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  Mgr. Šárka Kováčová, riaditeľka školy od 1. 7. 2014 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2013/14 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  

§ 2. ods. 1 a 

 

Základné identifikačné údaje 

 Názov školy  Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica 

 Adresa školy  Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04 

 Telefón  048/423 03 90 

 E-mail  sekretariat@zsspojbb.sk 

 WWW stránka  zsspojova.edupage.org 

 Zriaďovateľ  Mesto Banská Bystrica 

 

     Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Ján 
Chmelík 

048/4230390 
0918 
977087 

chmelik@zsspojbb.sk 

ZRŠ 
Mgr. Božena 
Križanová 

048/4230390   bkrizanova@zoznam.sk 

ZRŠ 
Mgr. Šárka 
Kováčová 

048/4230390   sarkakovacova@mail.com 

ZRŠ 
PaedDr. Patrik 
Ferianc 

048/4230390   patrikferianc@gmail.com 

 

 

 



  Rada školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

 Predseda  JUDr. Gejza Trávniček  travnicek@gmail.com 0905622316 

 Pg. 
zamestnanci 

 Mgr. Michaela Imrichová  perdo2@post.sk 048/4230390 

 
 PaedDr, Lenka Bačíková  bacikova.lenka@gmail.com 048/4230390 

 Ost. 
zamestnanci 

 p. Anastázia Maříková  marikova@zsspojbb.sk 048/4230390 

 Zást.  
rodičov 

 p. Vladimíra Áčová  vladimira.acova@gmail.com  

   p. Pavol Melicher  pavel@melicher.sk 0903711234   

   p. Jablonská Eva  jablonsky.fashion@gmail.com  

 
 p. Katarína Barinová  katka.barinova@gmail.com 0904 904755 

 Zást. 
zriaďovateľa 

 Mgr. Jana Prekopová prekopova@banskabystrica.sk 048/4330513 

 
 Ing. Lucia Skokanová  lskokanova@gmail.com  

  p. Beata Gašková  gaskova@misbb.sk. 048/4330103 

   RNDr. Ladislav Topoľský  topolsky@pobox.sk 0905 355299 

mailto:pavel@melicher.sk
mailto:jablonsky.fashion@gmail.com
mailto:gaskova@misbb.sk


 Poradné orgány školy 

 Hlavnými poradnými orgánmi riaditeľa školy boli: Pedagogická 
rada,      metodické združenia a predmetové komisie 

 
Názov MZ a PK 

Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

 Slovenský jazyk Mgr. Čupková SJL 

 Cudzie jazyk Mgr. Kračúnová AJ,NJ,FRJ 

 Matematika, - p. Pazúriková + vyučujúci pr. Mgr. Pazúriková M, FY, INFO 

 Prírodopis, prac. vyuč., chémia - p. Garaiová +    
vyučujúci predmetov prírodopis, prac. vyuč., 
chémia 

Mgr. Garaiová PR,CH,PV, 

 Dejepis, zemepis Mgr. Tomková D, GEG, 

 Telesná výchova Mgr. Lupták TV 

 Výchovy Mgr. Feriancová HV, VV 

 Etická, občian. a nábož.. výchova Mgr. Čellárová 
ETV, 

RKN,EVN 

 MZ 1. ročník MZ 1. ročník -  Mgr. Tomuňáková 1. roč. 

 MZ 2. ročník Mgr. Kuníková 2. roč. 

 MZ 3. roč. Mgr. Imrichová 3. roč. 

 MZ 4. roč. Mgr. Sekerešová  4. roč. 

 MZ CJ na prvom stupni Mgr. Magicová 1. - 4. roč. 

