septembra 2016 do júna 2017 sa na základe žiadosti rodičov 

a triednych učiteľov podrobilo psychologickému a špeciálno-pedagogickému vyšetreniu  

spolu 13 žiakov, 11 z prvého stupňa, 2 z druhého stupňa. Na rediagnostické vyšetrenie boli 

odoslané prihlášky 7  žiakov. Prehodnotenie integrácie žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím sa uskutočnilo za prítomnosti špeciálneho pedagóga CŠPP Hrabiny, rodičov, 

triednych učiteľov a asistentov, ktorí so žiakmi pracujú. Ostatní individuálne začlenení  žiaci 

boli prehodnotení za prítomnosti riaditeľky z CPPPaP Žarnovica a špeciálneho pedagóga 

Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní bola počas celého 

roka zabezpečovaná prostredníctvom CPPPaP v Žarnovici a CŠPP Nová Baňa – Hrabiny.  

2. Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov o stredoškolské 

štúdium 

Výchovná  poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu prijímania na 

stredné školy. Žiaci 8. a 9. ročníka boli o aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského 

štúdia informovaní prostredníctvom  individuálnych konzultácií  a na triednych  RZ. Údaje o 

záujme na SŠ  boli priebežne aktualizované a odosielané  školskému výpočtovému stredisku v 

Banskej Bystrici. Deviataci sa zúčastnili  Dňa otvorených dverí na  SOŠ Žarnovica a SOŠ 

obchodu a služieb v Novej Bani, kde traja deviataci vyhrali hodnotné vecné ceny , napr. 

tablet.  Aktuálne informácie  o štúdiu na SŠ získali  aj na burze stredných škôl 

STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom  a od výchovných poradcov, ktorí robili medzi 

deviatakmi nábor -  PGaSA Žiar nad Hronom, súkromná SOŠ technická Dr. Jánskeho, 

súkromná SOŠ Hliník nad Hronom. SOŠ obchodu a služieb  ZH pripravila pre žiakov 8. a 9. 

ročníka workshop REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Test HIERARCHIE  ZÁUJMOV, IQ 

TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK si urobili 23 žiaci v 9. ročníku. Po ich spracovaní 

a vyhodnotení  nasledoval konzultačný deň pre žiakov a rodičov priamo v základnej škole.  

Pomocou  testovacích nástrojov  COMDI a KOMPOSYT usmerňovala VP žiakov v oblasti 

profesijnej orientácie od 7. ročníka. Žiaci si zakladajú svoje osobné portfóliá, v ktorých si 

zaznamenávajú svoju profesijnú cestu. 

Vo februári (školy s talentovými skúškami) a v apríli  odovzdali žiaci  prihlášky na SŠ, ktoré  

boli v súlade s legislatívou odoslané na príslušné školy. Po prijímacích  pohovoroch boli  

všetci žiaci  prijatí na zvolené stredné školy. 

V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 24  žiakov, z toho 1 žiačka zo 6. 

ročníka, ktorá dovŕšila vek 15 rokov.  

V máji boli žiakom ôsmeho ročníka rozdané hárky predbežného záujmu na stredné školy. 

Koncom júna bol  záujem žiakov  odoslaný do ŠVS Banská Bystrica.   

 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

Gymnáziá  spolu dievčatá 

 Gymnázium M. Rúfusa,  Žiar nad Hronom                           3 2 

 Gymnázium  Komenského, Partizánske 1 1 

Ekonomické, 

obchodné, hotelové 
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3. Testovanie žiakov, diagnostiky, besedy 

V novembri 2016  žiaci 8. a 9. ročníka a v apríli 2017 žiaci 4. ročníka  písali testy 

KOMPARO, ktoré sú zamerané na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, 

slovenského jazyka, vlastivedy, prírodovedy,  biológie, geografie a všeobecného študijného 

prehľadu.   Cvičné testy KOMPARO písalo 23 deviatakov = 100 %,  21 ôsmakov =  100 % 

a 22 štvrtákov = 96 % z celkového počtu žiakov v tried 

 

VÝSLEDKY   KOMPARO 

 

4. ročník 

 

 

 

 

SOŠ     

 SOŠ obchodu a služieb,  Žiar nad Hronom                            3 2 

 Súkromná OA,  Žiar nad Hronom                             1 0 

 SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa 3 2 

SŠ s umeleckým 

zameraním 
   

 Súkromná SUŠ – animovaná tvorba, Zvolen          1 0 

 SPŠ S. Mikovíniho – propag. výtv. B. Štiavnica 1 1 

Technické SOŠ    

 
Súkromná hutnícka SOŠ - Podbrezová  

(zameranie na šport – futbal) 
1 0 

      SPŠ dopravná, Zvolen 1 0 

ostatné SOŠ                                     

 SOŠ veterinárna, Nitra 1 1 

      Stredná odborná škola, Žarnovica                                   6 1 

 SPŠ S. Mikovíniho –  B. Štiavnica 1 1 

 SOŠ služieb a lesníctva,  B. Štiavnica 1 0 

                              Spolu 24 11 

Predmet Celoslovenský 

priemer v % 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov    v % 

Percento testovaných 

tried v SR, ktoré 

dosiahli horší 

výsledok ako naši 

žiaci 

M 61,9 42,5 5,3 

SJL 54,5 37,7 3,7 

VLASTIVEDA 64,6 51,8 8,1 

PRÍRODOVEDA 55,1 42,7 12,8 

VŠP 61,0 48,6 11,5 
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8. ročník 

 

 

9. ročník 

 

VÝSLEDKY  -  TESTOVANIE 5 - 2016, TESTOVANIE 9 – 2017 

 

5. ročník 

 

9. ročník 

 

Výchovná  poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov 

v živote mládeže s koordinátorkou primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. -  9. 

ročníka  mali besedy a prednášky na tému: 

 Anorexia – 8. a 9. roč. 

 Bezpečne na ceste – 5. roč. 

 Rasizmus a extrémizmus – prednáška organizovaná CPPPaP v spolupráci s Krajským 

policajným zborom v BB 

 Seminár pre učiteľov na tému: Neurofyziologické príčiny zlyhávania vo 

výchovnovzdelávacom procese u detí so ŠVVP – lektor Mgr. Viera Lutherová 

Predmet Celoslovenský 

priemer v % 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Percento 

testovaných tried v 

SR, ktoré dosiahli 

horší výsledok ako 

naši žiaci 

M 64,2 44,5 2,7 

SJL 64 53,6 8,1 

BIOLÓGIA 57,7 50,5 20,5 

GEOGRAFIA 50,2 36 8,3 

VŠP 59,7 48,5 7,8 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Percento testovaných 

tried v SR, ktoré 

dosiahli horší 

výsledok ako naši 

žiaci 

M 60,7 42,2 4,4 

SJL 59,1 50,6 13,3 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému priemeru 

M 62, 3 61,1 - 1,2 

SJL 63,1 62,4 - 0,7 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému 

priemeru 

M 56,4 39,1 - 17,3 

SJL 61,2 60,5 - 0,7 
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 Pred vianočnými prázdninami  žiaci 5. až 9. ročníka  boli tradične  v multikine Europa 

Cinemas v Banskej  Bystrici.  

 

4. Vzdelávanie 
 

 Účasť  na pracovných poradách VP   CPPPaP v Žarnovici 

 

Vypracovala: Mgr. Jarmila Bištuťová 
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Zhodnotenie činnosti  koordinátora protidrogovej prevencie 

Pri plnení úloh sme úzko spolupracovali s ostatnými pedagógmi našej školy, 

s výchovnou poradkyňou, s ŠKD, s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Žiari nad Hronom, príslušníkmi Policajného zboru v Žiari nad Hronom a s pani riaditeľkou 

Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom. 

V rámci protidrogovej prevencie sme dva razy navštívili krytú plaváreň v Žiari nad 

Hronom. Je to jedna z aktivít, do ktorej sa deti veľmi rady zapájajú. Boli zorganizované 

športové turnaje vo vybíjanej, volejbale, florbale a vo futbale, atletická olympiáda. 

V spolupráci so školským klubom detí sa uskutočnil turistický výstup na Kamenné more vo 

Vyhniach a na Pustý hrad vo Zvolene. Aj tento rok sme so žiakmi absolvovali turistický 

výstup na Vtáčnik. Boli zorganizované nasledovné  besedy:  

 Poruchy prijímania potravy – Mgr. Emil Bulla – psychológ.  

 Trestné činy a mladiství – pplk. Ing. Ján Mokrý, vyšetrovateľ PZ SR Žiar nad 

Hronom. 

 Práva a povinnosti chodcov a cyklistov – kpt. Ing. Fillusová, PZ Žiar nad 

Hronom. 

 Fajčenie a jeho dôsledky – p. Malatincová, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Žiar nad Hronom. 

 Význam mlieka vo výžive človeka – p. Malatincová, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom. 

 Vtáky a cicavce nášho okolia – Ing. Číž, riaditeľ Múzea Svätého Antona. 

Žiaci si zabehli po trase Župkov – Horné Hámre Beh oslobodenia, pri príležitosti odhalenia 

pomníku padlým vojakom trnavskej posádky v období druhej svetovej vojny. 

V predvianočnom období sa pre žiakov prvého stupňa uskutočnila diskotéka spojená 

s kultúrnym vystúpením žiakov jednotlivých ročníkov. Pre žiakov druhého stupňa sme  

s výchovnou poradkyňou v predvianočnom období zorganizovali návštevu filmového 

predstavenia v Banskej Bystrici pod názvom Neznáme zveri. V januári sme boli prikrmovať 

lesnú zver. Aj tento rok sme si zabehli Beh mieru. Pre žiakov bolo zorganizované 

korčuľovanie na Zimnom štadióne vo Zvolene. Na škole sa opätovne v mesiaci september 

a marec uskutočnil dobrovoľný odber krvi, pričom naši žiaci pripravili pohostenie pre darcov 

a rozvešali v jednotlivých obciach letáky – postarali sa o propagáciu akcie. Pre žiakov bol 

zorganizovaný výlet do Bratislavy spojený s návštevou Prírodopisného múzea a plavbou 

loďou po Dunaji. Žiaci ôsmeho ročníka v spolupráci s PZ SR a Červeným krížom 

zorganizoval akciu „Vieš poskytnúť prvú pomoc?“, akcia bola zameraná na preskúšanie prvej 

pomoci vodičov motorových vozidiel. V spolupráci so školským parlamentom sa uskutočnila 

atletická olympiáda pre žiakov prvého stupňa. 

Na vyučovacích hodinách sme sa so žiakmi často rozprávali o následkoch konzumácie 

drog na psychické a fyzické zdravie človeka. Vyskytol sa jeden prípad, že žiak doniesol do 

školy elektronickú cigaretu, ktorú ponúkol spolužiačkam, ktoré ju aj fajčili. Žiaci boli riešení 

výchovnou komisiou. Požívanie iných návykových látok sme v škole nezaznamenali. 

                                                      

Vypracovala Ing. Dana Strihovská 
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Zhodnotenie činnosti  koordinátora environmentálnej výchovy 

Program realizácie environmentálnej výchovy nadväzuje na úlohy a činnosti, ktoré  

škola plnila v predchádzajúcich školských rokoch, sú v súlade s Pedagogicko-organizačnými 

pokynmi na školský rok 2016/2017, s Plánom práce školy a Plánom MZ pre 1. stupeň. 

Cieľom environmentálnej výchovy na našej škole je: 

- formovať a rozvíjať osobnostné kvality žiakov, ktoré im umožnia chrániť a zlepšovať 

životné prostredie, 

- rozvíjať u žiakov vzťah k životnému prostrediu, naučiť ich zodpovednosti za svoje 

správanie voči prírode, 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu,  

- rozvíjať vnímanie estetických hodnôt prostredia, 

- uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 

- rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,  

- zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v 

oblasti globálneho vzdelávania,  

- využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk. 

- rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov 

k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.  

- spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania 

vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v 

súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.  

Environmentálna výchova je súčasťou tematických plánov jednotlivých predmetov.  

Úlohy v oblasti environmentálnej výchovy sú zamerané na rozvíjanie vedomostí, 

zručností a postojov žiakov v tejto oblasti. 

Pri plnení úloh environmentálnej výchovy sme využívali rôzne metódy a formy práce 

– besedy, kvízy, zbery, hry, súťaže, tvorba ekologických plagátov. 

Oblasti environmentálnej výchovy: 

1. Voda ako základná zložka životného prostredia 

2. Elektrická energia, 

3. Ochrana rastlín a živočíchov 

4. Racionálne využívanie prírodných zdrojov 

5. Racionálne využívanie odpadových materiálov 

6.  Úprava areálu školy 

7. Spolupráca  s organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti environmentálnej 

výchovy a starostlivosti o životné prostredie 

8. Zapojenie školy do projektov a súťaží s ekologickou tematikou – Recyklohry,... 

9. Využitie výukových programov, webových stránok s environmentálnym zameraním 

(www.zelenabuducnost.sk, www.gpf.sk, www.zelenakola.sk, www.lesnapedagogika.sk, 

www.clovekvohrozeni.sk... ).  

http://www.globalnevzdelavanie.sk/
http://www.gpf.sk/
http://www.zelenakola.sk/
http://www.clovekvohrozeni.sk/
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Uskutočnené aktivity: 

- zberové aktivity – zber papiera a použitých batérií, separácia a recyklácia odpadu, 

- úprava areálu školy – hrabanie lístia, čistenie, 

- starostlivosť o kvety v škole, 

- aktivity zamerané na prípravu zdravých jedál – základné a doplnkové potraviny nášho 

jedálnička, vitamíny v ovocí a zelenine, ochutnávka zdravého jedla s bylinkami, 

- tvorba posterov o význame liečivých rastlín, 

- beseda s pani Malatincovou, pracovníčkou RUVZ v Žiari nad Hronom o zdravom 

stravovaní a význame mlieka, 

- aktivity zamerané na dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v našom jedálnom 

lístku spojené s ochutnávkou mliečnych výrobkov, 

- tvorivé dielne jesenných aranžmánov v spolupráci so starými rodičmi, 

- vianočné aranžovanie – tvorba vianočných ikebán, výroba vianočných darčekov, 

- exkurzia na Čistiareň odpadových vôd v Žarnovici, 

- turistické vychádzky na spoznávanie prírody – Pustý hrad vo Zvolene, Voznica, 

Kamenné more vo Vyhniach, Vtáčnik, Veľký Inovec, 

- aktivity zamerané na úsporu elektrickej energie - tvorba posterov a prezentácií, 

zaujímavé prezentácie o energii a možnostiach jej šetrenia, 

- tvorba výrobkov nezaťažujúcich životné prostredie, 

- umiestnenie kŕmidiel v areáli školy, prikrmovanie vtáčikov a lesnej zveri počas zimy, 

- aktivita Lesná škôlka – život v lese priblížili žiakom 1. stupňa pracovníci Lesného 

závodu v Žarnovici, 

- beseda s pracovníkmi Múzea vo Svätom Antone - rozprávanie obohatili o ukážky 

preparovaných zvieratiek a zvukov, ktoré môžeme na vychádzkach prírodou počuť, 

žiaci mali možnosť vidieť aj vábničky, ktorými sa dá privolať zver, 

- beseda s ochrancom prírody pánom Alfonzom Líškom, ktorý žiakom porozprával 

o úlohe  a kompetenciách ochrancov prírody. Dozvedeli sa, ako oni sami môžu prírode 

pomáhať. Ukázal im kŕmidlá, ktoré vyrába pre vtáky, tiež aj príbytky, ktoré vytvoril 

pre osamelé lesné včely, 

- Čo šepká les – zapojenie sa do súťaže vo Svätom Antone v kaštieli. Žiaci 4. ročníka 

súťažili v 10 disciplínach. Poznávali  stromy, plemená poľovných psov, stopy zvierat, 

určovali zvieratá podľa zvukov, sadili stromček, stavali vtáčiu búdku, odpovedali na 

otázky z vlastivedy. 

- účasť žiakov na Lesníckom dni v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici - podujatie 

sa konalo pri príležitosti celoslovenského projektu Lesnícke dni. Žiaci sa dozvedeli 

o priebehu poľovačky, o ťažbe dreva, počítali letokruhy, určovali stromy, zvieratá, 

- plnenie úloh z projektu RECYKLOHRY – žiaci zhotovili kŕmidla pre vtáčikov. Na ich 

výrobu použili odpadový materiál – plastové nádoby z výživových doplnkov. Kŕmidla 

umiestnili v areáli školy, počas zimy vtáčikov prikrmovali. Žiaci materskej školy plnili 

ďalšiu úlohu – vytvorili otlačky zemiakových pečiatok, z nich vytvorili koláž, 

pracovali s kopírovacím papierom, vytvárali obrázky okopírovaných zberných nádob. 

V spolupráci s Obecným úradom v Župkove bol zorganizovaný zber elektrozariadení. 

Žiaci sa zapojili aj do zberu nefunkčných batérií. 

   Vypracovali: Ing. Dana Strihovská, Mgr. Jaroslava Žabková 
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Príloha   

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

Tento dotazník je zameraný na oblasť environmentálnej výchovy na našej škole. Poprosím Ťa 

o vyjadrenie názoru a  postoja k danej problematike. Odpovede v ňom označ krížikom, 

prípadne doplň odpoveď.  

 

Dotazník vyplnilo 156 žiakov  zo 177 žiakov / 88 %/: 2. ročník – 20 žiakov,  3. ročník – 24 

žiakov, 4. ročník –  23 žiakov, 5. ročník – 19 žiakov, 6. ročník – 16 žiakov, 7. ročník – 16 

žiakov, 8. ročník – 19 žiakov, 9. ročník – 19 žiakov. 

 

1. Pohlavie:  chlapec      82          ...    53% 

dievča       74          ...    47% 

 

2. Navštevujem 2. – 9. ročník.   

 

3. Zapája sa naša škola do environmentálnych súťaží a projektov? 

áno 143  ž ... 92%    nie  1 ž ...   0,6%              neviem 12 ž ... 7,4% 

 

4. Ak si označil/a áno, vieš aj do akých? Skús vymenovať niektoré  

/najčastejšie odpovede/ 

- zber papiera, zber batérií, čistenie potoka, čistenie lesných chodníkov, 

pozorovanie prírody, výtvarné súťaže, Recyklohry, Dažďová voda, Deň vody 

 

5. Vymenuj vyučovacie predmety, na ktorých sa najčastejšie realizuje 

environmentálna výchova  

/najčastejšie odpovede/ 

- vlastiveda, prírodoveda, ochrana života a zdravia, biológia, svet práce, technika, 

matematika, slovenský jazyk a literatúra 

 

6. Myslíš si, že je dôležité na vyučovaní venovať pozornosť ochrane životného 

prostredia? 

áno 141  ž ... 90%   nie 6 ž ...   4%               neviem 9 ž ... 6% 

 

7. Ak si označil/a áno, napíš, prečo 

/najčastejšie odpovede/ 

- aby sme neznečisťovali životné prostredie; aby sme mali pekné prostredie; aby 

sme vedeli, ako sa máme správne správať v prírode 

 

8. Ktorá enviroaktivita sa Ti páčila? 

/najčastejšie odpovede/ 

- Recyklohry, Deň vody, pozorovanie prírody, zber batérií, separovanie, čistenie 

potoka, čistenie lesa a studničiek, zber papiera, vyrábanie výrobkov 

z odpadového materiálu 

 

9. Vedel/a by si navrhnúť aktivitu na ochranu a zlepšenie životného prostredia 

v Kľakovskej doline? 

/najčastejšie odpovede/ 

- odstránenie čiernych skládok, čistenie lesných chodníkov a studničiek, sadenie 

stromčekov, čistenie potoka 
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Zhodnotenie činnosti  koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP 

Úlohy koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP sú v súlade s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017 a s Plánom práce školy. 

Náplň práce koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP tvorí prílohu Plánu 

výchovného poradcu. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- počas roka aktualizoval dokumentáciu o integrovaných – začlenených žiakoch a 

žiakoch so ŠVVP, 

- v spolupráci s výchovným poradcom informoval triednych učiteľov a ostatných 

pedagógov školy so závermi CPPPaP, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi diskutoval o vhodnom 

prístupe k  integrovaným/začleneným žiakom, usmerňoval pri tvorbe ich 

individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, 

- uskutočnil pedagogické pozorovanie 2 integrovaných žiačok -  1. a 7. ročníka 

s ľahkým mentálnym postihnutím - kontrolnú činnosť zameral na dodržiavanie 

odporúčaní CŠPP Nová Baňa pre prácu s nimi a na zohľadňovanie ich potrieb vo 

výchovno-vzdelávacom procese - využívanie individuálneho prístupu, aktívny prístup 

na vyučovacej hodine, sebahodnotenie, 

-  priebežne sledoval www.statpedu.sk, kde sa nachádza metodické usmernenie pri 

výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej 

integrácii, pokyny k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov zo SZP, žiakov s poruchami 

správania sa a učenia, ale aj nadaných žiakov, 

- v mesiaci máj v spolupráci s triednymi učiteľmi a CŠPP Nová Baňa uskutočnil 

stretnutie s cieľom prehodnotenia integrácie 5 začlenených žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím do bežnej triedy – stretnutia sa zúčastnili zákonní zástupcovia 

a 1 profesionálny rodič, 

- v mesiaci jún v spolupráci s  triednymi učiteľmi a CPPPaP Žarnovica uskutočnil 

hodnotenie efektívnosti zvolených špecifických metód vo vyučovacom procese so 

žiakmi so ŠVVP, príp. úpravy výchovy a vzdelávania žiaka a usmernenia vo vzťahu 

k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, 

- prostredníctvom dotazníka pre integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP zisťoval 

zohľadňovanie úľav zo strany vyučujúcich; to, ako sa v škole títo žiaci cítia; prístup 

spolužiakov k týmto žiakom a  záujem rodičov o  ich výchovno-vyučovacie výsledky. 

Vyhodnotenie dotazníka - Príloha č.1, 

- prostredníctvom dotazníka pre rodičov integrovaných žiakov zisťoval spokojnosť 

rodičov pri vytváraní podmienok pre vzdelávanie týchto žiakov na našej škole. 

Vyhodnotenie dotazníka - Príloha č.2. 

 

K dátumu 30.06.2017 bolo v škole 38 žiakov integrovaných - začlenených, ktorí sa 

vyučujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, pričom sa dodržujú pokyny 

a odporúčania príslušného poradenského zariadenia. 13 žiakov je so ŠVVP, pričom sa 

u týchto žiakov zohľadňujú ich potreby. S cieľom skvalitnenia práce žiakov IVVP a ŠVVP 

dve asistentky učiteľa pracovali s týmito žiakmi podľa potreby a vopred dohodnutého 

rozvrhu.  

         Vypracovala: Mgr. Jaroslava Žabková 

 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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Príloha 1 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

Pred sebou máš krátky dotazník pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Poprosím Ťa o jeho vyplnenie. Odpovede v ňom označ krížikom, prípadne doplň 

odpoveď. V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej odpovedí. 

 

Dotazník vyplnilo 30 žiakov z 38 žiakov ( 79 %): 1. ročník – 1 žiak,  3. ročník – 1 žiak,  

4. ročník – 5 žiaci, 5. ročník – 7 žiakov, 6. ročník – 5 žiaci, 7. ročník – 2 žiaci, 8. ročník –  

7 žiaci, 9. ročník – 1 žiak. 

10. Pohlavie:  chlapec      17  60% 

dievča       13  40%  

11. Navštevujem  1. – 9. ročník.  

 

12. V škole sa cítim : 

veľmi dobre       6 žiakov 20% 

väčšinou dobre      24 žiakov 80% 

skôr nepríjemne       0 žiakov 0% 

nie dobre, zle         0 žiakov 0% 

    

13. Na vyučovaní učitelia:   

prihliadajú na moje poruchy učenia/správania  20 žiakov 67% 

            dávajú mi dostatok času na vypracovanie úloh pri práci 23 žiakov 77% 

neprihliadajú na moje poruchy učenia/správania na predmete........................... 