 MZ ŠKD Mgr. Peniaková ŠKD 

 Koordinácia učiteľov K&K. Mgr. Imrichová   

 Koordinácia tried. učiteľov  
Mgr.Mihalíková   
Mgr. Sárincová 

  

 Výchovná komisia - p. Bačíková, Čellárová,  
Magicová, Mihalíková, Pazúriková, Potančoková, 
Sekerešová, Peniaková 

PaedDr. Bačíková   

 Koordinácia projektu „Škola podporujúca 
zdravie“  a koordinácia zdravotnej výchovy   

Mgr. Garaiová, 
Mgr. Sekerešová 

  

 Koordinácia environmentálnej výchovy  Mgr. Krajanová   

 Koordinátor protidrogovej výchovy  
Mgr. Blahová, Mgr. 

Žilinská 
  

 Koordinácia sexuálnej v. a vých. k manžel. a    
rodičovstvu   

Mgr.Garajová Mgr. 
Potančoková 

  

 Koordinácia projektu INFOVEK  
Mgr. Radobická, 
Mgr. Vigašová 

  

 Koordinácia projektu – ŠŠA  Mgr.  Lupták   

 Koordinácia a realizácia pr. cv. OČaP  
Mgr. Polóny, 

 Mgr. Troppová, 
  

 Koordinácia žiackeho parlamentu  
Mgr. Kovaľová,  
Mgr. Skladaná 

  



 Koordinácia zberu papiera  
Mgr. Sekerešová, 
Mgr. Krajanová 

p. Sobotová 
  

 Koordinácia poist. voči stratám a krádeži  PaedDr Vojáčková    

 Koordinácia úrazového poistenia a 
odškodnenia  

PaedDr.Ondrušová 
Mgr. Vigašová 

  

 Koordinácia Zdravej výživy + (mliečny 
program)  

p. Ološtiaková    

 Koordinácia výzdoby a úpravy interiérov – 
Mgr.   Troppová, Birmonová, Sobotová, 
Peniaková,  Sekerešová úprava zelene a 
exteriérov Kulfasová,  Garajová a v. PV 

Mgr. Troppová   

 Koordinácia telovýchovnej a športovej 
činnosti  

Mgr. Lupták, Mgr. 
Romanovský 

  

 Správa lekárničiek  
Mgr. Garajová, 

ŠKD Mgr. 
Adamcová 

  

 Stravovacia komisia – Mgr. Magicová, Miková,  
Pazúriková, Sládeková, Turňová + zást. rodičov 

Mgr. Magicová   

 Vedenie škol. kroniky  
Mgr. Ďurjáková, 

Mgr. Tomuňáková 
  

 Vedenie kroniky ŠKD  p. Sobotová   

 Foto a videozáznam – Mgr. Majling Mgr. Radobická   

 Mediálna skupina: - Školský rozhlas, Školské 
listy    

  

 Mgr. Tomuňáková, Čellárová + Mihalíková, 
Čupková, vyuč. PC, SJ a p. Adamcová, Kuníková   

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 759                          

 Počet tried: 35  

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 

počet žiakov 91 71 97 101 73 79 86 83 78 759 

z toho ŠVVP – int. 0 4 1 6 4 4 6 6 4 35 

poruchy bez int. 
          

 



    V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastá počet žiakov so ŠPU, 

ADHD... 

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

ĽMD 33 36 43 51 70 86 88 

Dyslexia 9 13 16 15 24 24 26 

Dysgrafia  3 5 5 8 7 10 16 

Dysortografia   3 3 8 11 12 15 

Dyskalkúlia    1 1 3 4 4 

Dyslália  1 1 1 1 4 3 4 

          

Integrovaní  4 3 3 2 3 1 4 

IVVP      1 1 3 1 4 

       

 

V posledných troch šk. rokoch pozorujeme istý pokles v niektorých 

ukazovateľoch – vyplýva z faktu, že žiaci diagnostikovaní pred r. 2008 už 

vychádzajú zo ZŠ a pri novo diagnostikovaných žiakoch sa ŠVVP priznáva 

opatrnejšie, ako tomu bolo v minulosti. 

  

2007/2

008 

2008/2

009 

2009/2

010 

2010/2

011 

2011/2

012 

2012/2

013 

2013/2

014 

ŠVVP 94 89 92 20*(84) 23 ⃰ (80) 22 ⃰ (78) 35 ⃰ (77)  

Dyslexia 27 29 30 30 27 26 30 

Dysgrafia 16 20 22 26 22 28 33 

Dysortogr

afia 22 23 26 27 23 27 31 

Dyskalkúl

ia 5 5 4 5 3 3 5 

Dyslália 4 4 3 4 4 4 3 

ADD/ADH

D  51 50 58 59 35 50 

Integrova

ní 4 8 15 20 23 22 35 



§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

  

Do prvého ročníka nastúpilo 88 žiakov. Rozdiel v počte zapísaných 
a nastupujúcich žiakov spôsobili odklady žiakov pre nezrelosť a skutočnosť, že 
rodičia zapísali deti aj na viacero škôl a účelovo k septembru zmenili miesto 
zaškolenia.  

(Základné vzdelanie v tomto školskom roku ukončilo 87 žiakov 9. ročníka, 10 
žiakov 8. ročníka bolo prijatých na bilingválne gymnáziá a 9 žiakov z piateho 
ročníka do osemročných gymnázií. ) 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Umiestnenie žiakov 8. a  9.ročníka 

 

Trieda: 9.A 9.B 9.C   

 

9.D 8A 8.B 8.C 8.D 

spolu 8.a 

9.roč. 

                 

Gymnáziá 11 6 7 11 0 0 4 6 45 

SOŠ(mat.) 9 11 9 9       38 

SOŠ(nemat.) 1 0 4 0     5 

           

spolu 21 26 20 20 0 0 4 6 88 

 

Počet zapísaných prvákov vo februári 2014: 113  

Skutočný počet zaškolených žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2014: 88 (ostatní 
nastúpili k septembru do iných škôl)  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 18 (predčasne zaškolený 1 žiak) 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014 - všetci žiaci deviateho 
ročníka 



74 žiakov deviateho ročníka sa umiestnilo na školách v prvom kole prijímacieho 
konania = 94.9 %, 4 žiaci sa zúčastnili druhého kola a boli prijatí na štúdium 
podľa svojho výberu. Žiaci z 8. roč. prijatí do bilingválnych gymnázií = 10 žiakov 
= 100%... 

Umiestnených na SŠ bolo 100% prihlásených žiakov 9 aj 8. ročníka. 

 

Žiaci prijatí na osemročné gymnáziá (z piateho ročníka): 

 

Z
o
 školy odišlo na „výberové“ gymnáziá 19 žiakov. Za tento úbytok kvalitných 
žiakov škola nedostáva žiadnu morálnu, ani vecnú kompenzáciu, navyše sa jej 
v nasledujúcom roku poníži o ich kvótu rozpočet...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.B 6 Športové gymnázium 

5.C 3 Športové gymnázium 

  
Gym        

8. 
roč 

Gym     
4. 

roč 

SOŠ - 
matur. 

SOŠ - 
nematur. 

 

 

Gym. biling.  
(z 8. roč.) 

Spolu 

prihlásení 10 78 38 5  10 141 

prijatí 9 74 38 5  10 136 

% 
úspešnosti 

90% 75% 100% 100%  100% 96,45% 



 

§ 2. ods. 1 e     

                                                                                                      
Klasifikácia tried 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Prospech žiakov 

 prospech I.stupeň prospech II.stupeň 

1. štvrťrok 0 neprospievajúcich 38 neprospievajúcich 

1. polrok 0 neprospievajúcich 10 neprospievajúcich 

3. štvrťrok 0 neprospievajúcich 43 neprospievajúcich 

2. polrok 0 neprospievajúcich 2 neprospievajúci 

 



Výchovné opatrenia 

(za)   I.stupeň         II.stupeň 

1. 

polrok 

 

 