         10 žiaci 33% 

(5. roč. – 3 žiaci AJ, 2 žiaci SJL; 6. roč. – 2 žiaci I, 1 žiak SJL, AJ, M;  7. ročník – 1 

žiak SJL; 8. ročník 1 žiak SJL, M) 

 

14. Moji spolužiaci: 

mi pomáhajú, ak mám problém s učením   22 žiakov 73% 

nepomáhajú mi      7 žiakov 24% 

vysmievajú sa mi, ak niečo neviem    1 žiak  3% 

 

15. Moji rodičia sa zaujímajú o moju prácu, výsledky  v škole 

veľmi často       19 žiakov 63% 

primerane       10 žiakov 34% 

chcú, ale nemajú čas      1 žiakov 3% 

málo        0 žiak  0% 

vôbec sa nezaujímajú      0 žiakov 0% 

 

           

Mgr. Jaroslava Žabková
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Príloha 2 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

 

Dotazník pre rodiča 

 

1. Myslíte si, že táto škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov 

s poruchami učenia sa a správania? 

  ÁNO          14 rodičov 100%

      

  NIE         0 rodičov 0% 

 

2. Ak ste označili ÁNO, čo sa Vám zdá prínosom pre vzdelávanie Vášho dieťaťa? 

  prítomnosť asistenta na vyučovacích hodinách    

         2 rodičia 14%

         

  individuálny prístup učiteľa     11 rodičov 79% 

 

  dostatok času pri písaní previerok, rešpektovanie pomalšieho tempa práce žiaka 

         9 rodičov 64% 

 

  doučovanie        3 rodičia 21%  

 

iné: .................................................................   0 rodičov 0% 

 

3. Ak ste označili NIE, pomenujte, čo by mala škola zmeniť, skvalitniť pri vzdelávaní 

žiakov so ŠVVP? 

 

......................................................................................................... 0 rodičov 0% 

     

Prehodnotenia integrácie sa nezúčastnili zákonní zástupcovia 8 žiakov. 

        

       Mgr. Jaroslava Žabková 
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Zhodnotenie činnosti  koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania 

Úlohy koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania sú v súlade s Národným 

štandardom finančnej gramotnosti,  s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 

2016/2017 a s Plánom práce školy. 

Cieľom finančnej gramotnosti na našej škole je zabezpečiť rozvoj spôsobilostí 

u žiakov, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. 

Žiaci prostredníctvom finančnej gramotnosti získavajú znalosti, schopnosti 

a hodnotové postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti 

v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí.  

Finančné vzdelávanie je koncipované tak, že svojím obsahom prepájalo konkrétne 

učebné predmety s činnosťou žiakov realizovanou v škole i mimo nej. 

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa  realizuje v súlade s medzinárodnou 

normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne:    

 ISCED  1/Úroveň 1, 

 ISCED  2/Úroveň 2. 

Žiaci v rámci finančného vzdelávania získavajú kompetencie v jednotlivých témach:  

1. Človek vo sfére peňazí  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

5. Úver a dlh  

6. Sporenie a investovanie  

7. Riadenie rizika a poistenie  

Jednotlivé témy sú realizované v rámci preberaného učiva vo vyučovacích predmetoch.  

Žiaci sa učia:  

 poznať hodnotu peňazí,  

 plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách, 

 vedieť prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť,  

 poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

 poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb, 

 poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov,  

 vedieť pochopiť otázky bohatstva a chudoby. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- metodicky usmerňoval učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, 

- na podporu výučby finančnej gramotnosti využíval centrálny informačný portál 

MŠVVaŠSR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály 

a odkazy 

www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx, 

- využíval informácie z portálu www.vzdelavanie.jasr.sk, www.viacakopeniaze.sk,  

www.fininfo.sk, 

- v rámci aktivity Dňa finančnej gramotnosti v 1. polroku pre žiakov 1. a 2. stupňa 

zrealizoval Deň eura - žiaci v nižších ročníkoch sa prostredníctvom prezentácie 

oboznámili s eurom, európskou vlajkou, hymnou a množstvom iných zaujímavostí. 

Informácie z prezentácie použili pri riešení úloh v  pracovných listoch, žiaci kreslili 

mince, zahrali sa na obchod. Pre žiakov 2. stupňa si deviataci pripravili prezentáciu so 

zaujímavosťami o eure a eurozóne. Žiaci sa zapojili do ankety, ktorá bola rozdelená do 

dvoch kategórii - pre žiakov 1. a 2. stupňa, v ktorej mali zodpovedať na otázky 

týkajúce sa eura ako platidla, 

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx
http://www.vzdelavanie.jasr.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.fininfo.sk/
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- v 2. polroku si v rámci Dňa finančnej gramotnosti deviataci pripravili zaujímavé 

aktivity pre žiakov I. stupňa. Ich úlohou bolo vyriešiť tajničky, osemsmerovky, 

doplňovačky a pracovné listy zamerané na vedomosti z oblasti peňazí. Zahrali si 

finančné pexeso a poskladali aj puzzle s motívom peňazí. Vyučujúci využili odborné 

zručnosti, ktoré získali v rámci vzdelávania pod názvom Edukačná aktivita zameraná 

na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci v jednotlivých ročníkoch získavali kompetencie 

v témach: Človek vo sfére peňazí, Sporenie a investovanie, Hodnoty, Plánovanie 

a hospodárenie s peniazmi, Rozpočet výletu, Finančná zodpovednosť za prijímanie 

rozhodnutí,  Úver a dlh, Reklamácie. Vytvárali fiktívne banky, plánovali si nákup 

podľa receptu, ale aj nákup zariadenia bytu.  Svoje vedomosti z finančníctva si 

rozšírili aj v anglickom jazyku. Vytvárali scénky a reklamy, vyskúšali si, ako funguje 

výmenný obchod, žiaci 6. a 7. ročníka absolvovali exkurziu do Pohronského múzea v 

Novej Bani. Prezreli si putovnú výstavu Od mešca k bankomatu, kde videli rôzne 

druhy platidiel, mincí a bankoviek. 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Žabková 
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Zhodnotenie činnosti  koordinátora žiackeho parlamentu 

V školskom roku 2016/2017 pracoval žiacky parlament pod vedením PaedDr. 

Miroslavy Mesiarikovej a riadil sa plánom práce stanoveným na tento školský rok. Zvolený 

zástupcovia jednotlivých tried sa aktívne zapájali do činnosti žiackeho parlamentu. Parlament 

pracoval v zložení:  

Predseda žiackeho parlamentu: Tomáš Valenta, 6. ročník  

4. ročník: Katarína Gáborová, Martin Adámik 

5. ročník: Jaroslava Adamská, Liliana Kapráliková 

6. ročník: Natália Belanová, Tomáš Valenta 

7. ročník: Matej Bara, Lea Valentová 

8. ročník: Dominika Adamská, Jakub Maslen 

9. ročník: Radovan Kováč, Veronika Bieliková 

Zástupcovia sa pravidelne každý mesiac, prípadne podľa potreby zúčastňovali na zasadnutí 

žiackeho parlamentu. Svojich spolužiakov informovali o pripravovaných aktivitách, podieľali 

sa na príprave a organizovaní rôznych školských i mimoškolských akcií. Svojimi 

pripomienkami, nápadmi aj návrhmi sa snažili skvalitniť vyplnenie voľného času žiakov 

a celkového diania života na škole. V školskom roku 2016/2017 sa ŽP venoval všetkým 

bodom, ktoré má uvedené v náplni svojej práce. Na svojich zasadnutiach ŽP vyhodnotil 

splnené úlohy minulého mesiaca, zároveň sa schvaľovali nové úlohy na nasledujúce obdobie. 

V tomto školskom roku sa výboru podarilo zorganizovať alebo sa zapojiť do organizácie 

viacerých akcií. Pozitívne hodnotíme najmä prístup žiakov k činnosti ŽP, členovia výboru 

boli ochotní venovať svoj voľný čas aktivitám a podujatiam ŽP. Najväčší úspech medzi 

žiakmi mali tradičné, každoročne sa konajúce školské akcie, akou je napríklad vianočná 

výzdoba tried, vianočné trhy, ktoré sa konali aj na pôde školy, karneval, Valentínska pošta, či 

Deň detí.  Tak ako po iné roky, aj tentokrát sme spolupracovali s organizáciou Liga proti 

rakovine a naši dobrovoľníci ochotne pomáhali pri zbierke na Deň narcisov. Žiaci pomáhali aj 

pri realizácii projektu Coop Jednota, spoluorganizovali Európsky deň jazykov, súťaž tried 

o realizáciu najzdravšieho a najchutnejšieho receptu, súťaž tried o najkrajšiu tekvicu, ktorá 

mala veľký ohlas zo strany žiakov, Beh mieru, korčuľovanie na zimnom štadióne, rôzne 

aktivity pri príležitosti Mesiaca knihy, aktivity na Deň Zeme, Svetový deň Červeného kríža, 

Atletickú olympiádu pre 1. stupeň. Žiaci vyrobili pekné darčeky ku Dňu učiteľov a ku Dňu 

matiek, ktorými obdarovali všetky matky, ktoré v ten deň navštívili školu. Niektoré aktivity 

boli úspešnejšie, iné menej, napríklad sme zorganizovali lampiónový sprievod dedinou, ale 

pre veľmi nízku účasť (2 žiaci) sme ho museli zrušiť. Niektoré mesiace mali žiaci v škole 

celkovo veľa aktivít a preto nebol o niektoré aktivity organizované ŽP veľký záujem. 

 Problémom je aj účasť tých istých žiakov na aktivitách a nechuť zvyšných zapojiť sa. 

Na záver môžem skonštatovať, že ŽP bude aj naďalej pracovať podľa podnetov zo strany 

žiakov a plánu činností na jednotlivé mesiace.                                                   

   Vypracovala: PaedDr. Miroslava Mesiariková 
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Zhodnotenie činnosti  asistenta učiteľa 

S asistentom učiteľa sa v školskom roku 2016/2017 vzdelávalo 5 žiakov. V prvom 

polroku to boli štyria žiaci a v druhom polroku pribudla ešte jedna žiačka. Z hľadiska 

rozdelenia podľa ročníkov bola jedna žiačka z prvého ročníka, jeden žiak zo štvrtého ročníka, 

dvaja žiaci z piateho ročníka a jedna žiačka zo siedmeho ročníka.  

Žiaci sa vzdelávali podľa IVVP. S asistentom učiteľa pracovali  na predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, matematika a pracovná výchova, ďalšie predmety absolvovali 

spolu s ostatnými spolužiakmi.  

V rámci výučby sa využívali učebnice a pracovné listy určené pre špeciálne základné 

školy. Okrem toho sme si vytvárali aj vlastné pracovné listy a pracovali s výukovými 

programami.  

Asistent väčšinou pracoval s 2-3 deťmi, ale samozrejme záviselo to od rozvrhu žiakov. 

Počas roka prebiehala vzájomná komunikácia medzi asistentom učiteľa a vyučujúcim daného 

predmetu alebo triednym učiteľom.  

U žiakov sme rešpektovali ich individuálne schopnosti a zručnosti, pričom sme sa 

snažili rozvíjať predovšetkým ich silné stránky. Dôraz sme kládli hlavne na rozvoj 

samostatnosti, komunikácie a sociálnych zručností. Medzi žiakmi sa postupne vytvorila 

pozitívna a priateľská klíma. Keď bolo treba, vedeli si navzájom pomôcť a podporiť sa.  

Občas sa vyskytli aj negatívne situácie, ktoré sa riešili s rodičom či triednym učiteľom. 

V rámci jednotlivých predmetov si žiaci osvojili potrebné vedomosti a zručnosti. Niektoré 

témy zvládali ľahšie, iné im robili problémy. Záviselo to predovšetkým od ich individuálnych 

predpokladov.  

Vypracovala: Mgr. Mária Kováčová 
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Zhodnotenie predmetov 

 

Mgr. Emília Boháčová 

Matematika, 1. roč. 

Na hodinách matematiky žiaci pracovali spoločne, v skupinách i samostatne. Určovali polohu 

predmetov v priestore, naučili sa poznať i písať číslice a čísla do 20, porovnávať a usporiadať 

čísla, sčitovať a odčitovať v obore do 20. Žiaci poznajú číselný rad, dokážu urobiť rozklad 

čísla, vedia dopočítavať, naučili sa riešiť slovné úlohy, tajničkové príklady, reťazové 

počítanie, poznajú geometrické útvary a telesá. Nie všetci žiaci zvládli učivo rovnako. 

V triede je viac žiakov, ktorí sú šikovní, počítajú rýchlo, robia len menšie chyby 

z nepozornosti. Niektorí  žiaci sú pomalší, učivo ovládajú, ale samotné počítanie im trvá 

dlhšie, iní žiaci potrebujú viac precvičovania, aby si učivo dostatočne utvrdili. Jedna žiačka je 

vzdelávaná podľa IVVP pre žiaka s mentálnym postihom – variant A, na hodinách pracuje 

s asistentkou. Okrem práce s pracovným zošitom, pracovnými listami, žiaci pracovali aj 

s programom Alf. Túto prácu na interaktívnej tabuli mali veľmi radi. Zaraďovala som aj rôzne 

matematické hry buď ako motiváciu, precvičovanie, alebo ako overenie získaných vedomostí. 

Žiaci boli hodnotení známkami, využívala som sebahodnotenie žiakov. 

Prvouka, 1. roč.  

V priebehu školského roka sme sa na hodinách prvouky oboznámili s mnohými tematickými 

celkami. Žiaci na hodinách pracovali individuálne a v skupinách. Okrem pracovného zošita 

pracovali aj s multifunkčným CD na interaktívnej tabuli. Keďže prvouka nám ponúkla mnoho 

zaujímavých tém, snažila som sa na hodinách využívať praktické metódy a učivo prepájať 

s reálnym životom. Žiaci pri preberaní zmyslov človeka ohmatávali a ochutnávali rôzne 

potraviny. V tematickom celku, v ktorom sa učili o čase, si žiaci vyrobili presýpacie hodiny 

i kyvadlo a pomocou nich merali čas. Žiaci vytvárali postery o živočíchoch a herbáre rastlín. 

Pri tejto téme sme využívali aj pobyt vonku.  

Telesná výchova, 1. a 2. roč. 

Na hodinách sme pracovali podľa plánu vytvoreného na začiatku školského roka. Žiaci 

zvládli predpísané učivo. Na hodinách boli aktívni, zdokonalili sa v poradových, kondičných  

a koordinačných cvičeniach, v rytmickej gymnastike, v tancoch, v základoch atletiky – 

v behoch, skokoch do diaľky z miesta, v hode kriketovou loptičkou, v loptových hrách, 

v prekonávaní prekážok v teréne, ale aj v relaxačných cvičeniach. Zaraďované boli aj cvičenia 

na rebrinách, s lavičkami, s plnými loptami, so švihadlami. Žiaci obľubovali súťaživé formy 

vyučovania. Dôraz bol kladený na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, na čo boli žiaci často 

upozorňovaní. Počas celého šk. roka prebiehala kontrola osvojených schopností a zručností. 

Pohybová príprava, 1. a 2. roč. 

Na hodinách pohybovej prípravy sme pracovali podľa plánu vypracovaného na začiatku 

školského roka. Zaraďované boli kondičné a koordinačné cvičenia, strečingové a relaxačné 

cvičenia, cvičenia s využitím rebrín, lavičiek, rytmické cvičenia a tance, jednoduché atletické 

disciplíny – behy, skoky, základy hier – prihrávky, vedenie lopty. Pri pohybových a loptových 

hrách sa žiaci učili pravidlá hier a dôraz bol kladený na ich dodržiavanie a fair play hru. Žiaci 

cvičili so záujmom, zvládli predpísané učivo. 

Pohybová príprava,  3. a 4. roč. 

Na hodinách pohybovej prípravy boli zaraďované cvičenia na rozvoj bežeckej rýchlosti, 

rýchly, vytrvalostný a štafetový beh, beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta, cvičenia 

s lavičkami, na rebrinách, so švihadlami, šplh na tyči, hod kriketovou loptičkou, loptové hry 

s dodržiavaním pravidiel a s dôrazom na fair play hru. Žiaci mali radi súťaživé formy 

cvičenia, ale hlavne kolektívne loptové hry.   
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Tvorivé písanie a tvorivá dramatika, 3. roč.  

Na hodinách žiaci pracovali s krátkymi textami, dramatizovali príbehy. Sami tvorili vety, 

príbehy, veršované básničky, tajničky, učebný materiál k abecede (nápovedné obrázky), 

pracovali s detskými časopismi, vytvárali pozvánky, vizitky, vymýšľali krátke rozprávky, 

podľa vlastnej fantázie dokončili klasickú rozprávku, tvorili plagát, prezentovali svoje 

výstupy. Na hodinách som využívala brainstorming, akrostich, cinquain, kreatívne písanie, 

u žiakov sa rozvíjala fantázia, kreativita, čitateľské a prezentačné zručnosti. Žiaci pracovali 

v skupinách, v dvojiciach aj samostatne. 

Výtvarná výchova, 1. roč.  

Na výtvarnej výchove žiaci pracovali s pastelkami, fixkami, vodovými aj temperovými 

farbami, spoznávali rôzne techniky - maľba, kresba, koláž, frotáž, kombinované techniky. 

Modelovali z plastelíny, vystrihovali a lepili farebný papier, pracovali aj s krepovým 

papierom, vyrábali výrobky z odpadového a prírodného materiálu. Žiaci pracovali aktívne, 

rozvíjala sa ich predstavivosť, fantázia i jemná motorika. Na hodiny výtvarnej výchovy sa 

tešili. Žiaci sa zapájali aj do rôznych výtvarných súťaží. 

Hudobná výchova, 1. roč. 

Na hudobnej výchove sa žiaci učili detské autorské a ľudové piesne. Okrem nácviku spevu 

doprevádzali piesne na rytmických nástrojoch.  Zaujímavé pre deti boli piesne spojené 

s tancom a dramatizáciou. Oboznámili sa s notami a ich hodnotami, spievali sóla, duá, triá 

aj ako zbor. Hodinu mali veľmi radi. Mnohé piesne, ktoré sa na hodinách hudobnej výchovy 

naučili, predviedli pri rôznych kultúrnych programoch.  

Etická výchova v 1. - 4. ročníku   

Na hodinách etickej výchovy pracovalo 11 detí zo všetkých ročníkov 1. stupňa. Pracovali sme 

podľa plánu vytvoreného na začiatku školského roka. Zaraďované boli rôzne témy, pričom 

náročnosť boli primeraná veku a schopnostiam jednotlivých žiakov. Na začiatku sme si 

stanovili pravidlá správania sa, ktoré sme si neraz museli pripomínať a aj kontrolovať ich 

dodržiavanie. Často sme viedli rozhovor o kolektíve a živote v ňom, medziľudských 

vzťahoch, právach a povinnostiach, o našej bezpečnosti, o rodine, škole, regióne. Využívali 

sme výukové CD Emka, internetovú stránku ovce.sk. Rozvíjali sme našu tvorivosť, iniciatívu, 

učili sme sa vyjadrovať city. Žiaci mali  najradšej tvorivé a situačné hry.  
 

Mgr. Ivana Betková 

Slovenský jazyk a literatúra v 1. B 

Aj v tomto školskom roku sa prváci učili čítať metódou Sfumato® splývavé čítanie®. 

Táto metóda uľahčuje žiakom osvojovanie si techniky čítania. Vychádzali sme z dokonalého 

poznávania písmen všetkými zmyslami. Všetci žiaci zvládli predpísané učivo 1. ročníka. 

Naučili sa čítať plynulo. Všetci žiaci čítajú s porozumením kratšie vety, niektorí žiaci 

rozumejú aj dlhším prečítaným textom. Vedia prepísať text, samostatne pracovať podľa 

inštrukcií v pracovnom liste. Diktovaný text píšu správne bez vynechávania písmen.   

Správanie na vyučovacích hodinách bolo v súlade so školským poriadkom. 

Veľmi pozitívne hodnotím domácu prípravu žiakov na slovenský jazyk a literatúru. 

Väčšinou si všetci žiaci nosili učebné pomôcky a mali vypracované domáce úlohy. Tak isto 

spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. 

Aby bolo učenie pre žiakov pútavé a príťažlivé, na vyučovacích hodinách sme 

využívali aktivizujúce metódy a formy práce: prácu s interaktívnou tabuľou, individuálnu 

prácu na PC, modelovanie, prácu s tabuľkami, LOGICO PICOLLO, prácu s pracovným 

listom, ktorý bol šitý na mieru pre potreby tejto konkrétnej triedy. Vyučovanie sme 

zatraktívnili aj inými činnosťami, napríklad  pri hláske-písmene ch sme piekli chlebík, pri 

hláske l lokše, pri p palacinky.  Mali sme k  dispozícii notebook   na individuálnu prácu žiaka 

podľa jeho individuálnych potrieb. 
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V triede je začlenený žiak s intelektovým nadaním, pre neho som pripravovala 

zvláštne materiály s obsahovou náplňou zodpovedajúcou jeho záujmom. 

Geografia v 5. ročníku  
  Náučný text z učebníc geografie  sme využívali najmä na prácu s informáciou. Učili 

sme sa orientovať v texte, hľadať kľúčové slová, definovať ich význam.  V Testovaní 9  sú 

úlohy na prácu so súvislým textom, nesúvislým textom, informáciou. Preto sme sa snažili, aby 

žiaci pri práci s textom rozmýšľali a hľadali odpovede na otázky „Prečo?“, vedeli označiť 

správnosť výroku, argumentovať, zdôvodniť svoju odpoveď.   Žiaci mali možnosť získavať 

nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom moderných pedagogických stratégií: využívali 

sme prácu s interaktívnou tabuľou, interaktívnym cvičením, dokumentárnym filmom, 

skupinovú prácu, kooperatívne učenie. Na vysvetlenie prírodných dejov som využívala 

animácie týchto dejov z YOUTUBE.COM. Aplikovali sme učenie zážitkom, keď žiaci na 

hodinách mohli ľubovoľnou formou získavať nové a precvičovať osvojené vedomosti.  

O týchto aktivitách sme  informovali na webovom sídle školy. 

Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali aktívne, so zaujatím. Veľmi dobre zvládli 

kooperatívne učenie.   

Geografia v 6. ročníku 

 Učenie šiestakom značne skomplikoval fakt, že štát pre nich nedodal učebnice. 

Náučné texty som preto pre žiakov vytvárala s využitím učebnice geografie pre 7. ročník. Tie, 

spolu s mapkami, som žiakom tlačila a oni si ich lepili do zošita. 

 Žiaci na hodinách pracovali aktívne. Učili sa  orientovať v texte, hľadať kľúčové 

slová, definovať ich význam. Rozvíjali sme porozumenie čítanému textu prácou so súvislým 

aj nesúvislým textom. Zamerali sme sa hlavne na prácu s mapou. Využívali sme 

dokumentárne filmy, dostupné na YOUTUBE.COM. Často sme pracovali v trojčlenných 

skupinách, využívali sme interaktívne cvičenia v programe Alf. Žiaci mali možnosť 

prezentovať svoje práce pred spolužiakmi.  

 

Mgr. Eva Matejová 

Slovenský jazyk a literatúra – 1. ročník: 

Prváci sa učia čítať metódou SFUMATO splývavé čítanie. Je to metóda, ktorá žiakom 

uľahčuje osvojenie správnej techniky  čítania. Žiaci mali dostatok času na osvojenie 

písmenka, jeho správne tvary spoznávali ohmatávaním, modelovaním...Veľa sa počas hodiny 

rozprávali, aby sa rozvíjala aj ich slovná zásoba a vyjadrovanie. Okrem jedného žiaka, ostatní 

učivo 1. ročníka zvládli a naučili sa čítať, písať (prepísať a odpísať text, napísať diktovaný 

text, pracovať podľa inštrukcií v pracovných listoch). Úroveň je rôzna, sú žiaci šikovní, sú 

však aj žiaci, ktorí čítajú pomalým tempom, alebo nečítajú vždy s porozumením. Pri písaní 

majú problém napísať všetky interpunkčné znamienka.  

Spolupracovala som aj rodičmi, ktorí precvičovali učivo so žiakmi aj doma. Na 

hodinách som využívala rôzne pomôcky ako interaktívnu tabuľu, kartičky, aktivizujúce 

metódy a formy práce, výukový program ALF, zaujímavé aktivity ako pečenie chleba, lokší. 