 

pochvaly:                 33 

napomenutie TU:     22 

 pokarhanie TU:         1  

pokarhanie RŠ:         0 

znížená známka (2): 0 

znížená známka (3): 0 

pochvaly:                     105 

napomenutie TU:         46 

pokarhanie TU:            23 

pokarhanie RŠ:            22 

znížená známka (2):     6 

znížená známka (3):     0 

2.polrok pochvaly                   82 pochvaly:                   204 

  napomenutie TU:     15 napomenutie TU:        36 

  pokarhanie TU:        11 pokarhanie TU:           35 

  pokarhanie RŠ:          0 pokarhanie RŠ:           23 

  znížená známka (2):  0 znížená známka (2):     6 

  znížená známka (3):  0 znížená známka (3):     0 

 

Počty výchovných opatrení sú uvádzané aj s výsledkami I. a III. štvrťroku. 

 
obdobie 

I. stupeň 
prospech 

II. stupeň 
prospech 

2. klasif. obdobie 0 neprospievajúcich 2 neprospievajúci 

 

Na konci školského roka po komisionálnych opravných skúškach prospeli 

všetci žiaci. 

 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

Dochádzka bola aj v tomto roku lepšia u žiakov nižších ročníkov, naďalej platí, 
čím starší žiak, tým vyšší počet vymeškaných hodín.  

 

 

Výsledky externých meraní 

5. ročník                                    
Výsledkami svojich žiakov v MAT, SJL, VLA, PDA a VŠP sa škola zaradila 
medzi 25% najúspešnejších škôl SR. 

8. ročník                             
Výsledkami svojich žiakov v MAT, SJL sa škola zaradila medzi 25% 
najúspešnejších škôl SR. 

9. ročník                   
Výsledkami svojich žiakov v SJL sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších 
škôl SR.. 



 

 

Celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov Testovanie 9 - 2014 

 

Ako v minulom školskom roku, tak aj v tomto bolo možné predĺžiť čas riešenia 

testovania len žiakom, ktorí už pre ŠPU boli individuálne začlenení. Ostatní (so ŠPU 

a poruchami pozornosti) – neintegrovaní - riešili testy s intaktnými žiakmi.  

 

 

Výsledkový  list  školy 

Celoslovenské testovanie žiakov IX. ročníka - TESTOVANIE 9 – 2014 

Základné údaje                                                                               slovenský 
jazyk a literatúra 

Počet testovaných žiakov :     (okrem VPU, NKS – forma A)             73                                                               

Počet testovaných žiakov :     VPU, NKS – forma A                                                      
2 

Priemerný počet bodov školy:                                                             16,90               
12, 50 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:                                         67,20 

Percentil školy:                                                                                       77,16 % 

Priemerná známka školy:                                                                         2,05 

Priemerný počet bodov v rámci SR:                                                    15,49 

 úspešnosť nad  50% úspešnosť pod 50% 

priemerná 

úspešnosť 

Matematika 53 žiakov 24 žiakov 58,67% 

Slovenský 

jazyk 64 žiakov 13 žiakov 67,20% 

 Testovaných 
Percentuálna 

úspešnosť 

Percentil 

školy 

Matematika 77 žiakov 58,67% 66,37 

Slovenský jazyk 77 žiakov 67,20% 77,16 



Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:                                62,00% 

Rozdiel priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru              5,20% 

Výsledky testovania v 8 roč.: 

Test písalo 9 986 žiakov 8. ročníka zo  428 základných škôl. 

Z našej školy sa testovania v slovenskom jazyku zúčastnilo 82 žiakov. 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy je 67,4% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je            58,7% 

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo SJ dosiahli horší výsledok ako 
naša škola je   89,2 %. 

§ 2. ods. 1 f   

Odbory a učebné plány 

Nepovinné predmety - nevyučovali sa. 

Rozširujúce hodiny  - sú súčasťou UP 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN - primárne vzdelávanie 

 

Vzdel. oblasť: 

Predmety: 

/voliteľný 

pred. / 

1.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.: 

2.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.: 

3.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.