Využívali sme aj časopis Vrabček. 

Žiaci boli hodnotení slovne a pečiatkami. Známkou boli hodnotení každý štvrťrok, 

kedy písali aj písomnú prácu. Touto metódou som vyučovala prvý krát, preto pre mňa bola 

dôležitá spolupráca s Mgr. Betkovou. 

Matematika – 1. ročník:  

V matematike sa žiaci naučili spoznávať všetky číslice, určovali polohu vecí, (vpravo, 

vľavo, hore, dole..)Naučili sa číselný rad do 20, porovnávať čísla, usporadúvať ich podľa 

veľkosti, urobiť rozklad čísla, sčitovať a odčitovať čísla v obore do 20 bez prechodu cez 

základ, reťazové príklady, slovné úlohy. V geometrii spoznávali rovinné a priestorové útvary.  
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Žiaci pracovali na hodinách samostatne ale aj vo dvojiciach, učili sme sa aj hravou 

formou, hrali rôzne hry s kartičkami, pexeso, žiaci pracovali aj na interaktívnej tabuli 

s programom ALF, túto prácu mali veľmi radi. Žiakov som hodnotila pečiatkami, slovne aj 

známkou. 

Anglický jazyk – 1. ročník:  

V 1. ročníku som používala učebnicu Happy house I. časť. Učivo som vyučovala 

hravou formou. Žiaci sa v každej lekcii učili novú slovnú zásobu, počúvali príbeh, ktorý 

potom hrali pomocou prstových bábok, počúvali a učili sa pieseň, vypracovávali pracovné 

zošity, na ktorých si utvrdzovali preberanú slovnú zásobu a gramatické učivo. V závere lekcie 

mali žiaci jednoduchý test. Hra s bábkami bola u žiakov veľmi obľúbená, nenútenou formou 

si precvičovali slovnú zásobu a učili sa jednoduché slovné spojenia. Vytvárali si vlastné 

knižočky s príbehom. Využila som aj jednoduché rozprávkové knižky a čítala im krátke 

rozprávky. Počas hodín som využívala aj výukový program Planéta vedomostí, kde mali žiaci 

rôzne interaktívne cvičenia.  

Na hodinách som striedala jednotlivé činnosti, aby práca žiakov nebola jednotvárna. 

Na hodnotenie som využívala ústnu pochvalu, známky. 

iaci sa učili prostredníctvom zážitku, boli aktívni, zapájali sa do činností, na predmet 

sa tešili. 

Anglický jazyk – 2. ročník:  

V 2. ročníku som používala učebnicu Happy house II. časť. Vyučovanie hravou 

formou pokračovalo aj v 2. ročníku, no žiaci mali pridané aj ďalšie spôsoby poznávania 

cudzieho jazyka napr. odpis, alebo prepis slov, čo je predpríprava na písanie, čítanie 

(priraďovanie slov k obrázku), zdokonaľovali sa v počúvaní, tvorili jednoduché vety. 

Podobne aj v 2. ročníku sa žiaci učili novú slovnú zásobu neustálym opakovaním, piesňami, 

príbehmi...Prstové bábky na dramatizáciu príbehu mali u žiakov úspech. Opäť som využívala 

výukový program Planéta vedomostí, kde žiaci pracovali na interaktívnej tabuli. Radi hrali aj 

Pexeso, pri ktorom sa nenútene učili slovnú zásobu. Pokračovali sme v spoznávaní cudzej 

kultúry.  

Žiaci pracovali samostatne aj v skupinách. Boli hodnotení pochvalou aj známkou. 

Výtvarná  výchova - 1. ročník:  

Žiaci v 1. ročníku mali dve vyučovacie hodiny VV, na svoju prácu mali dostatok času 

a prácu vždy dokončili. Pracovali s pastelkami, fixkami, vodovými farbami, voskovkami, 

temperami, kriedami, spoznávali rôzne techniky ako maľba, kresba, koláž, frotáž, 

kombinované techniky. Modelovali s plastelínou, vystrihovali a lepili farebný papier, alobal, 

pracovali aj s odpadovým materiálom a  prírodným materiálom, maľovali kraslice. Najradšej 

maľovali temperovými farbami, kde im bolo umožnené miešať základné farby a vytvárať 

druhotné farby.   

Žiaci pracovali aktívne, rozvíjala sa ich predstavivosť a fantázia, na hodiny výtvarnej 

výchovy sa veľmi tešili. Žiakov som zapájala aj do rôznych výtvarných súťaží, v ktorých aj 

uspeli. 

Výtvarná výchova -  3. ročník:  

Žiaci v 3. ročníku pracovali s pastelkami, fixkami, voskovkami, vodovými 

a temperovými farbami, kriedami, modelovacou hmotou, sadrou, zdokonaľovali sa vo 

výtvarných technikách a primeranou formou spoznávali nové techniky aj pojmy: obrys, 

zátišie, komiks, odliatok, druhy bábok, model,  kresba, kolorovaná kresba, maľba, 

modelovanie,  koláž, strihanie, lepenie, práca na počítači- programy na kreslenie... Žiaci 

pracovali aktívne, boli tvoriví, a aktívne sa zapájali do výtvarných súťaží, v ktorých vytvorili 

pekné diela. 
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Výtvarná výchova II. stupeň:  

Žiaci 5., 6., 7. ročníka spoznávali rôzne umelecké smery a techniky. Na 

sprostredkovanie nových vedomostí som využívala učebnice výtvarnej výchovy, prezentácie 

na interaktívnej tabuli, žiaci pracovali aj s tabletmi a sami hľadali informácie. Žiaci pracovali 

s ceruzkou, temperovými farbami, tušom, pastelom, kriedami, modelovacou hmotou, sadrou, 

vytvárali koláž, frotáž, asambláž, mozaiku, abstraktné práce, odliatky, pracovali s rôznym 

odpadovým materiálom, plietli z papiera a prútia, vytvárali priestorové práce. Pracovali aj pri 

PC, pripravovali prezentácie a prezentovali pred spolužiakmi. Pracovali samostatne, vo 

dvojiciach alebo v skupinách. Žiaci boli aktívni, ale niektorí žiaci, najmä vyšších ročníkov 

majú menší záujem o výtvarné práce, ich práce nezodpovedali ich veku. Menej žiakov sa 

zapájalo aj do výtvarných súťaží, najviac to boli žiaci 5. ročníka. Niektorí žiaci boli úspešní 

a získali aj ocenenie. 

Výchova umením – 9.ročník:  

V predmete sa striedali témy výtvarného umenia a hudby. Žiaci spoznávali rôzne 

umelecké smery a diela rôznych epoch histórie, vo výtvarnom aj hudobnom umení. Využívala 

som formu prezentácie a konkrétnych ukážok. Žiaci sami robili práce na rôzne témy, 

prezentácie, vypracovávali pracovné listy, vytvorili si architektonický návrh domu, pozerali 

hudobný film, počúvali hudbu, vyjadrovali svoj názor, kreslili a maľovali. Mnohí žiaci nemali 

o predmet záujem, neustále museli byť upozorňovaní, aby pracovali...Niektorí žiaci sa 

zapájali aj do výtvarných súťaží. 

          

Mgr. Lenka Staňová 

Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník 

Druháci sa v tomto školskom roku na slovenčine učili hláskoslovie. Na začiatku roku 

bol trochu problém, kým si zvykli aké i, í /y, ý sa v slovách píše. Postupom času a pri písaní 

diktátov sa to však ku koncu roka oveľa zlepšilo. Jeden žiak si však písanie neosvojil vôbec. 

Žiaci takisto čítajú s porozumením, vedia napísať diktovaný text, prepísať aj odpísať texty 

a pracovať podľa inštrukcií s pracovnými listami. V správaní nebol žiadny problém, žiaci sú 

veľmi disciplinovaní a pokojní. Veľmi pozitívne hodnotím domácu prípravu žiakov na 

slovenský jazyk a literatúru. Väčšinou si všetci žiaci nosili učebné pomôcky a mali 

vypracované domáce úlohy. Takisto spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. Samozrejme 

jediný problém bol so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia. Na hodinách sme 

používali rôzne pomôcky ako interaktívnu tabuľu, PC, pracovné listy, kartičky... 

Matematika 2. ročník 

Na hodinách matematiky pracovali žiaci spoločne, v skupinách i samostatne. Na 

začiatku roka sme opakovali počítanie do 20 a neskôr sa k učivu pridalo počítanie do 100. 

Naučili sa písať číslice do 100, porovnávať čísla, usporiadať čísla, sčitovať a odčitovať 

v obore do 100. Takisto sme so žiakmi na hodine rozkladali čísla, riešili tajničkové príklady, 

sčítacie tabuľky, slovné úlohy, spoznali geometrické tvary a telesá. So žiakmi sme často 

hrávali hry TICHÉ POČÍTANIE a BINGO, ktoré žiakov veľmi bavili a dokonca sa s radosťou 

do nich zapájali aj žiaci, ktorým matematika robila väčšie problémy. Žiaci zvládli učivo 

dobre, niektorí však mali väčšie problémy s príkladmi s prechodom.  

Prvouka 2. ročník 

Hodiny prvouky som sa snažila ozvláštniť zaujímavými aktivitami. Striedala som 

individuálnu, skupinovú prácu aj prácu v skupinách. Prešli sme rôznymi tematickými 

celkami, od rastlín, cez neživú prírodu, kde sme často robili pokusy ako rozpúšťanie látok vo 

vode, filtrovanie, vyparovanie, žiaci sa oboznámili aj s ľudským telom, táto téma ich veľmi 

zaujímala, boli sme pozorovať aj kostru človeka. Takisto sa žiaci dozvedeli viac o živote 

zvierat, doprave, o tom ako majú privolať prvú pomoc, ale azda najviac žiakov bavila téma 
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o Slovensku. So žiakmi sme sa veľa rozprávali, prácu s pracovným zošitom sme dopĺňali 

pracovnými listami a prácou s interaktívnou tabuľou. Žiaci zvládli učivo na dobrej úrovni. 

Výtvarná výchova 2. ročník 

Žiaci pracovali na hodinách s pastelkami, fixkami, vodovými aj temperovými farbami, 

spoznávali rôzne techniky - maľba, kresba, koláž, frotáž, kombinované techniky. Modelovali 

z plastelíny, vystrihovali a lepili farebný papier. Často si vyrábali rôzne darčeky napríklad ku 

Dňu matiek, otcov, pre starých rodičov...Žiaci pracovali aktívne, rozvíjala sa ich 

predstavivosť, fantázia i jemná motorika. Na hodiny výtvarnej výchovy sa tešili a zapájali aj 

do rôznych výtvarných súťaží. 

Hudobná výchova 2. ročník 
Na hudobnej výchove v 2. ročníku sme sa učili rôzne detské a aj ľudové piesne. 

Niektoré piesne sme sprevádzali tancom a tiež dramatizáciou. Oboznámili sme sa s notami 

a ich hodnotami, takisto pomlčkami a využívali sme tiež rytmické hudobné nástroje. Hodinu 

mali žiaci veľmi radi. Mnohé piesne, ktoré sme sa na hodinách hudobnej výchovy naučili sme 

využili pri rôznych kultúrnych programoch (Deň matiek,1. máj...).  

Hudobná výchova 3. ročník 

Na hodinách sme spievali rôzne piesne. Žiaci veľmi radi spievali. Takisto sa 

oboznámili s notami, pomlčkami, tancami a často sme na hodinách využívali aj Orffove 

nástroje. Niektoré piesne sme využili pri kultúrnych programoch (Deň matiek,1. máj...). 

Hudobná výchova 4. ročník 

Na hodinách hudobnej výchovy v štvrtom ročníku sa striedali vokálno-intonačné 

a inštrumentálne činnosti s hudobno-dramatickými činnosťami a percepčnými činnosťami. 

Žiaci sa naučili veľa piesní, žiakov v štvrtom ročníku spev veľmi bavil a takisto ich bavilo 

učiť sa noty. Na hodinách sme používali Orffove nástroje a často som na hodiny nosila 

harmoniku, s ktorou žiaci veľmi radi spievali. Niektoré piesne sme využili pri kultúrnych 

programoch (Deň matiek,1. máj...). 

Hudobná výchova 5. ročník 

So žiakmi piateho ročníka sme preberali hudobnú teóriu, ale takisto sme sa na každej 

hodine hudobnej výchovy naučili novú pieseň. So žiakmi sme sa naučili aj noty. Používali 

sme na hodinách Orffove nástroje, interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory a takisto sme 

na hodinách často spievali s harmonikou. Žiaci na hodinách boli aktívny, zapájali sa do aktivít 

a chceli spievať.  

Hudobná výchova 6. ročník 

So žiakmi šiesteho ročníka sme preberali hudobnú teóriu, ale takisto sme sa na každej 

hodine hudobnej výchovy naučili novú pieseň. So žiakmi sme sa naučili aj noty. Používali 

sme na hodinách Orffove nástroje, interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory a takisto sme 

na hodinách často spievali s harmonikou.  Žiaci vytvárali zaujímavé plagáty o hudobných 

skladateľoch a pracovali pomocou tabletov. Takisto vytvárali zaujímavé prezentácie o hudbe 

rôznych štátov. Žiaci na hodinách boli aktívny, zapájali sa do aktivít a chceli spievať.  

Hudobná výchova 7. ročník 

Žiaci siedmeho ročníka sa takisto oboznámili s hudobnou teóriou a na hodinách 

spievali aj rôzne moderné alebo ľudové piesne. Oboznámili sa aj s notami a takisto vytvárali 

zaujímavé plagáty o rôznych žánroch hudby. Na hodine som využívala Orffove nástroje, 

interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory, harmoniku...Žiaci boli aktívny a mali záujem 

o spev a hudobnú teóriu.  

Žiakov som sa snažila čo najviac motivovať aby sa zapájali do rôznych hudobných súťaží, čo 

sa mi aj podarilo a boli sme aj úspešní. 

Výchova umením 8. ročník 

V predmete sa striedali témy výtvarného umenia a hudby. Žiaci spoznávali rôzne 

umelecké smery a diela rôznych epoch histórie, vo výtvarnom aj hudobnom umení. Využívala 
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som formu prezentácie a konkrétnych ukážok. Žiaci kreslili, tvorili prezentácie a zapájali sa 

do rôznych hier. Hodiny sme mali vždy obohatené hudbou a hudobnými ukážkami. Žiakov 

tento predmet veľmi bavil, až na pár výnimiek.  

 

Mgr. Lenka Jančoková 

Matematika 3. roč. 

Tento školský rok sme sa venovali počítaniu do 1 000 a potom aj do 10 000 bez 

prechodu cez základ 10. Snažila som sa žiakom vštepiť isté princípy mechanického počítania. 

Orientovali sme sa aj na počítanie slovných úloh, kde si mohli deti overiť svoje logické 

myslenie. Snažila som sa žiakov sústreďovať pri ťažších úlohách do skupín po 3-och, niekedy 

som dávala dokopy približne rovnocenných svojou logikou alebo som ich pomiešala, aby sa 

slabší učili od šikovnejších. Dávala som však aj samostatne rátať niektorým. V 3.ročníku sa 

majú žiaci naučiť násobenie a delenie do 20. Vysvetlila som im princíp viacnásobného 

sčitovania a odčitovania, ale potom som od nich vyžadovala naspamäť sa naučiť násobky. 

Učili sme sa aj násobky do čísla 8, ale v testoch mali príklady len do 20.Niektorým to trvalo 

dlhšie- rozpamätať sa na násobky. Väčšiu násobilku som precvičovala päťminútovkami 

a hodnotila počtom chýb. Žiaci radi počítali samostatne a priebežne si kontrolovali výsledky 

u mňa.. Žiaci obľubovali „tiché“ počítanie. Na matematike som využívala často interaktívnu 

tabuľu, program ALF, v ktorom som si veľakrát nachystala matematické úlohy, čo mali deti 

radi, lebo hneď boli ohodnotení počtom %. Na hodinách som využívala aj papierové peniaze, 

ktoré si zhotovili samotné deti, s ktorými sa hrali napr.na obchodný dom. Tu si precvičovali 

reálne funkčnú gramotnosť. Deti si svoju motoriku precvičovali tiež na geometrických 

úlohách. Išlo mi o čistotu rysovania a určitú presnosť. Niektorí mali presnosť dobrú, ale čiara 

bola hrubá. Využívali sme aj farebné kocky, stavali stavby podľa plánu. Problém bol 

s premenou jednotiek dĺžky, nie všetci to pochopili. 

Vlastiveda  3. roč. 

Témou tohto školského roka bola orientácia podľa svetových strán, význam plánu, 

mapa.  Využívali sme kompas, smerovú ružicu, deti si mohli nakresliť plán, zhotoviť 

vrstevnice zo zemiaka. Tu získavali isté praktické skúsenosti a zručnosti. Pracovali radi 

v skupinách. Pomocou tabletov zisťovali rôzne údaje a potom ich prezentovali pred tabuľou. 

Potom prišli témy o Slovensku- rieky, lesy, dejiny, pamiatky a slávne mestá. Tu už bolo viac 

teoretických poznatkov a isté informácie som od nich vyžadovala, čo pre niektorých bol 

problém.  Keďže vlastiveda bola 1- krát v týždni, ak si to nepozreli doma, mali problém sa 

vyjadrovať na hodine a to som rodičom hovorila na rodič. združení, aby dieťa doma 

vyskúšali. Niektorí žiaci radi prezentovali poznatky navyše, ktoré si vyhľadali doma na 

internete a potom ich zhrnuli vo forme PowerPointu alebo Wordu. Na hodinách deti väčšina 

detí zapájala, no pri skúšaní o týždeň to už bolo slabšie s vedomosťami, mnohí sa aj priznali, 

že sa neučili. 

Prírodoveda 3. roč. 

Tento predmet v 3. ročníku má rôznorodé témy a tým je zaujímavý. 1. časť bola 

venovaná veličinám a ich jednotkám a hlavne sa tu robili pokusy, čo deti zaujímalo, a na 

ktorých som stavala pri ich odpovediach. Zabŕdli sme aj do témy Technika- skúšali si napr. 

kto má väčšiu silu,... Téma prírodovedy bola aj Človek ako súčasť prírody- zmysly, vývoj, 

nervová, cievna sústava,.... Využívala som na hodinách aj  3-rozmerné pomôcky, obrázky, 

prezentácie, veľa sme sa rozprávali. No o týždeň už bol problém, lebo mnohí sa do učebnice 

nepozreli Ďalšia téma bola o živočíchoch. Aj tu sa žiaci mohli vyjadrovať, pracovali sme 

i v skupinách, niektoré informácie si mohli zistiť na internete alebo v encyklopédii. No pri 

skúšaní mnohí hľadali slová   na vyjadrenie svojich myšlienok. Myslím si, že domáca 

príprava nie je dobrá.  
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Slovenský jazyk a čítanie 3.roč. 

Slov. jazyk je náročný na gramatiku, čo sa potvrdilo aj u týchto tretiakov. Poučky sa dokázali 

naučiť, ale napr. aplikovať ich do pravopisu už bolo náročnejšie. Hlavným učivom boli 

vybrané slová, ktoré sa väčšina žiakov dokázala naučiť, ale v písomnom prejave pri 

doplňovačkách, vetách, robili chyby. Často sme písali pravopisné cvičenia na vybr. slová- 

najmä doplňovačky. Snažila som sa preverovať vedomosti na každej hodine písomne, aby si 

zvykli na takýto typ skúšania- rýchle, efektívne. Písavala som aj diktáty- celé vety, slová 

a hodnotila počtom chýb. Pri kontrolných diktátoch som dávala dve známky- jednu za 

precvičovaný jav a druhú za ostatné chyby. Cvičenia som si robila aj v programe ALF, čo deti 

obľubovali. Na informatike som používala výukový program Didakta, kde si deti overovali 

svoje pravopisné zručnosti. určitého javu. Často žiaci pracovali v 3-členných pomiešaných 

skupinách. Na čítaní sme veľa čítali nielen z učebnice, ale aj z iných kníh, čítavali sme texty 

zo Slniečka. Priebežne som dávala deťom aj testy na čitateľskú gramotnosť, aby som si 

overila pochopenie textu. Niektorí žiaci si čítali aj sami, aby neboli brzdení slabšími čitateľmi. 

Najčastejšie chyby – nedočítali celé slovo, preskočili krátke slová,... Niektorí nevedeli 

zreprodukovať obsah textu, maôi problém vyjadriť sa svojimi slovami. Chodievali sme aj do 

knižnice, aby si mohli podľa seba vybrať knihu. 

Informatická výchova –  2., 3.,4. ročník 

Deti boli rozdelené na skupiny, čo bolo dobré v tom, že som sa im mohla venovať 

i individuálne, ak  bolo treba. Viackrát sme mali technické problémy a vtedy som volila 

náhradný program alebo volala školského správcu počítačových sietí. Pracovala som 

s grafickými programami RNA- kreslili, využívali pečiatky, animovali; RSS- zvukový 

a obrazový záznam; Skicár; grafický program TuxPaint“. Snažila som sa veľa s deťmi písať 

na rôzne témy, aby si zvykli na rozloženie písmen na klávesnici. Hlavne vo vyšších ročníkoch 

sú niektorí v tomto zruční, u niektorých vidno, že počítač doma nemajú. Žiaci si radi 

vyhľadávali obrázky a vkladali do dokumentov alebo prezentácií. Veľakrát sme pracovali aj 

s výukovými programami zameranými na určité predmety. Deti obľubovali Rexíka- stránka 

s hrami, omaľovánkami, rozprávkami; mali radi detské web. stránky – Bublina, Pastelka,...tí 

starší využívali Imagine. Celkovo môžem povedať, že informatiku mali deti rady.  

 

Mgr. Zuzana Valušková Kurková 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Väčšina žiakov štvrtého ročníka učivo zvládla. Na hodinách čítania sme 

zdokonaľovali techniku čítania. Zameriavali sme sa na čítanie s porozumením. Žiaci však 

doma čítajú veľmi málo, alebo vôbec. To sa prejavuje aj na ostatných vyučovacích 

predmetoch, kde potrebujú porozumieť zadaniu úloh. Máme ale aj deti, ktoré čítajú a sú aj 

úspešnejší v dosahovaní výsledkov. Zapájali sa aj do súťaží ako Hviezdoslavov Kubín, 

Šaliansky Maťko. Hodiny literatúry sa vhodne dali dopĺňať aktivitami na hodinách 

tvorivej dramatiky a písania.  

 V učive SJ sme tento rok preberali učivo o vybraných slovách, slovných druhoch. 

Žiaci teoretické vedomosti majú, ale nevedia ich prakticky využívať. Väčšina žiakov chápe 

logické súvislosti. Využívajú ich pri vypracovávaní PL, úloh, ktoré im pripravujem, 

cvičeniach na tabuli. Snažili sme učiť správne sa vyjadrovať, chápať význam cudzích slov, 

pochopiť nové pojmy a vedieť ich využiť v komunikácii. Tiež sme sa učili hodnotiť svoju 

prácu, porovnávať svoje vlastné výsledky, určiť svoje klady a zápory. Učili sme sa pracovať 

so slovníkmi, vyhľadávať informácie na internete, hľadať novinky v knižných 

vydavateľstvách.                                                                                                                   

Tento školský rok sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili testovania Komparo 2017.  V SJL celá 

trieda dosiahla len 38% úspešnosť. (najúspešnejší žiak – 77,3%) v riaditeľskom teste boli 

úspešnejší – 61,3%. 
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 Na vyučovacích hodinách sme využívali mimočítankovú literatúru, prácu 

s interaktívnou tabuľou, prácu s PL, hodiny v knižnici.  

Matematika  

 Tento školský rok sme pracovali v číselnom rade do 10 000, pracovali sme aj 

s násobilkou, riešili jednoduché aj zložené slovné úlohy, pracovali s aplikačnými úlohami, 

zaokrúhľovali sme čísla, premieňali jednotky dĺžky.    

            V geometrii sme rysovali úsečky, geometrické útvary v štvorcovej sieti, úsečky sme 

sčitovali, odčitovali aj násobili. Počítali sme obvody štvorca, obdĺžnika, trojuholníka. 

Zoznámili sme sa s kružnicou, ktorú sme sa snažili rysovať, s priemerom aj polomerom.  

Cieľom hodín bolo ukázať deťom praktické využitie jednotlivých úloh. Pracovali sme 

s učebnicou, PL, internetom a informáciami získanými z rôznych reklamných letákov. Zistili, 

ako si vypočítať a nakúpiť lacnejší tovar, koľko ich bude stáť výlet, koľko pletiva potrebujú 

na oplotenie záhrady. Hoci sme sa aj zapájali do súťaží, tento školský rok sme neboli úspešní 

riešitelia. V Kompare sme tiež nedopadli veľmi dobre – 43% (najlepší 100%, 90,7%).  

Riaditeľský test – 65,8%.  

Prírodoveda  

Žiaci prebrali učivo podľa ročných plánov. Spoločne sme sa učili robiť prezentácie, 

pokusy a pozorovania. Spoločne sme robili aj zápisy z pozorovaní. Učili sme sa vyjadrovať 

a argumentovať svoje pozorovania. Pracovali v skupinách a učili sa zadávať si úlohy, ktoré 

museli aj plniť. Kontrolovali sa a aj sa podporovali. Takto sme sa učili aj hodnotiť svoju 

prácu. Spoločne sme hľadali a upevňovali vzťah k prírode. Na hodinách sme využívali okrem 

dostupnej literatúry aj internet a encyklopédie. Tiež aj vlastné skúsenosti žiakov – v téme 

o zvieratách si vypracovali prezentácie o svojich zvieratkách. 

Vlastiveda   

Učivo predpísané učebnými osnovami žiaci zvládli. Spoznávali sme Slovensko, naše 

kraje a známe osobnosti. V čo najväčšej miere sme využívali zážitkové učenie. Fotili sme si 

okolie, miesta, kde sme boli na exkurzii, výlete, deti nosili obrázky z rodinných výletov 

a dovoleniek. Cez prezentácie žiakov sme lepšie spoznávali aj naše historické miesta. Snažili 

sme sa vytvárať kladný vzťah k našej krajine. 

VV a PV 

 Pracovali sme podľa plánu a často sme sa zapájali aj do výtvarných súťaží. Žiakom sa 

páčili hodiny, kde si mohli zvoliť techniku a postupy svojej práce. Snažili sme sa učiť 

samostatnosti, ale aj vzájomnej pomoci, dôslednosti a trpezlivosti. Učili sme sa hľadať 

postupy práce, vhodné námety a nápady. Učili sme sa, aby výrobok, ktorý vyrobíme aspoň 

chvíľu plnil svoj účel. Hodnotili sme svoje výrobky a diela a dávali sme ich aj na výstavku na 

chodbe.  

Geografia  

V 7. ročníku nás prvý polrok zamestnalo objavovanie Afriky a v druhom Ázie. 

Pracovali sme s internetom, učebnicou, atlasmi. Využívali sme stránky lepsiageografia.sk, 

geografiahrou.sk a pod. jednotlivé učiva tu boli zaujímavo doplnené vhodnými krátkymi 

videami. Žiaci si počas roka vypracovávali prezentácie k jednotlivým učivám. K Vianociam 

sme vytvorili plagát o vianočných sviatkoch v Afrike, ktorý sme umiestnili na chodbe, aby si 

ho mohli pozrieť a prečítať všetci žiaci. Žiaci si vyhľadávali zaujímavosti aj v rôznych 

časopisoch, dennej tlači či vo vysielaní TV.  

 Učivom  8. ročníka je Európa. Aj tu sme využívali prácu s internetom, učebnicou, 

atlasmi a využívali stránku geografiahrou.sk a lepsiageografia.sk. Aj tu  žiaci doma a aj na 

hodinách  vypracovávali prezentácie k jednotlivým častiam Európy alebo k štátom. Niektorí 

žiaci boli veľmi šikovní a pracovali veľmi pekne. 

 Deviataci sa podrobne zaoberajú Slovenskom. O jeho postavení v rámci Európy aj 

sveta. Hľadali sme zaujímavé miesta na Slovensku aj tie, ktoré sú najkrajšie. Hľadali sme naj 
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Slovenska. Miesta, kde by sme chceli ísť na dovolenku, kde by sme chceli žiť a pracovať. 

Spoločne sme rozmýšľali, ako by sa dal oživiť turistický ruch v našej doline. Porovnávali sme 

jednotlivé časti Slovenska. Žiaci využívali vlastné skúsenosti a poznatky. Podľa toho aj tvorili 

zaujímavé prezentácie. 

Technika 

 Na  tomto vyučovacom predmete sa žiaci oboznamovali s praktickými činnosťami 

bežného života. Pracovali sme vo všetkých oblastiach – pestovateľské práce, úprava 

pozemku, zariadenie domov a bytov, elektrika a elektrospotrebiče, voda a vodovodné 

rozvody, odpad a to všetko ekologické. Žiaci sa zoznamovali s vynálezmi, ktoré nám 

uľahčujú život, technológiami, ktoré šetria životné prostredie. Zisťovali sme si, ako sa dá 

postaviť ekodom, ktorý si na seba zarobí. Sledovali sme nové trendy v záhradníctve, 

stavebníctve. Je to predmet, ktorý využíva praktické znalosti žiakov. Preto sa mi pracovalo 

dobre.   

 

Ivana Danihelová 

Detské hudobné divadlo – 3. ročník 

  Na hodinách detského hudobného divadla sa žiaci oboznámili s obsahom predmetu, na 

ktorom sa pripravili a postupne nacvičili dramatizáciu rozprávky. Na úvodných hodinách 

spoločne spojili pohyb s hrou na rytmických nástrojoch, počúvali melódiu, na ktorú žiaci 

tvorivou hrou pracovali v skupinách. Pri nácviku predstavenia Zlatá priadka sa žiaci 

oboznámili s dejom a postavami, boli im rozdelené role, svoj text sa naučili naspamäť. 

V predstavení boli zahrnuté aj piesne. Predstavenie predviedli svojim rodičom na vianočnom 

večierku v triede.  

Pri nácviku druhého predstavenia Soľ nad zlato, sme použili modernejšiu verziu 

rozprávky, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Dramatizáciu hry vyjadrili aj pohybom a ľahko si 

získali spätnú väzbu. Svoje predstavenie predviedli mladším spolužiakom.    

 

Mgr. Jaroslava Žabková 

Matematika - 5. - 9. ročník 

V predmete matematika sa učivo preberalo v súlade s učebnými osnovami a 

tematickými plánmi v jednotlivých ročníkoch.  

Cieľom vyučovacích hodín bolo rozvíjať u žiakov logické, abstraktné a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať, spolupracovať v skupine pri riešení 

problémov. Žiaci mali možnosť spoznať matematiku ako nevyhnutnú súčasť praktického 

života. 

Žiaci sa učili používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, 

tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Na 

vyučovacích hodinách som využívala moderné metódy a formy práce – práca s výučbovými 

programami, pracovné listy, prezentácie. Snažila som sa u žiakov upevňovať morálne a 

vôľové vlastnosti -  samostatnosť, sebakritickosť, systematickosť pri riešení úloh. 

Počas školského roka som sa venovala príprave žiakov na matematické súťaže.  

Do školského kola Pytagoriády sa zapojilo 24 žiakov 2. stupňa. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešilo 9 žiakov.   

Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojilo 11 žiakov 2. stupňa.  

5. ročník 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá, žiaci boli aktívni. Na začiatku 

hodiny sme mávali pravidelné rozcvičky, ktoré si pripravovali žiaci. Slúžili ako motivačný 

prvok učenia, na zopakovanie a utvrdenie učiva. Žiaci vytvorili geometrické domino a pexeso, 

ktoré tiež využívali na zopakovanie učiva. V prevažnej miere bez problémov zvládali učivo 5. 

ročníka. Najväčší problém im robilo delenie veľkých prirodzených čísel (v obore nad 10 000) 
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dvojciferným deliteľom, pričom niektorí mali problém s odhadom. V učive o meradlách si 

žiaci v rámci projektového vyučovania vytvorili návrh vlastného meradlá dĺžky. Pri 

opakovaní a utvrdzovaní učiva sme tvorili matematické postery k učivu Prirodzenné čísla, 

Obvod štvorca a obdĺžnika. 

11 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, do okresného kola 

postúpil 1 žiak, ktorý v okresnom kole skončil ako neúspešný riešiteľ. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešili 3 žiaci, jedna žiačka v okresnom kole 

skončila ako úspešná riešiteľka, umiestnila sa na 2. mieste.  

Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojili 3 žiaci, vo 

svojej kategórii neboli úspešní. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

2,6 – 70,0% 2,1 – 86,3% 2,4 – 76,6% 

 

6. ročník 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola tvorivá, žiaci boli aktívni. Využívala som 

metódu rozvoja spolupráce, pri ktorej žiaci prostredníctvom skupinovej práce niesli 

zodpovednosť za vyriešené úlohy v skupine podľa vopred stanovených pravidiel rozdelenia 

úloh. Pri opakovaní a utvrdzovaní učiva sme tvorili matematické postery k učivu Desatinné 

čísla, Obsah štvorca a obdĺžnika a Uhly. Niektorí žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu 

tým, že si pripravili matematické rozcvičky vhodné na zopakovanie už prebratého učiva. Žiaci 

si vytvorili matematické domino, ktoré využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva.  

Zvýšenú starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom, ale aj žiakom, ktorí 

niektoré učivo potrebovali individuálne vysvetliť. Týmto žiakom som sa podľa potreby 

venovala i v mimovyučovacom čase. 

7 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, do okresného kola 

postúpila 1 žiačka, ktorá v ňom skončila ako neúspešná riešiteľka. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešili 3 žiaci, nikto v okresnom kole nebol 

úspešný. 

Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojili 3 žiaci, vo 

svojej kategórii neboli úspešní. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

2,9 - 59,4% 3,5 – 64,9% 2,9 – 65,5% 

 

7. ročník 

Iba niektorí žiaci tejto triedy sú na hodinách matematiky aktívni. Preto som sa snažila 

na hodinách vytvárať motivujúcu a tvorivú atmosféru. Využívala som metódu rozvoja 

spolupráce, pri ktorej žiaci prostredníctvom skupinovej práce niesli zodpovednosť za 

vyriešené úlohy v skupine. Pri opakovaní a utvrdzovaní učiva sme tvorili matematické postery 

v učive Zlomky a Objem a povrch kocky a kvádra, pri ktorých si žiaci v praxi overili získané 

zručnosti a vedomosti. Po prebratí učiva o percentách si žiaci učivo zopakovali 

prostredníctvom „fiktívnych bánk“. Žiaci mali vyhľadať na internete logo Slovenskej 

sporiteľne, VÚB, Poštovej banky, OTP banky a Tatra banky. Ďalej zisťovali ponuku 

a zaujímavosti o bankách. Okrem toho mali vypočítať príklady z oblasti finančníctva a 

bankovníctva, v ktorých museli vedieť použiť vedomosti z jednoduchého úrokovania. Takto 

si žiaci zopakovali počítanie s percentami, čo je to istina, úrok, úroková miera, pôžička, úver, 

hypotéka a čo je najdôležitejším indikátorom ceny úveru.  
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Niektorí žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu tým, že si pripravili matematické 

rozcvičky vhodné na zopakovanie už prebratého učiva. Vytvorili si matematické domino, 

ktoré tiež využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva.  

Zvýšenú starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom, ale aj žiakom, ktorí 

niektoré učivo potrebovali individuálne vysvetliť. Týmto žiakom som sa podľa potreby 

venovala i v mimovyučovacom čase. 

3 žiaci z triedy sa zúčastnili školského kola Pytagoriády, do okresného kola postúpil 1 

žiak, ktorý v okresnom kole nebol úspešný riešiteľ. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešili 2 žiaci, v okresnom kole nebol žiaden 

úspešný. Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojili 3 žiaci, vo 

svojej kategórii neboli úspešní. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

2,5 - 67,4% 2,5 – 67,7% 2,5 – 67,5% 

 

8. ročník 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola tvorivá, žiaci boli aktívni. Tretina žiakov je 

veľmi šikovných, veľmi rýchlo a správne dokážu počítať. Preto som na hodinách využívala 

často diferencované vyučovanie. Okrem toho som využívala metódu rozvoja spolupráce, pri 

ktorej žiaci prostredníctvom skupinovej práce niesli zodpovednosť za vyriešené úlohy 

v skupine podľa vopred stanovených pravidiel rozdelenia úloh. Pri opakovaní a utvrdzovaní 

učiva sme tvorili matematické postery v učive Celé čísla, Objem a povrch hranola, pri ktorých 

si žiaci v praxi overili získané zručnosti a vedomosti. V rámci projektového vyučovania mali 

žiaci zadanú dlhodobú úlohu – vymodelovať hranol a popísať ho, odvodiť vzorec na výpočet 

jeho objemu a povrchu, poukázať na jeho praktické využitie. Žiaci si vytvorili matematické 

domino, ktoré tiež využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva. Niektorí žiaci sa zapájali do 

vyučovacieho procesu tým, že si pripravili matematické rozcvičky vhodné na zopakovanie už 

prebratého učiva. 

3 žiaci z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, jeden žiak bol úspešný, 

postúpil do okresného kola, tam skončil ako neúspešný riešiteľ. 

Jeden žiak sa zapojil do Matematickej olympiády, v okresnom kole nebol úspešný. 

Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojil 1 žiak. Bol 

úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, zároveň sa stal aj 

šampiónom školy. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

2,5 – 68,3% 2,9 – 61,9% 2,6 – 64,5% 

 

9. ročník 
Ich úspešnosť v celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky bola 39,13%.  

Žiaci s ťažkosťami zvládali učivo 9. ročníka, čo pripisujem ich nedostatočnej príprave na 

vyučovanie. Mnohí žiaci sa pravidelne na vyučovanie nepripravovali, čo má za následok ich 

nestále vedomosti. Nedokázali využiť už prebraté učivo v nadväznosti na ďalšie. V konečnom 

dôsledku sa to prejavilo aj pri klasifikácii žiakov. Na hodinách sa síce javili aktívni, avšak pri 

overovaní vedomosti nevedeli často vyriešiť príklady základného učiva. Zvýšenú starostlivosť 

som venovala príprave žiakov na testovanie deviatakov, žiakom som sa venovala aj 

v mimovyučovacom čase. Negatívne hodnotím ich písomný prejav. V triede sa mi osvedčila 

skupinová práca, pri ktorej si žiaci navzájom pomáhali. Využívala som ju najmä na 
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utvrdzovanie učiva. Na rozvoj geometrickej predstavivosti pri preberaní učiva o telesách som 

zvolila metódu modelovania. Postery boli výstupom projektového vyučovania v téme 

Pytagorova veta, Objem a povrch telies. V tematickom celku Pravdepodobnosť a štatistika sa 

žiaci naučili spracovávať štatistické údaje a vyhodnotiť ich prostredníctvom grafov. Žiaci si 

vytvorili matematické domino, ktoré využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva. 

Na požiadanie som sa venovala žiakom, ktorí si vyžadovali individuálne 

dovysvetľovať učivo. Týmto žiakom som sa podľa potreby venovala i v mimovyučovacom 

čase. Nielen na hodinách, ale aj mimo vyučovania som sa venovala príprave žiakov na 

celoslovenské testovanie deviatakov. Nie však každý žiak využil túto možnosť prípravy na 

testovanie.  

Žiaden žiak sa nezapojil do Matematickej olympiády. 

Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojil 1 žiak, vo 

svojej kategórii nebol úspešný. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

3,4 – 53,2% 3,6 – 44,6% 3,4 – 50,2% 

 

Technika – 5. ročník -  chlapci 

Predmet technika je rozdelená na 2 tematické okruhy – TECHNIKA a  EKONOMIKA 

DOMÁCNOSTI. 

V tematickom okruhu TECHNIKA sme si vysvetľovali súvislosti vo vzťahu človek – 

príroda – spoločnosť – technika. Na hodinách techniky žiaci rozpoznali profesie remeselníkov 

a tému Remeslá v minulosti a v súčasnosti odprezentovali prostredníctvom svojich posterov.  

V tematickom okruhu EKONOMIKA DOMÁCNOSTI žiaci získali základné 

informácie o pestovateľských a chovateľských prácach. Tému o liečivých rastlinách 

spracovali do prezentácií pod názvom Prírodná lekáreň. 

Žiaci získavali praktické zručnosti pri starostlivosti o okrasné rastliny a dreviny, starali 

sa o úpravu okolia školy. Praktickú časť sme realizovali aj v školskej kuchynke, kde sme sa 

zamerali na prípravu jednoduchého občerstvenia a pečenia muffiniek. 

V rámci hodín techniky sa mali žiaci možnosť zapojiť do aktivít tvorivých dielní 

projektu COOP Jednota pod názvom Vytvor – podaruj – pomôž – poteš. Vyskúšali si prácu na 

hrnčiarskom kruhu a zhotovili si z hliny dekoratívne predmety,  z pedigu vytvárali stojany na 

servítky, v kurzoch prípravy pokrmov sa naučili  pripravovať studené misy a zeleninovo-

cestovinové šaláty. 

Technika – 6. ročník -  dievčatá 

Predmet technika je rozdelený na 2 tematické okruhy – TECHNIKA a  EKONOMIKA 

DOMÁCNOSTI. 

V tematickom okruhu TECHNIKA žiačky vytvorili projekt - Významné etapy v 

dejinách vývoja techniky, pričom žiačky vyhľadali, spracovali a odprezentovali informácie 

o významných vynálezcoch v dejinách vývoja techniky. Výstupom projektu bol plagát. 

V tematickom celku Technické materiály a pracovné postupy žiačky získali teoretické 

poznatky o pracovných postupoch ručného obrábania materiálov.  

Šiestačky v rámci tematického celku  Elektrická energia, elektrické obvody vytvorili 

zaujímavé prezentácie o energii a možnostiach jej šetrenia. Žiačky poukázali na výhody 

využívania menšieho množstva energie – môžu sa ušetriť peniaze a pomôcť životnému 

prostrediu. Vo svojich projektoch nezabudli ani na alternatívne zdroje energie. 

V tematickom okruhu EKONOMIKA DOMÁCNOSTI žiačky získali základné 

informácie o pestovateľských a chovateľských prácach. Žiačky získavali praktické zručnosti 

pri starostlivosti o okrasné rastliny a dreviny, starali sa o úpravu okolia školy. 



75 
 

Šiestačky si v školskej kuchynke pripravili zdravé ovocné a zeleninové šaláty. Svoje 

zručnosti predviedli pri pečení sladkej maškrtky - čokoládových muffiniek. 

V rámci hodín techniky sa žiačky zapojili do aktivít tvorivých dielní projektu COOP 

Jednota pod názvom Vytvor – podaruj – pomôž – poteš. Na hrnčiarskom kruhu si z hliny 

vymodelovali dekoratívne predmety,  v košikárskej dielni si žiačky zhotovili stojan na 

servítky a košík, v drotárskej dielni si prakticky vyskúšali  tradičné techniky pletenia z drôtu, 

vyrobili stromčeky šťastia alebo šperk. Osvojili si netradičné techniky ručných prác, pri 

ktorých si žiačky rozvíjali fantáziu, kreativitu a jemnú motoriku. Vyrobili zdobené krabičky, 

pozdravy. Počas aktivity - Kurzy prípravy pokrmov sa žiačky naučili pripravovať studené 

misy, zeleninovo-cestovinové šaláty, slané a sladké pečivo, piecť a zdobiť medovníky. 

Návrhy a odporúčania:  
Podľa možnosti školy zariadiť učebňu technickej výchovy.  

 

Mgr. Jarmila Bištuťová 

 

Nemecký jazyk 7., 8. a 9. ročník 
NJ som vyučovala  ako druhý cudzí jazyk.  Pracovali sme s učebnicami Projekt 

Deutsch. Veľa textov som musela vynechať, pretože sú  zastarané, ešte spred roku 1989. 

Pracovné zošity žiaci nemali, pracovné listy som si vytvárala sama s využitím aktuálnych 

a pre žiakov zaujímavých textov. Spätnú väzbu som získavala pomocou testov, ktoré žiaci 

písali po každom tematickom celku,  pracovných listov, projektových prác a výstupných 

testov.  

Žiaci  pokračovali v osvojovaní si druhého cudzieho jazyka na úrovni A1 a A1.2.  

Rozvíjali si získané  základné komunikačné schopnosti a gramatické učivo. Viac som sa 

zamerala na čitateľskú gramotnosť v cudzom jazyku a vypracovávala som pracovné listy 

s rôznymi typmi úloh (otvorené úlohy, výber z možností, potvrdenie správnosti alebo 

nesprávnosti, hľadanie informácií v texte, dopĺňanie informácií do textu, prepojenie 

s gramatickou zložkou, upevňovanie slovnej zásoby pomocou tajničiek...). Pri upevňovaní 

gramatických javov žiakom pomáhali výukové programy (LUMI, STIEFEL, DIDAKTA...), 

cvičenia z virtuálnej knižnice a gramatické tabuľky, ktoré si väčšina žiakov zakúpila. Naučené 

vedomosti aplikovali pri vytváraní plagátikov a prezentácií k jednotlivým témam. 

Napriek vynaloženej námahe a striedaniu rôznych aktivít, práce s PC, výukovými 

programami, scénkami z DVD, niektorí žiaci boli neaktívni, s nezáujmom o vyučovanie. 

Práve títo žiaci nemajú osvojené zásady efektívneho učenia sa, nemajú záujem zdokonaľovať 

sa v cudzom jazyku. Prejavovala sa u nich neochota spolupracovať a  používať osvojené 

vedomosti, zručnosti a návyky  v konkrétnych komunikačných  situáciách. Úroveň 

jazykového prejavu žiakov zodpovedá ich dorozumievacím možnostiam. 

Žiakom so ŠVVP som pripravovala úlohy s prihliadnutím na ich postihnutie – 

uprednostňovala ústne skúšanie pred písomným. Pri samostatných písomných prácach mali  

zvýraznené pokyny, zredukované úlohy, viac času na samostatnú prácu. 

V októbri sa žiaci zapojili do Európskeho dňa jazykov rôznymi aktivitami. 

  

 

 

 

 

 

 

  Ročník Priemerná známka 

I. polrok 

Priemerná známka 

II. polrok 

Výstupný  test 

v % 

7. 2, 24 2, 29 72% 

8. 2, 05 2, 19 80% 

9. 2, 36 2, 14 - 
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Žiaci 9. ročníka vytvorili záverečnú prezentáciu Môj profil, v ktorej mali využiť 

slovnú zásobu  zo 16 tematických okruhov podľa úrovne A1.2 v ovládaní druhého cudzieho 

jazyka. Nižšia úroveň bola vo zvládnutí gramatiky. 

Čitateľská gramotnosť  7. ročník 
Čitateľskú gramotnosť som vyučovala v 7. ročníku.  Hlavným cieľom tohto predmetu 

bolo, aby sa žiak dokázal orientovať v texte, vedel vyhľadať potrebné informácie, 

zo získaných informácií vyvodiť záver a napokon tieto zručnosti dokázal  uplatniť  

v praktickom živote.  Používala som  rôzne metódy a formy práce. Pracovali sme so súvislými 

literárnymi textami – básnickými, prozaickými, náučnými, informačnými - aktuálne z dennej 

tlače a s nesúvislými – pojmové  mapy, grafy, cenníky, reklamné letáky atď. Žiaci riešili 

rôzne typy úloh  (otvorené úlohy, výber z 3-4 možností, zmiešané typy úloh). Pri práci sme 

využívali jazykové slovníky, informácie z internetu a  metódy diskusie, rozhovoru, 

skupinovej práce.  

Žiaci najradšej pracovali na úlohách, s ktorými sa stretávajú v praktickom živote, napr. 

(nákupy, výlety, návšteva kina, jedálne lístky, cestovný poriadok, plánovanie cesty do Srbska 

atď.), keď si museli informácie hľadať na PC.  