: 

4.ročník 

Počet 

hodín: 

/ týždenne 

/ 

Povinn.+v

oľ.: 

 

spol

u 

Jazyk 

a 

komunikácia: 

/ JAK / 

Slov. jazyk 

a literatúra 

 

8+1 

 

6 + 2 

 

6 +2 

 

6 +2 

 

33 

Anglický 

jazyk 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

9 

Matematika 

a 

práca 

s informáciam

 

Matematika 

 

4 

 

4 

 

3+1 

 

3+1 

 

16 

      



i: 

/ MIF / 

 Informatika -- 1 1 1 3 

 

Príroda 

a 

Spoločnosť: 

/ PIG / 

 

Prírodoveda 

 

0,5 + 0,5 

 

1 

 

1+1 

 

1+1 

 

6 

Vlastiveda 

 

-- 

 

1 

 

1 

 

1+1 

 

4 

Človek 

a 

hodnoty: 

/ CLH / 

Etická 

výchova 

/ 

Náb. 

výchov. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

4 

Človek 

a 

 svet práce: 

/ CLP / 

Pracovné 

Vyučovanie 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

1 

 

1 

Umenie 

a 

kultúra: 

/ UKL / 

Výtvarná 

výchova 

 

1 + 1 

 

1+1 

 

1+1 

 

1 

 

7 

Hudobná 

výchova 

1 1 1 1 4 

Zdravie 

a 

pohyb: 

/ ZPB / 

Telesná 

výchova 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Relaxačná 

výchova 

 

0,5♣ 

 

-- 

 

 

-- 

 

-- 

 

0,5 

Voliteľný 

pred. 

0,5♣ -- -- --  



Ochrana 

života a 

zdravia 

0,5 

 

Spolu: 

 17 + 5 

22 

18 + 5 

23 

 

20 + 5 

25 

21+ 5 

26 

 

♣ Vyučovanie 0,5 hodín sa bude vyučovať každý druhý týždeň 1 hodina 



 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN - nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

Vzdel. 

oblasť: 

Predmety: 

/voliteľný 

pred. / 

5.ročník 

Počet 

hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ

.: 

6.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.: 

7.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.: 

8.ročník 

Počet 

hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ

.: 

9.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+voľ.

: 

 

spolu 

Jazyk 

a 

komunikácia

: 

/ JAK / 

Slov. jazyk 

a literatúra 

 

5+0 

 

4+1 

 

4 +1 

 

5+0 

 

5+0 

 

23+2 

Anglický jazyk  

3+1 

 

3+1 

 

3+1 

 

3+1 

 

3+1 

 

15+5 

Druhý cudzí 

jazyk 

 

 

 

 

 

1+0 

 

2+0 

 

1+1 

 

4+1 

Matematika 

a 

práca 

s informácia

mi: 

/ MIF / 

 

Matematika 

 

3,5+1,5 

 

4+1 

 

3,5+0,5 

 

4+1 

 

4+1 

 

19+5 

 

 Informatika 

 

0,5+0,5 

 

0,5+0,5 

 

0,5+0,5 

 

0,5+0,5 

 

0+1 

 

2+3 

 

Človek 

a príroda: 

 

 

Fyzika 

 

 

 

1+1 

 

1+0 

 

2+0 

 

1+1 

 

5+2 

Chémia 

 

 

 

 

 

1+0 

 

1+1 

 

2+0 

 

4+1 

Biológia 

 

1+0 

 

1+1 

 

1+1 

 

1+0 

 

1+0 

 

5+2 

Človek 

a 

Dejepis  

1+1 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+1 

 

2+0 

 

6+2 



spoločnosť: Geografia  

1+1 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+1 

 

1+1 

 

5+3 

Občianska 

náuka 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+0 

 

 

 

4+0 

Človek 

a 

hodnoty: 

Etická 

výchova/ 

Náboženská 

výchova 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+0 

 

 

 

4+0 

Umenie 

a 

kultúra: 

/ UKL / 

Výtvarná 

výchova 

 

1+0 

 

1+0 

 

1+0 

 

 

 

 

 

3+0 

Hudobná 

výchova 
1+0 1+0 1+0 

 
 3+0 

Výchova 

umením 

    
1+0 1+0 

Zdravie 

a 

pohyb: 

/ ZPB / 

Telesná 

a športová 

výchova 

 

2+1 

 

2+1 

 

2+1 

 

2+0 

 

2+0 

 

10+3 

Človek 

a svet práce: 

Svet práce 

 

 

 

 

 

1+0 

 

 

 

 

 

1+0 

Technika  0+1 1+0   1+1 

Práce v 

domácnosti 
    0+1 0+1 

 

Spolu:  
21 + 6 

27 

21,5 + 7,5 

29 

 

25 + 5 

30 

24,5 + 5,5 

30 

23 + 7 

30 

115+

31 

146 



Štruktúra tried 2013/2014 

  
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet individ. začlenených 

 Prvého ročníka 4 88 0 

 Bežných tried 31 671 34 

 Špeciálnych 
tried 

0 0 0 

 Pre nadaných 0 0 1 

 Spolu 35 759 35 

 

     Počet integrovaných žiakov 35: 

      

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastá počet žiakov so ŠPU, 

ADHD... a individuálne integrovaných žiakov 

 
Žiaci so ŠPU: 52, z toho: 

a) dyslexia                                 30 

b) dysgrafia                               33 

c) dysortografia                         31 

d) dyslália                                    3 

e) dyskalkúlia                              5 

f) kombinácia porúch               39 

g) narušená kom. schop.            3 

h) dysfázia                                  1 

i) dyspraxia                                1 

j) autizmus                                 1 

      l)  Aspergerov syndróm              1 

Žiaci s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti 
(predtým poruchy správania) 

 

     ADHD                                18 

     ADD                                                                   10     

     ADHD / ADD                     18 

     ADHD / ADD / ŠPU       25 

       

2. 
C 

3
. 
C 

3
. 
D 

4
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A 
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B 

4
. 
C 

4
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B 

5. 
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6
. 
A 

6
. 
B 

6
. 
C 

7
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A 

7
. 
B 

7.  
C 

7. 
D 

8
. 
A 

8
. 
B 

8
. 
C 

9
: 
A 

9
. 
B 

2 2 1 1 2 2 1 1 1 
+1* 

1 1 2 1 1 1 1 
+1* 

2 2 3 1 2 2 

* integrovaný mimoriadne nadaný žiak 
 

 



Po dohode s CPPPaP sa školská psychologička počas roka venovala 

poradenstvu a diagnostike žiakov, rodičom a učiteľom, pracovala 

s problémovými žiakmi a triedami.  

a) v CPPPaP absolvovalo diagnostiku                            19  
žiakov 

b) v CŠPP                                                                        11  
žiakov 

c) v Súkromnom centre, Slnečná 34                         9  žiakov 

d) diagnostika v iných zariadeniach                                     2  žiaci 

e) pedopsychiatrická diagnostika                              6  žiakov 

f ) logopedická diagnostika a starostlivosť                5  žiakov 

g) neurologická diagnostika                                      8  žiakov 

 

Žiaci s poruchami učenia: 52  

Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti: 26 

 

Špeciálno – pedagogická  a psychologická starostlivosť v škole  

v jej starostlivosti bolo do 30 žiakov.  Nakoľko žiakov so ŠPU pribúda a CŠPP 

príp. CPPPaP odporúča do jej starostlivosti čoraz viac žiakov, pri polovičnom 

úväzku špeciálneho pedagóga sa do tejto starostlivosti dostávajú žiaci len raz 

do týždňa, žiaci druhého stupňa dokonca len raz za dva týždne, čo je 

nedostačujúce. Pri počte žiakov evidovaných s poruchami učenia a aktivity 

a pozornosti by špeciálny pedagóg mal pracovať na plný úväzok, aby sa mohol 

venovať aj spracúvaniu dokumentácie nevyhnutnej pre jeho prácu. 