Najväčším problémom naďalej zostáva  čítanie s porozumením pri  úlohách, kde je 

v štylizácii zadania zápor – neplatí, nevyplýva, nie je. Niektorí nedokázali vyhľadať logické 

súvislosti podľa textu, ak nie sú v ňom priamo uvedené. Neustále je potrebné venovať 

pozornosť takým zručnostiam, kde  žiaci dokážu prakticky aplikovať informácie z viacerých 

predmetov a prakticky ich použiť. 

 

 

 

 

 

Dejepis 5. ročník 

V piatom ročníku sa žiaci oboznamujú s predmetom, historickými pamiatkami, prvými 

vynálezmi, vznikom písma a náboženstva. Učivo dáva priestor na tvorivé aktivity a besedy. 

Používala som rôzne metódy a formy učenia sa – samostatná práca, učenie sa v skupine, 

dvojiciach, hľadanie informácií na PC, tvorba projektov.  Niekoľko hodín sme venovali aj 

regionálnym dejinám – histórii obce a  našej školy. Žiaci priniesli staré fotografie, učebnice, 

zošity, školskú tašku a iné veci, ktoré v minulosti nosili do školy ich starší príbuzní.  

Po jednotlivých tematických celkoch písali žiaci testy a priebežne krátke bleskovky. Kvalita 

osvojených vedomostí bola podmienená systematickou prácou, domácou prípravou 

a záujmom o predmet  jednotlivých žiakov. V triede sú piati žiaci vzdelávaní podľa IVVP 

a dvaja žiaci s mentálnym postihom ľahkého stupňa, ktorí pracovali  podľa svojich 

schopností. Pri samostatných písomných prácach mali zredukované úlohy a dlhší čas na 

vypracovanie.  

Dejepis 6. ročník 

Históriu praveku, staroveku a stredoveku  sme prepájali s naším regiónom – Nová 

Baňa, Banská Štiavnica, Kremnica a inými významnými mestami na Slovensku – Bratislava, 

Trenčín. Učivo si žiaci rozširovali aj vďaka  náučno-vzdelávacím programom a rôznym 

besedám. Využívali sme prácu s interaktívnou tabuľou, interaktívnymi cvičeniami na 

upevňovanie a opakovanie učiva. Túto formu využívali najmä žiaci so ŠVVP, ktorým robí 

problém získané vedomosti vyjadriť písomne aj ústne. Pracovali sme s dejepisnými mapami 

a Dejepisnou čítankou a doplnkovými textami k aktuálnemu učivu. Snažila som sa o to, aby 

žiaci chápali historické súvislosti a  vedeli vysvetliť dôsledky udalostí na ďalší vývin 

v dejinách a význam historických udalostí pre súčasnosť. Obdobie stredoveku žiaci spracovali 

v záverečných prezentáciách. Tvorením projektov a prezentácií som podporovala u žiakov 

  Ročník Priemerná známka 

I. polrok 

Priemerná známka 

II. polrok 

7. 1, 88 1, 67 
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logické myslenie, tvorivosť a kooperatívne učenie.  V triede sú siedmimi žiaci vzdelávaní 

podľa IVVP. Pracovali  podľa svojich schopností.  

 

Roč. Priemerná známka 

I. polrok 

Priemerná známka 

II. polrok 

Výstupný  test 

v % 

5. 1,75 1, 58 82,7% 

6. 2, 30 2, 20 76, 5% 

 

Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník  

Predpísané učivo žiaci zvládli. Na  T5-2016  dosiahli  výsledky 62, 4% . Na hodinách SJL 

som  často používali prezentácie na lepšie pochopenie nového učiva, na opakovanie 

a utvrdzovanie  získaných vedomostí či už z gramatiky alebo literárnej výchovy. Žiaci radi 

pracovali  na  interaktívnej  tabuli s rôznymi   pravopisnými cvičeniami, doplňovačkami, a pri 

určovaní vzorov.  Gramatické javy  si precvičovali aj cez virtuálnu knižnicu na PC. Osvedčili 

sa  pracovné zošity z LV a SJ, ktoré si na začiatku šk. roka  zakúpili.  Pomocou rôznych typov 

úloh, jazykových hlavolamov a tajničiek si v nich upevňovali učivo a po tematických celkoch 

sa testovali. V triede je 5 integrovaných žiakov. Pri kontrolných prácach, testoch, diktátoch  

a krátkych bleskovkách mali menej úloh, viac času na vypracovanie  a zvýraznené zadania.  

 Jeden žiak má neúhľadné a ťažko čitateľné písmo, preto kontrolnú prácu zo slohu písal 

na počítači.  Dvaja  žiaci s ľahkým mentálnym postihom  pracovali  na hodinách 

s asistentkou.  Žiaci tvoria dobrý kolektív, na hodinách sú aktívni ale dosť hluční. Radi robia 

projekty (reklamy, inzeráty, komiksy...),  nacvičujú  krátke scénky, napr. pri bábkových  

rozprávkach.  Niektorí sú aktívni na besedách, dokážu vecne argumentovať.  

Dvaja žiaci so ŠVVP sa však vedomostne veľmi neposunuli, pretože absentovala u nich 

domáca príprava a najmä záujem a kontrola zo strany rodičov.  

 

Roč. Priemerná známka 

I. polrok 

Priemerná známka 

II. polrok 

Výstupný  test 

v % 

5. 2, 0 2, 21 73, 5% 

 

Mgr. Martina Gáborová 

Slovenský jazyk a literatúra – 7. ročník a 8. ročník 

Pri práci so žiakmi som uplatňovala komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa 

o rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov, čitateľských zručností a tvorivosti. Podstatnou 

časťou výuky bola práca s textom ako východiskovým materiálom na vyvodenie pojmov, 

definícií a pod. Tvorba textu žiakmi zasa slúži ako spätná väzba na overenie si ich vedomostí 

a zručností. Snažila som sa dať priestor žiakom, aby vyjadrili svoj názor, učili sa 

argumentovať, diskutovať a pod. Žiaci VII. triedy sú vedomostne na priemernej úrovni, trieda 

je ako celok menej aktívna, ale dokáže efektívne pracovať; vo VIII. triede prevládajú žiaci 

tvoriví, aktívni, bezprostrední, ako celok sú vedomostne na priemernej úrovni.  

Mediálna výchova – 5., 6., 7., 8., 9. ročník 
Cieľom bolo priblížiť žiakom jednotlivé druhy médií, ich funkcie, dobré i zlé stránky 

využívania médií; naučiť sa využívať médiá pre svoj osobný vzrast, vzdelávanie; byť kritický 

k mediálnemu obsahu; pracovali sme s pracovnými listami, s konkrétnymi úryvkami, 

s počítačom a internetom. Využívala som aj kritické myslenie žiaka, hodnotili novinové 

články, tv-relácie, film. ukážky. Spätnou väzbou boli pracovné listy, prezentácie, tvorba 

televíznej školskej relácie v V. triede, nakrúcanie komiksového filmu zo školského prostredia 

v VI. triede s použitím tabletov, tvorba hudobných klipov v Movie Makeri v VII. triede, návrh 

prednej strany časopisu vo VIII. triede, návrh vlastnej reality show v IX. triede. Ako 
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pozitívum vnímam, že boli triedy rozdelené na dve skupiny; negatívom pre mňa je, že 

skupiny v niektorých triedach sú nepomerné v počte žiakov a sú vytvorené chlapčenské 

a dievčenské skupiny. 

Dejepis – 7., 8., 9. ročník 
Na hodinách sme pracovali s učebnicou – vyhľadávanie informácií, tvorba konspektu, 

príp. poznámok, pojmovej mapy, rozbor fotografií, karikatúr, historických prameňov – 

cieľom bolo, aby sa žiaci učili pracovať s textom, porozumieť mu, spracovať si ho pre svoje 

potreby; využívali sme ukážky z www.youtube.com. Uplatňovali sme komunikatívno-

poznávací princíp. Snažila som sa, aby žiaci rozvíjali vyjadrovacie schopnosti, kritické 

myslenie, vedeli hľadať v texte kľúčové informácie. Využívali sme aj tablety pri tvorbe 

projektových úloh, pracovali sme s textami z Dejepisnej čítanky, žiakom som zadávala 

domáce úlohy, ktoré rozširovali ich poznatky z preberaných tém. Spätnou väzbou boli 

minútovky z jednotlivých učív, tematické previerky, prezentovanie referátov, domácich úloh 

a pod. 

 

Mgr. Peter Hlavačka 

Telesná a športová výchova – 3. ročník 

Žiaci tretieho ročníka boli aktívni, atmosféra na hodinách bola súťaživá a pozitívna. 

Väčšina bola šikovná, zvládali všetky tematické celky bez väčších problémov. (atletika, 

gymnastika, športové hry, ) Najradšej mali športové hry – florbal, hádzanú, vybíjanú, futbal, 

hru na 5 prihrávok, basketbal. Vzhľadom na veľký počet detí (chlapcov), bola práca náročná. 

Niektorým robilo problém dodržiavať dohodnuté pravidlá. Pri ich porušovaní boli vylúčení 

z aktivít. Toto riešenie sa ukázalo ako vhodné a postupne sa väčšie problémy so správaním 

nevyskytli. Od detí som mal pozitívnu spätnú väzbu, čo aj mňa motivovalo k práci s nimi.   

Telesná a športová výchova – 4. ročník 

Žiaci tohto ročníka boli vyrovnaní vo výkonnosti. Na hodinách boli aktívni, na hodiny 

TV sa vždy tešili. Niektorým robilo problém dodržiavať dohodnuté pravidlá. Pri ich 

porušovaní boli vylúčení z aktivít. Toto riešenie sa ukázalo ako vhodné a postupne sa väčšie 

problémy so správaním nevyskytli. Rozcvičky boli uskutočňované formou prípravných hier. 

Žiaci si osvojovali všetky pohybové, manipulačné a športové zručnosti. Rozvíjali svoje 

schopnosti v atletike, gymnastike a loptových hrách. Zdokonaľovali sa v chytaní lopty, 

nahrávkach, pohybe v priestore, čo im spočiatku robilo najväčšie problémy. Od detí som mal 

pozitívnu spätnú väzbu, čo aj mňa motivovalo k práci s nimi. 

Telesná a športová výchova – 5. ročník chlapci 

Žiaci boli prevažne aktívni, pohybovo zdatní. Všetky aktivity a disciplíny zvládali bez 

väčších problémov. Na veľmi dobrej úrovni zvládali  gymnastiku aj atletiku. Z piateho 

ročníka vynikali 5 žiaci, ostatní žiaci boli priemerní. V priebehu roka sa ich výkonnosť 

a obratnosť zlepšovala vďaka tomu, že sme  intenzívne pracovali vo všetkých oblastiach. 

Záujem žiakov hodnotím ako dobrý, vzťah k pohybu majú aj napriek ich priemerným 

pohybovým schopnostiam.  

Telesná a športová výchova – 6. a 7. ročník chlapci 

Žiaci 7. ročníka boli pohybovo zdatnejší a šikovnejší v športových hrách, v atletike 

v porovnaní so žiakmi 6. ročníka. Zo žiakov 7.ročníka traja reprezentovali školu vo florbale, 

futbale a dvaja vo volejbale. Žiaci 6. ročníka sa delili na veľmi dobrých a slabších. Jeden žiak 

reprezentoval školu vo florbale a futbale za starších žiakov. Ostatní boli snaživí, ale ich 

výkony boli priemerné. Postupne sa v priebehu roka  zdokonaľovali. Pracovalo sa mi s nimi 

veľmi dobre, vzhľadom na ich pozitívny vzťah k športovým aktivitám.  

Telesná a športová výchova – 8. a 9. ročník chlapci 

Žiaci 9. ročníka boli na veľmi dobrej úrovni. Väčšina žiakov školu reprezentovala vo 

volejbale, futbale, florbale. V každej súťaži získavali vynikajúce umiestnenia. výkonnostne 
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zaostávali dvaja žiaci, ktorí majú problémy s nadváhou, a tým aj s pohybovým prejavom. 

Pravidelne navštevovali krúžok Loptové hry.  Výsledkami sa priblížili bývalým žiakom, ktorí 

boli pre nich vzorom. V 8.ročníku je okrem troch žiakov, ktorí reprezentovali školu, 

výkonnosť na priemernej úrovni. Napriek tomu, že mimo školy nešportujú a nie sú aktívni, sa 

väčšine výkon o poznanie zlepšil. Pripisujem to vhodnej motivácii a  ich záujmu o šport . 

Bolo potrebné ich usmerňovať, mali problém s koordináciou a sebaovládaním pri hrách. 

Vďaka vhodnému prístupu môžem hodnotiť ich výkon a správanie v rámci športu pozitívne. 

Telesná a športová výchova – 5. a 7. ročník dievčatá 

Aj v  týchto ročníkoch sa dali žiačky rozdeliť podľa výkonu na slabšie a zdatnejšie. 

Boli medzi nimi športovo založené, ale aj také, ktoré nejavili  záujem o šport a nemali snahu 

zlepšovať sa. 5 žiačok 5. ročníka sa dokázalo výkonom vyrovnať starším žiačkam. Zúčastnili 

sa turnaja vo vybíjanej a cezpoľných behov. Rovnako boli lepšie v gymnastike ako staršie 

žiačky. Všeobecne ich môžem hodnotiť veľmi kladne. 

Žiačky 7. ročníka boli menej úspešné v gymnastike. Táto disciplína im spôsobovala 

značné problémy. Najmä premet bokom, preskok cez kozu. Začali sme sa venovať vo väčšej 

miere volejbalu, vybíjanej. 

V priebehu roka sa ich výkonnosť a obratnosť zlepšovala vďaka tomu, že sme  

intenzívne pracovali vo všetkých oblastiach. Záujem žiakov hodnotím ako dobrý, vzťah 

k pohybu majú aj napriek ich schopnostiam.  

Žiačky sa zúčastnili  turnaja vo vybíjanej Zober loptu, nie drogu - 2. miesto 

a okresného kola vo vybíjanej -2. miesto,  

Niektoré žiačky majú potenciál pre ďalšiu reprezentáciu školy v športových hrách 

a v atletike. 

Telesná a športová výchova – 6. ročník dievčatá 

         Väčšina žiačok je pohybovo zdatných. Zvládali  všetky disciplíny na veľmi dobrej 

úrovni. Zlepšovali sa aj žiačky, ktoré boli priemerné, no ich prístup bol veľmi pozitívny, čo 

hodnotím kladne. Úspešne reprezentovali školu vo vybíjanej. Niektoré majú veľký potenciál 

a v ďalších rokoch budú prínosom pre reprezentáciu školy. 

Telesná a športová výchova – 8. a 9. ročník dievčatá 

 Žiačky týchto ročníkov boli šikovné, až na 2 žiačky z 9. ročníka. V rámci vyučovacích 

hodín si osvojili a prehlbovali základy volejbalu, futbalu, basketbalu, gymnastických cvičení, 

atletických disciplín. Snažili sa podať čo najlepší výkon, hrali fair-play. Hodiny mali veľmi 

dobrú atmosféru. Vzťah k pohybu mali veľmi pozitívny. Problém u niektorých bol so 

sebadisciplínou, nakoľko sa stávalo, že chodili nepripravené na hodiny TSV (zabúdali úbor) 

Ich zlepšujúca sa úroveň sa prejavila na dobrom umiestnení. Zúčastnili sa na turnaji vo 

volejbale, kde obsadili 2. miesto, vo futbale 2. miesto a v atletike 3. miesto. 

Pohybová príprava 5. – 9. ročník 

Žiaci si mali možnosť vybrať zo športových hier futbal, florbal, volejbal, basketbal, 

vybíjaná, hádzaná, bedminton. Tieto boli pre nich spestrením. Bolo evidentné , že majú 

pozitívnejší vzťah k takýmto hrám, ako ku gymnastike a atletike. 

Hry, v jednotlivých ročníkoch, ktoré boli preferované: 

5. ročník – futbal, vybíjaná, florbal, basketbal, hádzaná 

6. ročník – futbal, vybíjaná, florbal, bedminton, volejbal 

7. ročník – volejbal, basketbal, futbal, florbal, hádzaná 

8. ročník – volejbal, basketbal, futbal, florbal, hádzaná 

9. ročník – volejbal, futbal, florbal, bedminton, hádzaná 

Občianska náuka – 6. ročník 
           ON pozostávala z troch tematických celkov Moja rodina, Moja škola a Obec, región, 

vlasť, EÚ. 
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Žiaci získali poznatky o  rodine, škole, triede, obci a vlasti. V rámci prezentácií na IT  

a výstupov mohli prezentovať  poznatky, získavali a využívali informácie z rôznych zdrojov. 

Plnili úlohy v rámci didaktických hier – Domino, Bingo, Tajničky, pracovné listy. 

Spoznali, aké vzťahy majú medzi sebou, ako ich môžu zlepšovať. 

Žiaci tohto ročníka sú na veľmi dobrej úrovni, na hodiny sa väčšina  pripravovala pravidelne. 

Mali rady  prácu v skupinách, spolupracovali, dokázali si zadeliť úlohy. Vďaka tomu sú aj ich 

vzdelávacie výsledky na dobrej úrovni. Celkový výkon triedy narúšali dvaja žiaci svojim 

nevhodným správaním. 

Občianska náuka – 7. ročník 
           ON pozostávala z dvoch tematických celkov Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti, 

v ktorej sa žiaci zoznámili s rôznym delením ľudskej spoločnosti, náboženstvami, rôznou 

kultúrou, migráciou. 

V tomto celku boli deti aktívnejšie, tieto témy ich bavili viac, ak druhý celok. V ňom si 

rozšírili poznatky o štáte jeho fungovaní a funkciách. Táto časť bola pre nich nezaujímavá, 

bolo potrebné uplatniť zvýšenú motiváciu. Zoznámili sa so základnými právami a spôsobom, 

ako môžu sami prispieť k aktívnemu životu napr. v triede, škole a neskôr v spoločnosti.  

Práca v tomto ročníku bola plynulá, v aktívnom duchu. Žiaci boli ochotní a aktívni pri 

projektoch, prezentáciách. Výsledky písomných testov boli na veľmi dobrej úrovni. 

Občianska náuka – 8. ročník 
           Učivo v tomto ročníku bolo zamerané na tému štátu a práva. Prehlbovali si už získané 

poznatky a získavali nové. 

Získali poznatky o právnom systéme, právnych odvetviach, rovnako aj praktické 

vedomosti , ako môžu chrániť svoje spotrebiteľské práva. Pochopili význam trestu pri 

prekročení zákonov, oboznámili sa s  právami a povinnosťami dieťaťa, základnými ľudskými 

právami. Rozobrali sme si rodinné právo, fungovanie členov rodiny, ich práva , ale aj 

povinnosti. 

Učivo v tomto ročníku bolo zaujímavé a využiteľné v živote. Žiaci boli na výbornej 

úrovni, veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo. Hodnotím ich ako najlepších medzi 

ročníkmi. Výnimku tvorilo pár žiakov ako v každom ročníku. 

Vo zvýšenej miere som využíval aktivizujúce metódy, nové učivo, ale aj utvrdzovanie 

získaných poznatkov sme praktizovali prostredníctvom hier Bingo, Domino, tajničky, 

pracovné listy. 

Občianska náuka – 9. ročník  
           ON obsahovala jeden celok Ekonomický život v spoločnosti. Žiaci sa oboznámili so 

základnými pojmami ekonómia a ekonomika. Získali poznatky o podnikaní, ako funguje 

trhový mechanizmus. Praktické informácie získali v časti o financiách, ich funkciách, 

formách, o bankách, sporiteľniach a poisťovniach. O ich službách a produktoch. 

Problémy v tomto ročníku boli s nesystematickou prípravou niektorých žiakov na 

vyučovanie, zabúdaním pomôcok, úloh. Nemali snahu získavať lepšie známky. Žiaci mali 

nedostatky v komunikácii navzájom a aj v prezentácii ich samých. Svoje poznatky mali 

možnosť prezentovať prostredníctvom projektov, písomných prác a ústnych výstupov. 

 

Ing. Dana Strihovská 

Ochrana života a zdravia – 5. a 6. ročník 

Žiaci získali praktické vedomosti pre život z oblastí mimoriadne udalosti, civilná 

ochrana, poskytovania prvej pomoci a topografie.  Pre žiakov som pripravovala pexesá, 

tajničky, rôzne pracovné listy, dominá. Pracovali sme s internetom, s rôznymi videami .Žiaci 

vytvárali rôzne projekty, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi, čím si upevňovali svoje 

prezentačné zručnosti, ako aj schopnosti vyhľadávania, triedenia a spracovávania informácií. 

So žiakmi sme rozoberali konkrétne mimoriadne  udalosťami, ktoré sa odohrali vo svete , 
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poukazovali sme na aktuálnu hrozbu terorizmu. So žiakmi sme diskutovali na témy reálnych 

mimoriadnych udalostí, ktoré ich môžu zastihnúť - povodne, silné búrky. Družstvá žiakov 

ôsmeho  a žiakov piateho ročníka sa zúčastnili súťaže Hliadok mladých záchranárov , kde 

v okresnom kole v Žarnovici obhájili prvé miesta. Družstvo zložené zo žiakov ôsmeho 

ročníka sa zúčastnilo súťaže Mladých záchranárov CO v Žiari nad Hronom, kde obsadili 

v rámci okresu 3. miesto a v rámci regiónu 6. miesto z 18. súťažiacich. Družstvo stratilo 

najviac bodov na streľbe zo vzduchovky, napriek tomu, že ju nacvičovali. V budúcnosti 

navrhujem pre žiakov strelecký krúžok. Žiaci pomáhali pri organizovaní darovania krvi - 

pripravili pohostenie, akciu spropagovali. Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže Hliadok mladých 

zdravotníkov v spolupráci s príslušníkmi PZ a Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom 

zorganizovali akciu „ Vieš poskytnúť prvú pomoc?“, kde si u vodičov motorových vozidiel 

overovali ako vedia poskytnúť resuscitáciu a prvú pomoc pri ošetrení tržnej rany na predlaktí. 

Biológia – 5. – 9. ročník 

Biológiu som vyučovala vo všetkých ročníkoch. Učivo bolo v jednotlivých ročníkoch 

prebraté podľa výchovno- vzdelávacích plánov vypracovaných na začiatku školského roku, 

praktické aktivity boli uskutočnené. Na hodinách využívam prezentácie, interaktívne cvičenia, 

pracovné listy, rôzne tajničky, doplňovačky, priraďovačky, osemsmerovky, dominá. Žiaci sa 

učili správne používať biologické pojmy, vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne 

a graficky k daným učebným témam. Rozvíjala som u žiakov schopnosť spracovať 

jednoduchú správu z pozorovania, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti 

a zručnosti. Žiaci sa učili hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. Na hodinách som sa snažila o to, aby žiaci 

získali vzťah k prírode, aby si uvedomili jej význam pre človeka a potrebu jej ochrany.  

V piatom, šiestom a vo ôsmom ročníku som využívala internetovú učebnicu, kde sú rôzne 

doplňovačky a kvízy. Vo všetkých ročníkoch som využívala portál Planéta vedomostí. Žiakov 

som pripravovala na biologickú olympiádu. V projektovej časti, v kategórii C získala jedna 

ôsmačka 1. miesto v okresnom kole a 8. miesto v krajskom kole BO s témou „Tuky v tele“. 

V teoreticko-praktickej časti, kategórie C žiaci obsadili 1. a 6. miesto. V kategórii D 

biologickej olympiády žiačka siedmeho ročníka v projektovej časti obsadila 2. miesto s témou 

posteru  „ Felzuma madagaskarská“.  Pre žiakov prvého a aj druhého stupňa som 

zorganizovala exkurziu na Deň otvorených dverí do Banskej Štiavnice na Strednú odbornú 

lesnícku školu, kde boli pre žiakov pripravené rôzne stanovištia so zaujímavými úlohami. 

Jednohodinová dotácia v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku je nedostačujúca, nie je priestor 

na komunikáciu so žiakmi, na dôkladné preopakovanie učiva. Žiaci sú na hodinách biológie 

aktívni, veľa sa pýtajú, rozprávajú poznatky, ktoré nadobudli z televízie a rôznych 

encyklopédií. U niektorých žiakov je však problém je pri upevňovaní učiva v domácom 

prostredí, v odbornom vyjadrovaní, niektorí žiaci majú len krátkodobú pamäť.  

Chémia – 7- 9. ročník  

Chémiu som vyučovala vo všetkých ročníkoch na druhom stupni. Učivo bolo prebraté 

podľa plánu, praktické aktivity boli uskutočnené. Žiaci bádateľskou činnosťou objavovali 

vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. U žiakov som rozvíjala 

praktické zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu. Žiaci získali zručnosti vyhotoviť 

z pozorovania a pokusu záver, učili sa logicky pracovať s periodickou tabuľkou prvkov.  Pre 

žiakov som pripravovala pracovné listy, prezentácie, dominá, tajničky, interaktívne cvičenia, 

rôzne typy úloh. Využívala som materiály uverejnené na portály Planéta vedomostí. Žiakom 

som ukazovala rôzne pokusy a animácie na internete. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka boli 

na hodinách aktívni, radi pracovali, praktické aktivity ich zaujímali, vedeli získané vedomosti 

prakticky prepájať, často sa pýtali. U deviatakov bol o predmet nezáujem, na vyučovanie sa 

nepripravovali, mnohým chýbajú elementárne znalosti. Učivo som vždy vysvetľovala 

s poukázaním na jeho využitie v bežnom živote a jeho významu pre život človeka. 
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Svet práce – 8. – 9. ročník 

Predmet som vyučovala vo ôsmom a deviatom ročníku. V jesenných a jarných 

mesiacoch pokiaľ to počasie dovolilo sme sa starali  o zeleň v okolí školy. Žiaci získali 

praktické zručnosti v starostlivosti o trávnik, okrasné rastliny. Získali zručnosti pri práci 

s pracovným náradím, naučili sa ako založiť a ošetrovať trávnik. Vyrábali sme rôzne výrobky  

ako náramky, sadrové odliatky, stromčeky šťastia, náušnice, výrobky zo samotvarovacej 

hmoty a z pedigu. z krepového papiera, lopáriky z dreva. So žiakmi sme si pripravovali rôzne  

jedlá v školskej kuchynke. Najlepšie sa mi pracovalo so žiakmi ôsmeho ročníka, ktorých 

všetko dokázalo nadchnúť, boli aktívni, radi pracovali pri úprave areálu školy, vždy si 

doniesli potrebné pomôcky a výrobu výrobku dotiahli do konca.  

Fyzika – 6. – 9. ročník 

 Predmet som vyučovala vo všetkých ročníkoch. Žiaci získavali poznatky z fyziky na 

základe pokusov a praktických aktivít. Žiaci mali umožnené podľa materiálno- technického 

vybavenia školy manipulovať s predmetmi, pozorovať, javy, merať, vykonávať experimenty, 

riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Učivo bolo prebraté podľa plánov. 

Pokusy, ktoré nebolo možné zrealizovať som žiakom ukazovala prostredníctvom animácií 

z internetu. Na hodinách  som využívala portál Planéta vedomostí. Žiaci sa na hodinách učili  

vyvodzovať súvislosti, správne formulovať závery. Učili sa hľadať logické súvislosti. Žiaci 

šiesteho ročníka boli veľmi tvoriví pri vytváraní projektov, avšak problém im  robili tak ako aj 

vlaňajším šiestakom premeny jednotiek objemu a výpočet hustoty. Na precvičenie učiva bol 

dostatok času, pretože oproti minulému školskému roku sa v tomto ročníku fyzika vyučovala 

dve hodiny.  Siedmaci boli na hodinách aktívni, radi uskutočňovali pokusy, avšak problém im 

robilo vyvodzovanie záverov. Žiaci ôsmeho ročníka boli na hodinách aktívni, dokázali  

z nameraných údajov vytvoriť prehľadný záznam a vyvodiť záver, väčšine žiakov nerobilo 

problém odborné vyjadrovanie. Najťažšie sa mi pracovalo u žiakov deviateho ročníka, 

u väčšiny žiakov chýbala domáca príprava, žiaci si neboli schopní zapamätať vedomosti 

z predchádzajúcich hodín, nenosili si pomôcky na vytváranie projektov, hoci sa jednalo 

o nenáročné veci.  

Mladý záchranár – 3. a 4. ročník 

 Predmet som vyučovala  v treťom a štvrtom ročníku. Mojim cieľom bolo, aby si 

žiaci uvedomili vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie, aby pochopili potrebu vedieť 

poskytnúť prvú pomoc, aby sa naučili bezpečne pohybovať po cestných komunikáciách. Žiaci 

boli na hodinách aktívni, veľmi pekne pracovali, rozprávali  vlastné zážitky, ktoré zažili pri 

konkrétnych témach, o ktorých sme sa učili. Získali jednoduché zručnosti v poskytovaní prvej 

pomoci pri určitých druhoch poranení, naučili sa poznať  druhy dopravných značiek, ktoré sa 

vyskytujú v ich obciach . 

 

PaedDr. Miroslava Mesiariková 

Anglický jazyk –  3. a 4.ročník 

  V obidvoch ročníkoch sa vyučuje z učebníc Family and Friends, ktoré zároveň 

podporujú učebné osnovy v oblasti etickej výchovy. Žiaci plynule nadviazali na slovnú 

zásobu z 1. a 2. ročníka, a osvojovali si správne písanie.  Učili sa základné gramatické javy, 

začali čítať dlhšie texty, osvojovali si správnu výslovnosť a oboznamovali sa s fonetickými 

značkami. Samozrejmosťou boli aj rôzne hry, interaktívne aktivity a práca s webovým 

doplnkovým materiálom. Používala som metódu step- by- step v rozvoji všetkých štyroch 

zručností. Učebnice majú prepracovaný systém tlačených a digitálnych materiálov, motivujúci 

fonetický program a prostredníctvom príbehov a piesní sú žiaci vedení k rozvoju sociálnych 

a emocionálnych zručností. 
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Anglický jazyk – 5. – 9. ročník 

Vyučuje sa z učebníc Project Third Edition, výučba na druhom stupni je zameraná na 

všetky 4 zložky: rozprávanie, písanie, čítanie a posluch. Na osvojovanie gramatických javov 

analytickou formou a slovnej zásoby sa využívali pracovné zošity a online cvičenia, alebo 

doplnkové cvičenia z výukových programov, ktoré obsahujú rôzne zábavné hry, kvízy, ktoré 

sú veľmi nápomocné pri precvičovaní nových slovíčok. Žiaci boli vedení k lepšej 

komunikácii v cudzom jazyku precvičovaním rôznych situačných dialógov. Cez úlohy 

v učebniciach majú žiaci možnosť hovoriť o svojom živote a opisovať svoje zážitky, naučiť sa 

množstvo fráz. Žiaci boli nadšení hlavne z reálií anglicky hovoriacich krajín, čo ich 

motivovalo v záujme o cudzí jazyk. Naučili sa zvládnuť vytvoriť projekty a prezentácie na 

danú tému. Veľmi ich zaujala práca s interaktívnou tabuľou, kde si precvičovali slovnú 

zásobu a gramatické javy.      

Etická výchova – 5. 9. ročník 

EV bola zameraná hlavne na budovanie medziľudských vzťahov, nakoľko sa v súčasnej dobe 

vyspelej techniky ľudia navzájom odcudzujú. Slušné správanie a prosociálnosť boli hlavnými 

cieľmi etickej výchovy ako aj problémy morálky, etického správania, rozhodovania sa vo 

vyhrotených životných situáciách, čelenie zložitým situáciám, ochrana života a pomoc 

bezbranným, chorým a hendikepovaným ľuďom. Venovali sme sa aj ekoetike a ochrane 

prírody, riešili sme rôzne environmentálne problémy týkajúce sa rastlín, zvierat, vody. Boli 

využívané rôzne zaujímavé metódy, aby žiakov hodiny zaujali.  

Svet práce – 7. ročník  
Hodiny boli zamerané na rozvíjanie sa zručností, bezpečnosti pri práci, poznávanie 

a rozoznávanie ručného záhradníckeho náradia, rozvíjanie zručností pri záhradkárskych 

úkonoch ako je okopávanie, pletenie, pretrhávanie a pod. Rozvíjali sme manuálnu 

zručnosť, tvorivosť, a fantáziu pri tvorbe ozdobných a darčekových predmetov. Poznávali 

sme jednotlivé druhy okrasných a izbových rastlín a starostlivosť o ne. Rozvíjali sme 

zručnosti pri tvorbe vlastného výrobku,  rozvíjali vlastnú fantáziu a kreativitu.   

 

Mgr. Veronika Lehotská 

Anglický jazyk a literatúra – 2. ročník 

Žiaci 2. ročníku (1. skupina) pracovali s kopírovanými materiálmi z knihy Happy 

House 2. Žiaci v tejto skupine boli veľmi aktívni s chuťou do učenia cudzieho jazyka. Prebrali 

sme šesť okruhov slovnej zásoby, ktorú si žiaci osvojili na výbornú. Pracovali sme prevažne 

s pomocou flashcards, maňušiek, CD nahrávkami a videami. Celá výučba bola vedená hravou 

formou. Deti si najviac obľúbili výukové programy na CD ku každej téme.    

Anglický jazyk a literatúra – 3. a 4. ročník 

Žiaci v 3. ročníku (1. skupina) a v 4. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Family 

and Friends 1, 2. V štvrtom ročníku bolo hlavným cieľom naďalej motivovať a rozvíjať 

záujem žiakov o učenie sa anglického jazyka. Žiaci oboch ročníkov pokračovali v prehlbovaní 

svojich vedomostí  o novú slovnú zásobu, gramatiku a zdokonaľovali si komunikatívne 

zručnosti rôznymi metódami a formami práce. Na hodinách pracovali s internetom, 

interaktívnou tabuľou a taktiež s doplnkovým výučbovým materiálom ako – flashcards, 

doplnkové materiály, výukové programy a pod. Angličtina bola v týchto ročníkoch naďalej 

vyučovaná hravou formou v podobe piesní, rýmovačiek, tvorením projektov na danú tému 

a pod. Slovnú zásobu a gramatické väzby si žiaci osvojili na dobrej úrovni. Nedostatkami 

bolo zabúdanie si domácich úloh, vyrušovanie na hodinách či vykrikovanie. Žiaci oboch 

ročníkov boli na hodinách aktívni a šikovní. Pozitívne sa prejavila práca vo dvojiciach kde 

silnejší žiak napomáhal zaostávajúcemu žiakovi.  
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Anglický jazyk a literatúra – 5. ročník 

Žiaci v 5. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Project 1 – tretia edícia. Žiaci boli 

opäť vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby a gramatických väzieb. Postupne nadobudnuté 

poznatky využívali pri rôznych druhoch cvičení zamerané na čítanie s porozumením, tvorenie 

krátkych dialógov, vypracovávanie pracovných listov pri ktorých si upevňovali vedomosti. 

Pozornosť bola venovaná najmä komunikačným zručnostiam, samostatnosti žiakov 

a sebahodnoteniu ale takisto aj práci v skupinách, vo dvojiciach a pod. Žiakov na hodinách 

veľmi motivovali témy ako oblečenie, môj dom, nábytok, krajiny a pod., ktoré im boli veľmi 

blízke a vedeli k ním veľa povedať. Piesne, projektové práce a lekcie o kultúre anglicko-

hovoriacich krajín zvyšovali záujem o učenie žiakov.  

Anglický jazyk a literatúra – 6. ročník 

Žiaci v 6. ročníku (1.skupina – chlapci) pracovali s knihou Project 2 – tretia edícia. Na 

hodinách žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou, slovníkmi,  prezentáciami a takisto tvorili 

projekty, ktorými sa venovali s veľkou chuťou. Žiaci pokračovali v nadväzované učiva na 

predchádzajúci ročník a naďalej si prehlbovali svoje vedomosti v slovnej zásobe 

a v gramatických javoch. Taktiež sme sa so žiakmi učili reagovať v rôznych spoločenských 

situáciách osvojovaním si rôznych fráz bežnej konverzácie. Žiaci boli na hodinách aktívni, 

zvýšená zábudlivosť DÚ u niektorých žiakov. Veľa námahy sa vynaložilo na motiváciu 

žiakov a udržanie ich pozornosti, striedaním aktivít a zaujímavými témami. Slabá stránka 

u žiakov sa prejavovala v osvojení si gramatických javov čo sa aj odzrkadlilo v písomných 

prácach taktiež bol veľký problém s disciplínou a vykrikovaním. 

Anglický jazyk a literatúra – 7. ročník 

Žiaci v 7. ročníku (2. skupina) pracovali s knihou Project 3 – tretia edícia. Práca v tejto 

skupine bola veľmi ťažká, žiaci sú skôr pasívni na hodinách aj keď správne odpovede vedia 

a ľahko si osvojili predkladané gramatické javy a slovnú zásobu. Problémy s disciplínou alebo 

zabúdaním DÚ neboli. Najväčšiu úlohu zohrávala motivácia. Veľmi ich bavilo striedanie 

aktivít s Interaktívnym CD a výučbovými programami. Prácu tejto skupiny hodnotím kladne, 

každý dostal také hodnotenie, ktoré prislúcha im schopnostiam. 

Anglický jazyk a literatúra – 8. ročník 

Žiaci v 8. ročníku (1.skupina – dievčatá) pracovali s knihou Project 4 – tretia edícia. 

Žiaci v mojej skupine boli veľmi aktívni na hodinách, nadchla ich takmer každá predložená 

aktivita a usilovne pracovali na každom gramatickom cvičení. Záujem o anglický jazyk 

prejavili aj v projektových prácach, ktoré si veľmi pekne pripravili a spracovali 

v prezentáciách. Osvedčila sa aj skupinová práca v ktorej sa dobre zosúladili a pracovali na 

danú tému. Naďalej si žiaci prehlbovali osvojené vedomosti a naučili sa nové slovné okruhy 

a gramatické javy. Žiaci si málo zabúdali domáce úlohy. Prácu v tejto triede hodnotím veľmi 

pozitívne, čo môžeme vidieť u niektorých žiakov v polepšení si prospechu. 

Anglický jazyk a literatúra – 9. ročník 

Žiaci v 9. ročníku – celá trieda, pracovali s knihou Project 5 – tretia edícia a dvaja 

žiaci  tiež pracovali s knihou Project 5 – tretia edícia ale prevažne s materiálmi, ktoré som im 

pripravovala. Práca s týmito dvomi žiakmi bola náročnejšia, ich pracovné tempo bolo 

pomalšie a osvojovanie si vedomostí slabšie. Často si zabúdali domáce úlohy, no učivo 

dobrali celé a zvládli záverečné písomné práce na dostatočnú. Práca s ostatnými žiakmi tejto 

triedy bola náročná. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín na dievčatá a chlapcov, čo je prvý 

dôvod, ktorý sťažoval prácu v triede. Počet chlapcov bol vyšší ako počet dievčat. Chlapci boli 

nesústredení, máloktorí javili záujem o učivo, často sa museli riešiť problémy s disciplínou 

ako vykrikovanie alebo vyrušovanie, časté zabúdanie domácich úloh resp. žiadne 

vypracovanie domácich úloh. Málokedy prejavili záujem o predkladané učivo. Tá malá 

skupinka, ktorá záujem o anglický jazyk mala, bola na úkor väčšej skupinke chlapcov, ktorí 

im svojím správaním sťažovali osvojovanie si vedomostí. Začiatkom roka boli  dievčatá 
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takisto nesústredené a nemali záujem o angličtinu v akejkoľvek forme. No tento stav sa 

zlepšil a ku koncu roka si polepšili svoj priemer. To málo žiakov z oboch skupín ktorí mali 

záujem o učenie boli na hodinách aktívni, robili si domáce úlohy a učivo si osvojili na lepšej 

úrovni ako ostatní žiaci. Situácia sa na určitý čas zlepšila po výchovnej komisii 

s nedisciplinovanými žiakmi.  

Svet práce – 9. ročník 

Na svete práce sme sa so žiakmi 9. ročníka (2. skupina) snažili robiť rôzne aktivity, 

vyrábali sme náramky, piekli, ale aj upravovali okolie školy. S disciplínou na hodinách nebol 

problém. Nedostatočná bola príprava žiakov. Ich jedinou úlohou bolo priniesť si materiál na 

výrobu produktov, čo si často nesplnili a potom sa s nimi nedalo pracovať podľa plánu.  

 

Mgr. Iveta Tomášová 

Slovenský jazyk a literatúra – 6. ročník 

Pracovali sme podľa učebných osnov inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a 

tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Využívali sme učebnice SJ a literárnej výchovy, 

pracovali sme s textami mimočítankovej literatúry, pripravovala som testy na overenie 

gramatických a literárnych vedomostí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Triedu tvorili žiaci s rôznym prístupom k svojmu vzdelávaniu a rozvoju svojej 

osobnosti. 10 žiakov pracovalo zodpovedne, systematicky a cieľavedome. Niektorí žiaci 

i napriek svojmu úsiliu nedosiahli požadovanú úroveň. 3 žiaci sa nepripravovali, nenosili si 

potrebné pomôcky, boli nesústredení, aktivity na hodinách  ich nezaujímali. 

Slovenský jazyk a literatúra – 9. ročník 

Pracovali sme podľa učebných osnov štátneho vzdelávacieho programu a tematického 

výchovno-vzdelávacieho plánu. Využívali sme učebnice SJ a literárnej výchovy, pracovali 

sme s textami mimočítankovej literatúry, pripravovala som testy na overenie gramatických 

a literárnych vedomostí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Triedu tvorili žiaci s pozitívnym prístupom k svojmu vzdelávaniu a rozvoju svojej 

osobnosti, ale i žiaci, ktorých vzdelávanie nezaujímalo. I napriek tomu môžem konštatovať, 

že deviataci učivo SJaL zvládli podľa svojich schopností.  

Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave na celoslovenské testovanie T9-2017. Žiaci 

pracovali na rôznych aktivitách, prostredníctvom ktorých si upevňovali učivo a neustále 

opakovali. 

Deviataci, ktorí sa zúčastnili prijímacích pohovorov zo SJaL na stredné školy, boli 

úspešní. 
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Zhodnotenie činnosti  triednych učiteľov 

 
Mgr. Eva Matejová – 1. A 

V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v 1. A triede. Triedu začalo na 

začiatku školského roka  navštevovať 16 žiakov, no hneď v septembri sa odsťahovala jedna 

žiačka.  Počet žiakov bol 15, z toho 9 chlapcov a 6 dievčat. 

Zloženie triedy bolo rôznorodé a veľa žiakov si vyžadovalo individuálny prístup. 

V triede bola žiačka, ktorá opakovala prvý ročník, jeden žiak bol evidovaný ako žiak so 

ŠVVP- žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, mal vypracovaný IVVP. 9 žiakov bolo 

šikovných, učivo zvládli bez väčších problémov, 5 žiakov malo väčšie problémy, 1 žiak učivo 

SJL nezvládol a bude robiť komisionálne skúšky. 3 žiaci boli navrhnutí na psychologické 

vyšetrenie. 

 Žiakom som počas školského roka pripomínala pravidlá slušného správania v triede 

a v škole, dodržiavanie školského poriadku, porušenie školského poriadku som riešila 

pohovormi so žiakmi, rodičmi počas rodičovských združení. Snažila som sa zo žiakov 

vytvoriť dobrý kolektív, ktorý bude spolupracovať. Žiakov som zapájala do akcií 

organizovaných školou a do rôznych súťaží – vedomostných, umeleckých aj športových. 

Na exkurzii sme boli vo Zveroparku v Revišstkom Podzámčí. Na výlete sme boli 

v Habakukoch na Donovaloch. Zúčastnili sme sa aj divadelného predstavenia v divadle vo 

Zvolene. 

 Počas školského roka som mala 4 rodičovské združenia, (spoločné 

a individuálne pohovory). Spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni. Väčšina rodičov mala 

záujem o svoje deti a spolupracovali sme spolu aj formou telefonických rozhovorov, či 

osobných stretnutí, kde sa riešili výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. 

 
Mgr. Emília Boháčová – 1. B 

V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v 1. B triede. Počet žiakov bol 

12, z toho 6 chlapcov a 6 dievčat. 

 V triede bolo rôznorodé zloženie žiakov. Žiaci, ktorí nemali žiadne problémy 

s učením, boli šikovní, mali rozhľad, ľahko vyjadrili svoje myšlienky, boli tvoriví. Boli aj 

žiaci s pomalším pracovným tempom, ale inak zvládli prvácke učivo. Problémy pri učení mali 

2 žiaci zo sociálno-znevýhodneného prostredia, hlavne so slovenským jazykom 

a s matematikou. Chýbali im pomôcky, alebo ceruzky a farbičky neboli zastrúhané. Jedna 

žiačka bola vzdelávaná podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím – variant A. Na slovenskom jazyku, matematike a pracovnom vyučovaní 

pracovala s asistentkou, ostatné hodiny sa učila spolu so svojimi spolužiakmi. V priebehu 

školského roka po diagnostickom vyšetrení v CPPPaP v ZC bol v triede jeden nadaný žiak. 

Integrovaný bol od 2. polroka a  pracoval podľa vypracovaného IVVP.  

 Za hlavný cieľ som si dala vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom sa žiaci budú akceptovať 

a pomáhať si, čo sa mi aj sčasti podarilo. Celý rok som žiakom pripomínala pravidlá slušného 

správania a dodržiavanie školského poriadku. Viedla som ich k tomu, aby sa starali o čistotu 

a úpravu triedy a udržiavali si vo svojich veciach poriadok. Žiaci sa zapájali aj do školských 

súťaží – Klokanko, rôznych výtvarných súťaží, do Behu oslobodenia mesta ZH a H. Ždane, 

zúčastňovali sa aj kultúrnych programov organizovaných školou. Snažila som sa so žiakmi 

tráviť čo najviac času, aj počas prestávok, aby som ich lepšie spoznala.  

 Spolupráca s rodičmi bola na dobrej úrovni. Väčšina rodičov mala záujem o svoje deti, 

informovali sa o výchovno-vzdelávacie výsledky a správanie. Problém bol u rodičov detí 

zo sociálne-znevýhodneného prostredia, s ktorými bol kontakt zriedkavý. 
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Na exkurzii sme boli vo Zveroparku v Revištskom  Podzámčí  a nadviazali sme tak 

na učivo prvouky o zvieratách. Žiaci sa zúčastnili aj výletu do rozprávkovej dedinky 

Habakuky na Donovaloch. 

Počas školského roka boli realizované 4 rodičovské združenia, (spoločné 

a individuálne pohovory, aj formou písomného hodnotenia). 

 

Mgr. Lenka Staňová – 2. ročník 

Tento rok som bola triednou učiteľkou v II.  triede. Triedu na začiatku školského roka 

navštevovalo 23 žiakov. Počas roka sa však jedna žiačka odsťahovala (v súčasnosti 

navštevuje ZŠ v Novej Bani).  Preto je v súčasnosti v triede 22 detí z čoho je 10 chlapcov a 12 

dievčat. 

V triede bolo rôznorodé zloženie žiakov. 9 žiakov nemalo žiadne problémy s učením, boli 

šikovní. Ostatní žiaci mali menšie problémy buď so slovenským jazykom, matematikou, 

alebo anglickým jazykom. Jeden žiak učivo slovenského jazyka nezvládol. 

 Za hlavný cieľ som si dala vytvoriť so žiakov dobrý kolektív, ktorý sa bude 

akceptovať a pomáhať si, čo sa mi aj sčasti podarilo. Celý rok som žiakom pripomínala 

pravidlá slušného správania, dodržiavanie školského poriadku a žiakov som zapájala do 

súťaží.  Snažila som sa so žiakmi tráviť čo najviac času, aj počas prestávok aby som ich ešte 

dôkladnejšie spoznala.  

Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni. Rodičia mali záujem o svoje deti, 

dokonca boli s nami aj výlete. Problém bol u rodičov detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, s ktorými bol kontakt veľmi ťažký, až žiadny. Počas školského roka som mala 4 

rodičovské združenia (spoločné a individuálne pohovory, aj písomné hodnotenie).                                           

 Na exkurzii sme boli v Hvezdárni v Žiari nad Hronom a na koncoročnom výlete 

v rozprávkovej dedinke Habakuky na Donovaloch.                                       

 

Mgr. Lenka Jančoková – 3. ročník 

V druhom ročníku sa deti spojili do jednej triedy. Dokopy ich bolo 27. Bolo vidieť, že 

žiaci sú už starší a zvyknutejší na seba a svoje „maniere“. Žiaci sa mi vedomostne zdali  

celkom šikovné. Dobrú skúsenosť som mala aj s prácou s rodičmi. Vidno, že im na deťoch 

a ich výsledkoch v škole záležalo. Aj rodičovské združenie navštevovala vždy väčšina 

rodičov. Pokiaľ deti nemali domáce úlohy, sami sa prišli priznať a po vyučovaní si ich 

dorábali.. Ak náhodou úlohy nemali, urobili si ich doma. Niektorí rodičia pomáhali triede aj 

sponzorsky, kúpili toaletný papier, vreckovky, sirup, kancelársky papier, farebný papier,...Aj 

keď ich bolo veľa v triede, učilo sa mi celkom dobre.  Skoro každé ráno, ako aj minulý rok, 

sme sa rozprávali, čo zažili v predchádzajúci deň, ako sa majú. Pokrokom bolo, že deti, ktoré 

sa minulý rok minimálne vyjadrovali, dozreli, a viac sa vyjadrovali aj oni. Nájdu sa tu deti, 

ktoré sú uzavreté, ale z rozhovoru rodiča viem, že v škole sa cítia dobre.  

Žiaci už toľko na seba nežalovali ako v druhom ročníku. Spory som riešila 

rozhovorom alebo poznámkami. Dávala som ich na vyučovaní častejšie do skupín, aj do 

rovnocenných vedomostne alebo nerovnocenných. Našli sa deti, ktoré chceli pracovať sami, 

lebo sa nevedeli v skupine dohodnúť. Dúfam, že deti počas prázdnin trochu „dozrejú“ a bude 

sa s nimi v ďalšom školskom roku ešte lepšie komunikovať. 

 

Mgr. Zuzana Valušková Kurková – 4. ročník 

Práca v tejto triede bola celé štyri roky dosť náročná. Zloženie triedy bolo  

nerovnomerné – 14 chlapcov a 9 dievčat. Posledný školský rok mal veľmi rušivý vplyv na 

žiakov triedy  žiak, ktorý opakoval ročník a mal veľké výchovné problémy. Štyria žiaci 

pracovali podľa IVVP. Žiaci pracovali vlastným tempom, prihliadala som na ich potreby. 

Jedna žiačka bola veľmi pomalá a potrebovala často pomoc spolužiakov alebo vyučujúceho. 
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Dvaja žiaci boli zo SZP. Ich príprava bola nedostatočná, výsledky ktoré dosahli sú slabé. 

Tento rok som posielala do CPPPaP ešte štyroch žiakov a jednej  žiačke som vypracovala 

posudok pre klinického  psychológa.  Jeden žiak s MR pracoval počas školského roka 

s asistentkou.                                                    

Aj tento školský rok platí to, čo aj minulý. Žiaci doma preberali názory svojich 

rodičov na spolužiakov a to sa odrážalo v ich správaní. Stále platilo, že na vine sú všetci 

ostatní len nie ja. Vzhľadom na to, že deti sú už staršie, vytvárali sa skupinky, ktoré si  

pomáhali a spolupracovali. Niektoré deti boli však veľmi živé a svojim správaním 

a prístupom k práci kazili úsilie tých, čo sa snažili. 

 V tomto školskom roku sme mali 4 RZ. Spolupráca s rodičmi je stále na rovnakej 

úrovni. Na RZ chodili, pri problémoch sme telefonicky, ale aj osobne hneď situáciu riešili. 

Samozrejme boli v triede aj rodičia, ktorí počas roka boli len raz, ale keď náhodou prišli do 

školy, informovala som ich o ich dieťati. Väčšina sa o svoje deti zaujímala, podporovali ich 

v zapájaní do súťaží, občas aj do mimoškolských aktivít. O spoločné akcie s celou triedou 

veľký záujem nebol.   

Absolvovali sme exkurziu do  Kľaku a Ostrého  Grúňa – pamätné izby a výlet do 

Čierneho Balogu a Nemeckej.          

 

PaedDr. Miroslava Mesiariková – 5. ročník 

V triede bolo 23 žiakov, z toho 10 dievčat a 13 chlapcov. Na začiatku školského roka 

bolo žiakov 25, ale 2 žiačky sa odsťahovali ešte v septembri a jedna žiačka sa ten istý mesiac 

prisťahovala naspäť. Vo februári sa jedna žiačka odsťahovala do zahraničia.  

Žiaci pokračovali vo svojom kolektíve zo 4. ročníka, no i tak mali nástupom na druhý 

stupeň množstvo zmien, na ktoré si niektorí zvykali veľmi ťažko, čo sa aj odzrkadlilo na ich 

zhoršenom prospechu. Pribudli nové predmety, nové povinnosti, iný systém práce na druhom 

stupni, množstvo nových učiteľov na ktoré si žiaci museli zvyknúť. Ja ako triedna učiteľka 

som mala to šťastie, že som sa mohla zo žiakmi bližšie spoznať už na prvom stupni, vo štvrtej 

triede, kde som podaktorých učila anglický jazyk. Snažila som sa žiakom v triede vytvoriť 

priateľské prostredie, v ktorom si navzájom dôverujeme a môžeme sa na seba spoľahnúť. 

Každý pondelok ráno pred vyučovaním, sme sa v triede stretávali na triednickej hodine, kde 

sme sa porozprávali, ako sme trávili voľný čas cez víkend, ako sa nám darilo pri plnení 

školských povinností predchádzajúci týždeň, v čom chceme na sebe popracovať nasledujúci 

týždeň. Varili sme si pri tom čaj a žiaci nosili z domu koláče, ktoré cez víkend pripravovali so 

svojimi mamami. Myslím, že sme si vybudovali medzi  sebou dôveru, ktorá nám pomáhala 

pri riešení mnohých problémov. Takýmito hodinami som sa snažila upevniť dobrý kolektív, 

v ktorom je dobrá klíma. Sčasti sa mi to aj podarilo, no musíme na tom popracovať aj budúci 

školský rok. Výchovné problémy boli najmä s chlapcami, ale neboli až takého veľkého 

charakteru, aby sa to muselo riešiť pred výchovnou komisiou. Veľkým problémom boli akurát 

neospravedlnené hodiny jedného žiaka, čo sa riešilo zníženou známkou správania. 

Žiaci sa aktívne zapájali do rôznych vedomostných, výtvarných a športových súťaží, 

ochotne sa zúčastňovali kultúrnych podujatí organizovaných školou a obcou, reprezentovali 

školu na mimoškolských akciách. 

S rodičmi sa dobre spolupracovalo, boli ochotní prísť na dohodnuté termíny, 

počas školského roka sme mali 2 konzultačné, 1 spoločné a 1 korešpondenčné rodičovské 

združenie, kde sa rodičia dozvedeli o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojich detí. 

V predvianočnom čase sme si zorganizovali Vianočnú besiedku, na ktorej sa zúčastnili aj 

rodičia. Deti si pripravili pekný program a rodičia ich odmenili sladkým pohostením. 

V rámci výletu si žiaci vybrali návštevu Festivalu Remesiel Kumštu a zábavy v Banskej 

Štiavnici spojeného s prehliadkou pamätihodností Banskej Štiavnice.  
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Mgr. Jaroslava Žabková – 6. ročník 

V triede  bolo 20 žiakov, z toho 13 dievčat a 7 chlapcov. V triede bolo 7 žiakov, ktorí 

pracovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. 

Žiaci počas prestávok bývali veľmi hluční. Ako  triedna učiteľka som často musela riešiť 

previnenia voči školskému poriadku zo strany chlapcov. V triede boli 4 chlapci, ktorí nielen 

počas prestávok, ale aj počas vyučovacích hodín narúšali vyučovanie, vykrikovali 

a nerešpektovali niektorých vyučujúcich. Počas školského roka sa mi osvedčil najmä 

individuálny rozhovor so žiakmi, metóda vysvetľovania nevhodnosti nesprávneho správania 

a konania. Záškoláctvo v triede bolo riešené s pracovníkmi odboru sociálnych vecí a rodiny 

a s políciou. 

V druhom polroku školského roka bolo žiakom udelených niekoľko výchovných 

opatrení – pokarhanie od triednej učiteľky – 2 žiaci,  pokarhanie od riaditeľky školy – 2 žiaci, 

znížená známka 2. stupňa – 1 žiak, znížená známka 3. stupňa – 0 žiakov, znížená známka 4. 

stupňa – 2 žiaci. Štyria žiaci dostali pochvalu od triednej učiteľky, jeden pochvalu od 

riaditeľky školy. 

V triede som sa snažila vytvárať atmosféru otvorenosti a vzájomnej pomoci. 

Komunikácia so žiakmi bola orientovaná na vytváranie vzájomnej dôvery vo vzťahu učiteľ – 

žiak, žiak – žiak.  

Na vyučovacích hodinách boli žiaci prevažne aktívni. Niektorí žiaci sa zapájali do 

rôznych súťaží, reprezentovali školu na mimoškolských akciách. 

Spolupráca s rodičmi bola počas školského roka na dobrej úrovni. Rodičia boli 

informovaní o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.     Počas školského 

roka som mala spoločné triedne rodičovské združenia, korešpondenčné rodičovské združenie 

a podľa potreby konzultačné RZ. Účasť rodičov na nich bola dobrá. K rodičom som sa snažila 

byť ústretová, termín vzájomných mimoriadnych stretnutí sme si dohodli individuálne podľa 

potrieb rodičov. 

Žiaci absolvovali exkurziu do Pohronského múzea v Novej Bani. Počas prehliadky 

stálej expozície sa dozvedeli o histórii kráľovského mesta Nová Baňa; o baníctve a živote 

baníkov; o remeslách a cechoch, ktoré pôsobili v Novej Bani. Prezreli si aj putovnú výstavu 

Od mešca k bankomatu, kde videli rôzne druhy platidiel, mincí, bankoviek, staré reklamy, 

miery a váhy. Ďalšia časť exkurzie prebiehala v Žarnovici, kde si pozreli miestnu čistiareň 

odpadových vôd. 

Pre žiakov bol na záver školského roka zorganizovaný jednodňový školský výlet do 

historickej Banskej Štiavnice. Najskôr si prezreli mineralogickú expozíciu Slovenského 

banského múzea a Geobádateľňu – interaktívne múzeum. Tam si žiaci mohli vyskúšať 

brúsenie mramoru. Potom sa presunuli na Starý zámok, kde sa konal Festival kumštu, remesla 

a zábavy. Mali možnosť pozrieť si prácu remeselníkov (napr. kováča, hrnčiara, výrobcu 

sudov, košikára, čipkára, medovnikára), vystúpenia pouličných umelcov.  
 

Mgr. Martina Gáborová – 7. ročník 

V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v VII. triede. Cieľom mojej práce 

bolo pokračovať vo formovaní kolektívu, viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti. 

Budovať vzťah žiak – učiteľ, získať si dôveru žiakov. Vzťahy medzi žiakmi v triede sa 

upevnili. Tvoria dobrý a vcelku celistvý kolektív. Vedia spolupracovať, pomáhať si 

a pomáhať aj triednej učiteľke. VVV žiakov zodpovedajú ich potenciálu, snahe a domácej 

príprave. Žiakov som viedla k tomu, aby sa starali o čistotu a úpravu triedy, udržiavali si vo 

svojich veciach poriadok, aby si vážili priestory, v ktorých sa učia. Žiaci sa dostávajú do veku 

puberty, čím je ovplyvnené ich konanie a správanie. Väčšina žiakov sa správa podľa pravidiel 

ŠP. Najväčším problémom sú neospravedlnené hodiny. Tento priestupok bol riešený podľa 
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Školského poriadku. V triede máme 3 žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP a 1 žiačka má 

ŠVVP.  

V priebehu školského roka sme absolvovali dve exkurzie. Prvá exkurzia bola 

zameraná na históriu, boli sme v Bratislave, navštívili sme Bratislavský hrad a hrad Devín. 

Druhá bola so zameraním na dejepis, finančnú gramotnosť a environmentálnu výchovu, 

navštívili sme Pohronské múzeum v Novej Bani a čističku odpadových vôd v Žarnovici. Na 

koncoročnom výlete sme boli v Banskej Štiavnici, kde sme boli na Festivale remesiel, kumštu 

a zábavy.  

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Osvedčili sa individuálne konzultácie, 

korešpondenčné informácie o VVV žiakov. Touto formou boli všetci rodičia informovaní 

o svojom dieťati, čo potvrdili podpisom.  

 
Ing. Dana Strihovská – 8. ročník 

8. ročník navštevovalo v tomto školskom roku 11 chlapcov a 10 dievčat. Deväť  

žiakov v triede pracovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, 

vypracovaného podľa odporučení pracovníka CPPPaP v Žarnovici. V triede boli dve žiačky 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých bolo treba rešpektovať 

pomalšie pracovné tempo, ako aj uplatňovať ďalšie zásady podľa odporučenia z ich 

pedagogicko-psychologického vyšetrenia. I napriek tomuto ich príprava na vyučovanie bola 

nedostatočná a mali aj väčší počet vymeškaných hodín, na vyučovacích hodinách boli 

neaktívne.  

Rodičia sa o svoje deti zaujímali, záležalo im na ich vzdelávacích výsledkoch, ale aj 

na správaní. Vzniknuté problémy sme riešili hneď, ako vznikli. V priebehu školského roku sa 

uskutočnili 4 rodičovské združenia. Rodičia, ktorí sa na nich nezúčastnili sa informovali na 

svoje deti telefonicky. Snažila som sa žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti, tolerancii. Ako 

kolektív sa dosť zmenili – ožili, niekedy boli dosť rozbláznení, niektorí boli aj dosť náladoví, 

je vidieť, že sa nachádzajú v období puberty. Chlapci si začínali viac všímať dievčatá. Traja 

žiaci  boli riešení výchovnou komisiou, pretože jeden priniesol do školy elektronickú cigaretu, 

ktorú následne núkal 2 spolužiačkam, ktoré ju aj fajčili.  Zdravé jadro kolektívu však ostalo 

a toto vedelo vhodne usmerniť aj ostatných.  V triede boli žiaci, na ktorých som sa mohla 

vždy spoľahnúť. Žiaci vždy ochotne pomohli pri organizovaní rôznych kultúrnych 

a športových podujatí. Zapájali sa do vedomostných súťaží – olympiád, pytagoriády, Klokana, 

literárnych súťaží.  Mnohí dosiahli veľmi pekné pódiové umiestnenia a ocenenia. Vzdelávacie 

výsledky väčšiny žiakov zodpovedali ich snahe a schopnostiam, kľúčové kompetencie si 

osvojovali v rámci svojich možností a schopností. Žiaci sa ochotne zapájali aj do 

mimoškolských aktivít, hlavne kultúrnych, športových menej, vedia sa  nadchnúť, radi sa 

dozvedajú nové informácie, väčšine z nich záleží na známkach. V rámci voľného času 

napísala jedna žiačka divadelný scenár a žiaci samostatne nacvičili divadielko, ktoré 

predviedli pred ostatnými žiakmi školy a vystúpili s ním aj na kultúrnom podujatí ku Dňu 

matiek.  

Počas  školského roku sme absolvovali nasledovné exkurzie  a výlety 

 exkurzia do Bratislavy – Slavín, Bratislavský hrad a Devín (dejepisno- 

geografické zameranie) 

 exkurzia do Bane Všechsvätých v Hodruši Hámroch (prírodopisné zameranie) 

 výlet na kúpalisko Vadaš v Štúrove. 

 

Mgr. Veronika Lehotská – 9. ročník 

V triede bolo 23 žiakov, z toho 10 dievčat a 13 chlapcov. V triede boli 3 žiaci so 

ŠVVP.  
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Správanie žiakov počas roka bolo kolísavé, žiaci ktorí porušili školský poriadok, boli 

pokarhaní napomenutím triednou učiteľkou, riaditeľkou školy alebo mali zníženú známku zo 

správania. Disciplinárne a iné výchovné problémy v triede som riešila pohovorom so 

žiakom/žiačkou alebo pred výchovnou komisiou. 

V triede som sa snažila o to, aby žiaci tvorili dobrý kolektív, nezávideli si 

a neosočovali sa navzájom, ale naopak, aby v triede bola dobrá klíma a aby sa navzájom 

podporovali a ťahali vpred. 

Niektorí žiaci boli aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží, či už pohybových ako 

futsal, futbal, vybíjaná, atletika, florbal, speváckych a recitačných ako Dolina, dolina, ale aj 

vedomostných, a to Pytagoriáda, biologická olympiáda,  olympiáda v ANJ a pod.  

Žiaci sa počas roka zapojili aj do kultúrnych podujatí organizovaných našou školou, 

a to nácvikom programu napr. ku Dňu matiek. 

Na zvýšenie finančnej gramotnosti boli cez Dni finančnej gramotnosti prezentovať  

a korigovať rôzne aktivity v nižších ročníkoch. 

Pár žiakov sa zúčastnilo dňa otvorených dverí (DOD) SŠ ZC, DOD SŠ NB a taktiež sa 

konal na našej škole workshop stredných škôl, na ktorom sa žiaci zapojili napr. ako modely na 

kozmetiku. Taktiež sa polovica žiakov prihlásila a absolvovala tanečné podujatie tzv. Venček.  

Tri žiačky sa prihlásili na jazykovo-poznávací pobyt v zahraničí, strávili 9 dní 

v Anglicku, kde bývali v rodinách, absolvovali výuku anglického jazyka a spoznávali mesto 

Hastings a okolité miesta a pamiatky. Taktiež navštívili aj jednodňový výlet do Londýna. 

Žiačky načerpali veľa skúseností, jazykových znalostí a videli veľké množstvo pamiatok. 

Dňa 27. júna sa žiaci zúčastnili koncoročného výletu do Partizánskeho a Žarnovici, 

kde sme navštívili motokáry a posedeli pri pizzy v Žarnovici. 

Počas roku som zvolala dvakrát individuálne RZ a raz korešpondenčné RZ, na ktorých 

boli rodičia informovaní o dosahovaní výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.  
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Zhodnotenie činnosti  v záujmových útvaroch 

 

Mgr. Veronika Lehotská – Anglické okienko 

Záujmový útvar navštevovalo 40 žiakov. Na hodinách anglického okienka sme sa 

postupne učili témy, ktoré som si stanovila. Žiaci sa hlavne obohacovali slovnú zásobu 

zábavnou formou, pomocou hier, jazykolamov, riekaniek a piesní. Okrem slovnej zásoby si 

žiaci cvičili aj jednoduchšie konverzácie, taktiež hrali rôzne scénky z rozprávok. Zamerali 

sme sa na rozprávanie, správne vyslovovanie, ale aj čítanie.  

 

PaedDr. Miroslava Mesiariková – Anglický jazyk v MŠ 

Činnosť v rámci anglického jazyka v MŠ bola zameraná na vzájomnú interakciu, hru 

a prirodzenú komunikáciu, ktoré dokážu prebudiť v deťoch nadšenie pre anglický jazyk . 

Hrali sme sa rôzne hry na rozvoj slovnej zásoby a učili sa pesničky, veľa sme pracovali 

s interaktívnou tabuľou, kde deti používali online hry na upevnenie učiva. Deti si osvojili 

slovnú zásobu zameranú na oblasti každodenného života ako je oblečenie, číslovky 1-10, 

hračky, farby, školské pomôcky, geometrické tvary, predmety osobnej hygieny, naučili sa 

rôzne básničky, vypracovávali pracovné listy. Deti po celý čas ukazovali chuť učiť sa 

a zdokonaľovať sa.    

 

Ing. Dana Strihovská – Loptové hry 

Záujmový útvar navštevovalo 14 žiakov. Krúžok sme mávali pravidelne dva razy do 

týždňa. Počas školského roku žiaci získavali zručnosti vo vybíjanej. Žiaci si osvojovali 

pravidlá hry, základy hry a taktiku hry, ktoré následne aplikovali pri samotnej hre. V priebehu 

činnosti si žiaci zvyšovali svoju kondíciu, posilňovali jednotlivé svalové partie, rozvíjali 

vytrvalosť, rýchlosť, silu a výbušnosť. Za týmto cieľom žiaci absolvovali kondičné cvičenia, 

kruhové tréningy, cvičenia so švihadlami, plnými loptami, cvičenia pri rebrinách a na 

lavičkách. 

Žiaci pri cvičení dbali na vlastnú bezpečnosť, pochopili význam rozcvičenia sa ako 

prevencie pred vznikom úrazov. Počas hry uplatňovali pravidlá fair- play  a navzájom sa 

povzbudzovali, vedeli vyjadriť  uznanie k hre druhého. 

 

Mgr. Jaroslava Žabková – Matematika trochu inak 

Činnosť v záujmovom útvare bola zameraná na rozvíjanie predstavivosti, 

kombinačných schopností, tvorivého a abstraktného myslenia. So žiakmi sme riešili 

matematickú skladačku Tangram a rôzne zápalkové hlavolamy. V záujmovom útvare sme so 

žiakmi riešili rôzne zaujímavé matematické úlohy, logické hádanky – „Kto vie, odpovie“, 

„Nakresli jedným ťahom“, matematické domino, hlavolamy, matematické krížovky, pexesá, 

bludiská, hry s číslami a magické štvorce. Žiaci si obľúbili matematické doplňovačky 

a tajničky. Radi vytvárali a riešili aj matematické osemsmerovky. V záujmovom útvare žiaci 

modelovali rôzne telesá. Okrem toho žiaci vyhľadávali rôzne matematické stránky so 

zaujímavými matematickými úlohami. 

Podľa potreby som sa venovala aj žiakom, ktorí potrebovali vysvetliť učivo z dôvodu 

neprítomnosti v škole alebo slaboprospievajúcim žiakom.  

Zvýšenú starostlivosť som venovala aj nadaným žiakom, s ktorými som uskutočnila 

niekoľko príprav na rôzne matematické súťaže – Pytagoriáda, Matematická olympiáda, 

Matematický klokan. 

 

Mgr. Jarmila Bištuťová – MIŠ – MAŠ  

Krúžok navštevovalo 14 žiakov z 5. až 8. ročníka. Striedali sme aktivity z nemeckého 

jazyka  a aktivity zamerané na voľbu budúceho povolania. Ich cieľom bolo,  aby sa žiaci 
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vedeli  orientovať medzi rôznymi typmi stredných  škôl. Využívali sme materiál, ktorý sme 

dostali v rámci projektu Poradenský systém a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí - „Poradenstvo hrou.“ Žiaci pracovali s PC, kde si vypĺňali rôzne 

dotazníky,  napr. Semafor, Moje povolanie.  Hravou formou si zisťovali svoje technické 

predpoklady, zaraďovali sa k rôznym profesijným typom. Každý žiak má založené svoje  

Portfólio, kde bude sledovať, ako sa menia  záujmy  o vhodný typ školy. 

Na aktivitách nemeckého jazyka si žiaci upevňovali slovnú zásobu komunikáciou  na 

témy z každodenného života. Hrali sme rôzne jazykové hry a  využívali výukové programy.  

 

Mgr. Emília Boháčová – Pohybové hra 1. stupeň 

V záujmovom útvare Pohybové hry bolo prihlásených 31 žiakov z 1. až 4. ročníka. 

Krúžok bol realizovaný každú stredu v trvaní dvoch hodín. 

Pracovali sme podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roka. Zaraďované 

boli pohybové hry na presnosť, rýchlosť i vytrvalosť, loptové hry, prehadzovaná, vybíjaná, 

futbal, floorbal, basketbal, bedminton, pohybové hry s lavičkami, švihadlami, rebrinami, 

prekážkové dráhy, štafety. Pri hrách sa mladší žiaci naučili pravidlá hier, starší si ich upevnili, 

dôraz bol kladený na ich dodržiavanie a hru v duchu fair-play. Iné pohybové aktivity zažili 

žiaci pri hrách so snehom, ktoré boli zamerané na presnosť – triafanie snehovou guľou na 

vytýčený cieľ. Mrazivé počasie nám umožnilo aj kĺzanie sa na ľade. Vychádzka zimnou 

prírodou bola spojená nielen s otužovaním, ale aj s prekonávaním prekážok. Cieľom 

vychádzky bolo prikrmovanie lesných zvierat.   

Žiaci mali možnosť navštíviť plaváreň. Menší žiaci odbúravali strach z vody, učili sa 

splývať, bavili ich hry vo vode, starší žiaci sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch. Žiaci sa 

zúčastnili aj turistiky na Kamenné more vo Vyhniach, prekonávali prekážky horským 

terénom. Žiaci boli aktívni, zmysluplne využili svoj voľný čas. 

 

Mgr. Lenka Jančoková – Relax  

Činnosť krúžku Relax zodpovedala jeho názvu. Prihlásených bolo 19 detí, stretávali 

sme sa od októbra každý utorok. Aktivity boli dopredu naplánované, no niektoré som menila 

podľa počasia a okolností. Pokiaľ nám počasie prialo, trávili sme veľa času vonku – 

prechádzky, hry na ihrisku. Deti rady pripravovali rôzne jedlá v školskej kuchynke. Piekli 

sme koláče, zhotovovali nátierky, ochutnávali čaje. Posilňovali sme svaly brucha, horných 

a dolných končatín pri inštruktážnom videu. Deti si rady zahrali aj stolný tenis v telocvični. 

Počas zlého počasia sme sa v triede hrali spoločenské hry, čítali si knihy, maľovali, kreslili. 

Jeden žiak nám ukázal aj svoje kúzla s kúzelníckymi inštrumentami.  

Na konci roka sme navštívili Žarnovicu a prešli sa po časti „Okruta“, kúpili si 

zmrzlinu. Žiaci sa na krúžok vždy tešili s očakávaním, čo budeme robiť. 

   

PaedDr. Miroslava Mesiariková – Tvorivé dielne                                               
Činnosť v záujmovom útvare bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti, predstavivosti a 

jemnej motoriky. Žiaci získavali nové skúsenosti s rôznymi pomôckami a technikami ako je 

napríklad pedig, terakota, maľovanie ma sklo, paper mache, scrapbooking. V predvianočnom 

čase sme vyrábali rôzne darčekové predmety a vianočné ozdoby na vianočné trhy. Oprášili 

sme aj techniku krížikovej výšivky, ktorá robila zo začiatku žiakom problém, no postupne sa 

zdokonaľovali. V tomto školskom roku žiakov najviac bavilo aranžovanie z umelých 

a suchých kvetov. Žiaci si vyrobili množstvo pekných dekorácií, z ktorých sa tešili aj ich 

rodičia.    
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Mgr. Lenka Staňová – Hudobno-tanečný krúžok 

Do hudobno- tanečného krúžku sa prihlásilo 35 žiakov z prvého a druhého stupňa. 

Tento rok sme privítali aj jedného chlapca.  Žiaci sa na krúžku zúčastňovali pravidelne, každú 

stredu.  

Činnosť krúžku sa začala v októbri úvodnou hodinou, ktorá sa niesla  v duchu 

základného oboznámenia žiakov s krúžkom a hlavne vzájomného zoznámenia sa žiakov 

navzájom. So žiakmi sme si spravili ako zvyčajne vstupný, spevácky  konkurz. Potom sme 

začali s deťmi nacvičovať tance aj piesne na rôzne príležitosti. Najprv to bola pasovačka, 

potom vianočné trhy, deň učiteľov, fašiangy, stavanie mája, deň matiek a ukončili sme to 

vystúpením na detskom folklórnom festivale „Pod Inovcom.“ Pomedzi nácvik piesní a tancov 

sme sa venovali aj vokálnym činnostiam, robili sme si hlasové rozcvičky a vyskúšali sme si aj 

rytmické rozcvičky, spojené s Orffovými nástrojmi. Povedali sme si niečo o hlasovej hygiene 

a o tom, ako sa máme správne starať o hlasivky.  

Na poslednej júnovej hodine sme si zopakovali všetky piesne a tance, ktoré sme cez školský 

rok naučili, uzavreli sme krúžok a vyhodnotili sme si činnosť počas celého roka. Každý žiak 

mal možnosť vyjadriť sa k tomu, ktorá pieseň, tanec sa mu najviac páčil.  

Spoločne sme zhodnotili, že krúžok sa nám vydaril a naučili sa veľa nových piesní a 

tancov. Na rok by sme v činnosti krúžku chceli pokračovať.  

 

Mgr. Peter Hlavačka – Pohybové hry I. 

V záujmovom útvare Loptové hry bolo prihlásených 25 žiakov z 8. až 9. ročníka. 

Krúžok bol uskutočňovaný každý piatok v trvaní dvoch hodín. 

Pracovali sme podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roka. Obsah hier bol 

prispôsobovaný harmonogramu športových súťaží počas roka. (futbal, volejbal, basketbal, 

florbal, hádzaná). 

Najviac sme sa zamerali na zdokonaľovanie herných činností vo futbale, florbale, 

volejbale. Pokroky sa ukázali na dobrých výsledkoch v reprezentácii školy na súťažiach.  

Zúčastnili sme sa : 

  okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto, 

  okresné kolo vo volejbale chlapcov-1.miesto, regionálne kolo – 2. miesto 

 turnaj Zober loptu , nie drogy – florbal st. žiaci-1. miesto 

 okresné kolo vo futsale st. žiaci – 3. miesto 

 okresné kolo vo florbale st. žiaci – 3. miesto 

 liga vo florbale st. žiaci – 2. miesto 

 malý futbal st. žiaci okresné kolo – 1. miesto, region. kolo – 1.m, krajs. kolo – 5.m. 

 malý futbal st. a ml. žiačky okresné kolo- 2.miesto, 

 finále florbalovej ligy starší žiaci – 2.miesto 

 okresné kolo v atletike žiakov – 3. miesto, jednotlivci – výška – A. Didi – 1. miesto 

 okresné kolo v atletike žiačok – 3. miesto, jednotlivci – kriketka – V. Bielikova -            

– 1.miesto 

 krajské kolo v atletike jednotlivcov - výška – A. Didi – 3. miesto   

 krajské kolo v atletike jednotlivcov - kriketka - V. Bielikova - 6. miesto 

V rámci našej školy sme zorganizovali:  

 turnaj vo florbale 2. stupeň dievčatá - 1. miesto žiačky 7. ročníka, 2. - 5.r, 3. miesto – 

6.r. 

 turnaj vo futbale  2. stupeň chlapci - 1. miesto získali žiaci 9. ročníka, 2.miesto - 7.r, 3. 

miesto – 8.r. 

 turnaj vo volejbale – zvíťazili chlapci - 9. ročníka, 2. miesto – 8.roč., 3. miesto – 

7.roč., 

 turnaj vo florbale 2. stupeň chlapci - 1. miesto žiaci 9. ročníka, 2. - 7.r, 3. miesto – 8.r. 
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Deti boli aktívne, prejavovali veľký záujem o tréningy a zaznamenali veľké pokroky vo 

výkonnosti. 

 
Mgr. Peter Hlavačka – Pohybové hry II. 

V záujmovom útvare Loptové hry bolo prihlásených 25 žiakov z 5. až 8. ročníka. 

Krúžok bol realizovaný každý pondelok, stredu a v piatok v trvaní jednej hodiny. 

Pracovali sme podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roka. Obsah hier bol 

prispôsobovaný harmonogramu športových súťaží počas roka. (futbal, volejbal, basketbal, 

florbal, vybíjaná, atletika).Najviac sme sa zamerali na nácvik a  zdokonaľovanie herných 

činností vo futbale, florbale, vybíjanej, volejbale. Rozcvičky boli kombinované – veľa 

prípravných hier, posilňovanie kruhové, štarty z rôznych polôh, rozvoj obratnosti, vytrvalosti 

– švihadlá, lavičky. 

Okrem fyzických zručnosti, boli deti vedené k fair- play zásadám pri športe a taktike. 

Pokroky sa ukázali na veľmi dobrých výsledkoch v reprezentácii školy na súťažiach.  

Zúčastnili sme sa :  

 okresné kolo vo vybíjanej ml. dievčat – 2. miesto,  

 turnaj Zober loptu , nie drogy - vybíjaná ml. žiačky -  2. miesto, 

 okresné kolo v malom futbale ml. žiaci – 2. miesto 

 okresné kolo vo vybíjanej najmladších dievčat a chlapcov –1. miesto 

 regionálne kolo vo vybíjanej najmladších dievčat a chlapcov –2. miesto 

 okresné kolo vo futbale najmladších dievčat a chlapcov –5. miesto 

 detské atletické hry 1. a 2. roč. (dievčatá a chlapci) – 4. miesto 

 detské atletické hry 3. a 4. roč. (dievčatá a chlapci) – 2. miesto 

Deti boli aktívne, vzhľadom na vek a skúsenosti ešte ťažko znášali prehru, odmietali sa 

zapájať. Bolo potrebné vyvinúť zvýšenú motiváciu, povzbudenie, vysvetľovanie. 

 

Mgr. Peter Hlavačka – Futbal prípravka 

V záujmovom útvare futbal bolo prihlásených 22 žiakov z 2. až a 5. ročníka. Krúžok 

bol uskutočňovaný najprv stredy – 2 hod. a potom v telocvični, ihrisku utorky 2 hod. 

Prípravné zápasy sa konali v utorok, štvrtok. 

Žiaci sa oboznamovali s prácou s loptou, pravidlami futbalu. Zamerali sme sa na 

nácvik rozohrávania priamych kopov, rohových kopov, vhadzovaniu. Zdokonaľovali sa 

v nácviku základných herných činnostiach jednotlivca, v pohybe s loptou, bez lopty, vo 

vedení, spracovaní lopty, prihrávkach, streľbe na bránu, obchádzaní.  

V rámci tréningových zápasov, priateľských zápasov sme hrali prípravné hry, 

využívali sme získané herné zručnosti. Najmladšie deti mali problém v koordinácii, herných 

činnostiach, žiaci 2. a 3. ročníka zas ťažko znášali neúspech. 

Zúčastnili sme sa : 

 malý futbal najmladších – Mc Donalds – 5. miesto 

 priateľské zápasy : 13.09.  Nová Baňa  –  Župkov  2 : 4 

                                           20.09.  Hodruša Hámre – Župkov 8 : 4 

                                           29.09.  Žarnovica – Župkov  7 : 1 

                               11.10.  B. Štiavnica – Župkov  11 : 7 

                                           27.10.  Hliník n/ Hronom – Župkov  4 : 4 

                                          03.11.  Hodruša Hámre – Župkov 10 : 7 

                                          11.05.  B. Štiavnica – Župkov  5 : 3  

                                          06.05.  Nová Baňa – Župkov  2 : 9 

                                          28.05.  Vyhne – Župkov   4 : 4 

                                          01.06.  Hodruša Hámre – Župkov 7 : 7 

                                          08.06.  Hliník n. Hronom – Župkov 9 : 11 
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                                          13.06.  Nová Baňa – Župkov  3 : 9 

                                                      - mladší žiaci   4 : 4 

 

Mgr. Zuana Valušková Kurková – Malý akvaristi 

V tomto školskom roku sme pracovali s dvoma nádržami, v ktorých sme chovali 

africké a amazonské rybičky. Žiaci sa učili rybičky kŕmiť, čistiť akváriá, odkalovať dno, čistiť 

filtre a sledovať zdravotný stav osadenstva. Sledovali sme vplyv slnečného svetla na vznik 

rias, na rast rastlín.  

Ukázali sme si dôležitosť rastlín vo vodnom prostredí pre rybičky. Rastliny sme 

presádzali, hnojili a sadili sme aj nové druhy. Žiaci zistili, ktorým sa u nás najviac darí. 

Nesledovali sme život vodných živočíchov iba v akváriu ale chodili sme aj von do prírody. 

Sledovali sme život okolo Kľakovského potoka a boli sme aj na vychádzke okolo rieky Hron.  

Celý školský rok sme sledovali aj nové trendy akvaristiky a teraristiky na internete. 

  

Mgr. Eva Matejová – Výtvarný krúžok 

Prihlásených bolo 35 žiakov, aktívne pracovalo 30 žiakov. Boli to žiaci najmä z I. 

stupňa, z II. stupňa to boli žiaci 5. ročníka.  

Na krúžku som striedala rôzne výtvarné techniky a využívala rôzny materiál. Pracovali 

sme s prírodným aj odpadovým materiálom, farebným aj krepovým papierom, maľovali na 

papier, alobal, kamene, plátno. Kreslili voskovými pastelkami, fixkami, maľovali 

temperovými farbami, kriedami, farebným tušom. Robili koláže, frotáže, odkrývacie techniky, 

kombinované techniky, muchláž, pracovali s pečiatkami.  

Žiaci si urobili dekorácie na okno, vianočné ozdoby, karnevalové masky, kraslice, 

modelovali z modelovacej hmoty. Veľkú časť práce na krúžku sme venovali výtvarným 

súťažiam.  

Žiaci sa na krúžok tešili, počas práce na krúžku počúvali hudbu, boli aktívni, tvoriví. 

 

Ing. Dušan Herko – Počítačový krúžok  

 Na záujmovom útvare sa žiaci naučili pojmy z oblasti informatiky: webový 

prehliadač, hardvér, softvér, html, syntax a selektory, sieťové prvky, BIOS, nastavenia OS 

a pod.  

 Naučili sa pracovať s videokamerou. Získali skúsenosti ako clona, čas a ISO  

môžu mať vplyv na fotografiu, oboznámili sa so statívom, realizovali zábery priamo v praxi 

pri školských či obecných akciách. 

     

 Mgr. Iveta Tomášová - Cvičenia zo SJL 

 Záujmový útvar navštevovali žiaci 9. ročníka. Vytvorila som ho pre potreby 

upevnenia a doučenia učiva vzhľadom na Monitor a prijímacie pohovory na stredné školy.  

Okrem klasických cvičení a vypĺňaní pracovných listov žiaci pracovali s výukovými 

programami a cvičeniami vytvorenými v HotPatotes (program na tvorbu testov 

s vyhodnotením úspešnosti). Ciele záujmového útvaru boli splnené. Vzhľadom na ich dielčie 

výsledky, postoj k predmetu a osobnú prípravu bol výsledok celoslovenského testovania 

očakávaný. 
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Dotazník na hodnotenie kvality školy žiakmi – vyhodnotenie jún 2017 

Z 23 rozdaných dotazníkov sa vrátilo vyplnených 22. Výsledky položiek 1 – 12 

a položky 13 sú spracované graficky v porovnaní s rokom 2016. 

 

Škála hodnotenia položiek 1 – 12: 

+2  rozhodne (určite) s výrokom súhlasím, 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím, 

0 neviem sa k tomu vyjadriť, 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím, 

-2 s výrokom vôbec (určite) nesúhlasím. 

 1. V škole som sa cítil bezpečne.   

2. Som rád/rada, že som chodil/a do tejto školy.   

3. Odporučil/a by som mladším kamarátom, aby chodili do tejto 

školy.  

4. Škola má vysokú úroveň.  

5. Škola kládla na mňa veľké požiadavky.  

6. Domácej príprave na vyučovanie som venoval /a veľmi veľa 

času.  

7. Na škole sa vyskytlo šikanovanie zo strany spolužiakov. 

8. Na škole som sa stretol/stretla aj s drogami. 

9. Škola má v obci veľmi dobré meno.  

10. Na škole vyučujú výborní učitelia.  

11. Známkovanie žiakov na škole je spravodlivé. 

12. Na vyučovaní som nemával strach alebo trému. 

 

Škála hodnotenia položky 13: 

1 – je to výborné, som veľmi spokojný/á 

2 – je to veľmi dobré, som spokojný/á   

3 – je to priemerné 

4 – je to slabé, som nespokojný/á 

5 – je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/á 

0 – neviem to posúdiť 

 a) úroveň výchovy a vzdelávania na škole 

b) vedenie školy 

c) materiálne vybavenie školy 

d) kvalita učiteľov školy 

e) starostlivosť školy o žiakov v čase mimo 

vyučovania 

f) skúšanie a hodnotenie (klasifikácia) žiakov 

g) vzťahy medzi žiakmi  

h) kontakt školy s absolventmi 

i) úroveň (kvalita) školy celkovo 
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Položka č. 14 

Počas štúdia som bol/a veľmi spokojný/á s vyučovaním týchto predmetov (uveďte 

prosím, aj prečo): 

1. Telesná výchova. 

2. ------------ 

3. ------------ 

4. Dejepis – p. uč. Gáborová vedela aj zavtipkovať. TV – učiteľa sme brali viac ako kamaráta 

než učiteľa. 

5. Ani veľmi nie. 

6. Spokojný som s TV lebo to učí super učiteľ. 

7. Angličtina – celkom mi ide a baví ma. 

8. ----------- 

9. Telesná – mali sme dobrého učiteľa. Mediálna – nemali sme veľa učiva. 

10. Čitateľská gramotnosť – naučili sme sa porozumieť textom. 

11. S TSV – bola veľmi zábavná. S AJ – bolo zaujímavé tento školský rok. 

12. Všetky boli vyučované rovnako. 

13. TSV, SJL, D,M – super učitelia vedeli dobre naučiť a hlavne s nimi pokecať. 

14. TSV – pretože veľmi rád športujem. D – pretože ma zaujíma história. 

15. SJL – pani riaditeľka nám to vždy skvelo vysvetlila. TSV – pán učiteľ Hlavačka, najlepší 

učiteľ akého som stretla. D – páčilo sa mi komunikovať s pani učiteľkou Gáborovou. 

16. B – bavilo ma pripravovať sa na túto hodinu a rada som sa naučila niečo nové. D – 

učiteľka vedela vždy vysvetliť a porozprávať okolo učiva. SJL – kvalitné vysvetlenie učiva. 

17. TSV – pán učiteľ nám všetkým ukázal náš vnútorný talent. AJ – pretože sa chcem učiť 

cudzie jazyky. 

18. D – hodiny boli zaujímavé, TSV – asi kvôli učiteľovi, lebo je pohoďák. 

19. Počas štúdia na škole som bol veľmi spokojný s vyučovaním týchto predmetov preto lebo 

ma hrozne bavili a učitelia, ktorí ten predmet vyučovali boli veľmi vzdelaní. 

20. Niektorí učili veľmi dobre a niektorí zle. 

21. AJ, MV, TSV. Tieto predmety boli super vďaka učiteľom, ktorí ich učili. Učitelia mali 

veľmi zaujímavo spravené hodiny. 

22. NJ – som bola spokojná, preto lebo sme mali dobrú učiteľku ktorú mám veľmi rada. TSV 

– to boli s učiteľom najlepšie hodiny aké sme len mohli mať. Je super náš učiteľ a je aj férový 

voči nám. 

 

Položka č. 15 

Počas štúdia som bol/a veľmi nespokojný/á s vyučovaním týchto predmetov (uveďte 

prosím, aj prečo): 

1. Svet práce. 

2. ------------ 

3. ------------ 

4. VU, T, SP – zbytočné hodiny. 

5. Ani veľmi nie. 

6. Bol som spokojný so všetkými predmetmi. 

7. Žiadny. 

8. Angličtina. 

9. Bol som spokojný s predmetmi. 

10. Nič. 

11. M – lebo nevedela som sa naučiť niektoré veci. 

12. Nebol taký. 
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13. Angličtina. 

14. AJ – nebol som spokojný len posledný rok pretože vyučujúci nepodal hodinu zaujímavo. 

15. Nikdy nešlo o učiteľa ale o to, že ma to nebavilo ako predmet. 

16. M – keďže mi to nešlo a nechápala som jej tak ma nebavila. 

17. M – pretože som si nevedel nájsť cestu k učiteľovi. 

18. F- pretože ma vôbec nebavila ale pani učiteľka sa snažila spraviť hodiny vždy zaujímavé. 

19. Počas štúdia som bol nesmierne spokojný s vyučovaním týchto predmetov. 

20. Narážky na prepadnutie. 

21. Nie je predmet, s ktorým by som bol vyslovene nespokojný. 

22. AJ – p. u. bola niekedy nefér a nespravodlivá, nemohli sme spolu sedieť na hodinách tak 

ako sme chceli. 

 

Položka č. 16  

Na škole sa mi najviac páčilo: 

1. Každodenné stretávanie s priateľmi . 

2. Vyučovanie matematiky. 

3. ------------  

4. Koniec vyučovania. 

5. Ako bola vybavená. 

6. Aktivity. 

7. Prístup učiteľov. 

8. Aktivity. 

9. Vybavenie školy a učitelia. 

10. Aktivity. 

11. Všelijaké turistiky a keď sme robili aktivity pre mladších žiakov. 

12. Prostredie a niektorí učitelia. 

13. Súťaže. 

14. Vybavenie školy. 

15. Vybavenie, pozorní učitelia, spôsob výučby, množstvo aktivít. 

16. Používanie tabletov, rôzne projekty, prostredie, noc v škole :P 

17. Vybavenie, kolektív. 

18. Že som si tu našla fajn kamarátov.  

19. Aktivity na hodinách, zaujímavé hry a hodiny. 

20. Keď nám dali riaditeľské voľno. 

21. Vybavenie školy. 

22. Aktivity, hodiny s učiteľom, hodiny s p. u. Gáborovou, Strihovskou, Bištuťovou, 

Kurkovou. 

 

Položka č. 17 

Na škole sa mi nepáčilo, podľa mňa by sa malo zmeniť (na škole mi chýbalo): 

1. ------------ 

2. ------------ 

3. Učitelia. 

4. Ospravedlnenky od rodičov. 

5. Nepáčilo sa mi, že šikanovali žiaka 9. ročníka. Boli to jeho spolužiaci. 

6. Nič by sa nemalo meniť. 

7. Že máme len 2 ospravedlnenky na jeden polrok. 

8. Nič. 

9. Nič by som nezmenil. 
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10. Používanie mobilov. 

11. Nič ma nenapadá. 

12. Súkromie, riešia aj to čo nemusia. 

13. ----------  

14. Pracovné dielne. 

15. Nič. 

16. Zmeniť by sa malo používanie mobilov (aspoň cez prestávky nech je to dovolené). 

17. Učitelia by si mali nájsť cestu k žiakom. 

18. Viac hodín výtvarnej, alebo predmety podľa výberu. 

19. Na škole sa mi všetko páčilo a nič nepáčilo. Na škole mi nič nechýbalo. 

20. Všetko sa bralo vážne a na obed nás zastavovali učitelia, že bežíme a potom malí žiaci 

boli prví a my sme boli poslední čo sme skoro nestihli autobus. 

21. Rozšíriť knižnicu o nové knihy. 

22. Mohlo by sa zmeniť: môžeme si nalakovať nechty, farbiť si vlasy, používať cez prestávky 

telefón. 
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Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi – vyhodnotenie jún 2017 

 

Z 23 rozdaných dotazníkov sa vrátili 4 vyplnené,  z toho jeden vyplnený čiastočne. Výsledky 

položky I.  a položky II. sú spracované graficky v porovnaní s výsledkami z roku 2016. 

 

Škála hodnotenia položky I.: 

1 – silne súhlasím, 

2 – súhlasím, 

3 – ani súhlas, ani nesúhlas, 

4  – nesúhlasím, 

5 – silne nesúhlasím 
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Škála hodnotenia položky II.: 

1 – je to výborné, som veľmi spokojný/á 

2 – je to veľmi dobré, som spokojný/á   

3 – je to priemerné 

4 – je to slabé, som nespokojný/á 

5 – je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/á 

0 – neviem to posúdiť 

 

 
 

Položka III. Čo sa vám na našej škole najviac páči, s čím ste najviac spokojný/á? 

1. Nemám žiadne výhrady, som spokojná aj s učiteľmi, ktorí učili moju dcéru, hlavne p. uč. 

Betkovú aj triednu učiteľku Lehotskú, boli vždy ochotní pomôcť, poradiť. Želám všetkým veľa 

úspechov v ich práci. Ďakujem. 

2. So všetkým. 

3. ------------- 

4. Prístup k ochrane životného prostredia a vedenie žiakov, aby neboli ľahostajní k svojmu 

okoliu a celej planéte. 

 

Položka IV. Čo sa vám na našej škole nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť? 

1. ------------- 

2. Nič.  

3. ------------- 

4. ------------- 
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