Pri počte 35 integrovaných žiakov by bolo treba viac asistentov, aby sa žiakom 

naozaj efektívne pomáhalo. Pokiaľ poradenské zariadenie odporučí žiakovi 

asistenta, mal by ho mať pri sebe na celom vyučovaní. Takých žiakov máme už 

viac rokov po sebe  5-7 (a to aj s istou formou zdravotného postihu), to 

znamená, že by bolo reálne treba 5 asistentov, nehovoriac o ďalších 

začlenených žiakoch a ich potrebách. 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci - pracovný pomer                             .                                                               
Škola organizovala vyučovanie a výchovu len kvalifikovanými pg 
zamestnancami.. Na škole chýbali: asistenti učiteľa (- 3,25), správca ŠŠA a TV 
(-1), , špeciálny pedagóg (-1), záhradník (-0,5), správca a technik PC sietí (-
1)...., ukazuje sa, že na takú početnú školu by bolo potrebné mať ešte ďalšieho 
školského psychológa! 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Ročník Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1. ročník 
etická výchova 1 

Anglický jazyk  3 

2. ročník 
IFV 8 

ANJ 2 

3. ročník 
IFV 4 

ANJ 10 

4. ročník IFV 3 

I. stupeň spolu 31 

5. - 9. roč. 0 0 

 

 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Kreditové formy štúdia boli predpokladom i podmienkou platového 
postupu zamestnancov. Aj preto sa nie celkom darilo zosúlaďovať potreby 
organizácie v oblasti štúdia zamestnancov s ich osobným výberom študijných 
aktivít. Plánovitosť tejto činnosti k spokojnosti oboch strán zrejme nie je reálne 
naplniť, najmä ak niektoré študijné aktivity pre nedostatok prihlásených 
záujemcov sa neotvorili. Naďalej nepovažujeme doterajší spôsob a zmysel 
kreditového štúdia za naplnenie pôvodného zámeru..  

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 

absolventov 
Počet 

študujúcich 

 1.kvalifikačná skúška - PAV 0 0 

 2.kvalifikačná skúška - PAV 2 4 

 štúdium školského 
manažmentu 

0 2 

 špecializačné inovačné 
štúdium 

2 0 

 špecializačné kvalifikačné 0 0 

 aktualizačné 1 0 

 adaptačné vzdelávanie 2 0 

 vysokoškolské pedagogické 0 0 

 vysokoškolské 
nepedagogické 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Žiaci sa zúčastnili širokej škály školských aj medziškolských súťaží. 
Obvyklé súťaže boli  doplnené o účasť v súťažiach projektu Školy odborne. 
Účasť v nich pomohla žiakom prejaviť svoj talent, porovnávať sa s vrstovníkmi 
a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju osobnej súťaživosti. Aj vďaka finančnej 
podpore rady rodičov na ich vyfinancovanie dosiahli v nich veľmi dobré 
výsledky,  

Súťaže 4. ročník: 

Olympiáda ANJ              

Pytagoriáda: Počet zúčastnených: 25; Počet úspešných riešiteľov: 11 
 
Prednes povesti „Šaliansky Maťko“: 1. miesto v školskom kole: Bučková 
Lenka 4.D; 3. miesto v okresnom kole 
 
Zber papiera: 
4.A, 4.B, 4. C – 1. miesto - 100% účasť; 
 
Pytagoriáda – obvodné kolo 1. Martina Kopálová 4.C; 2. Martin Klačan 4.D 3. 
Rebeca Malachová 4.C 
    
Gymnastický štvorboj: 
Jozef Zlocha, Bruno Melicher, Robert Fukas 4.D – okresné kolo dr. 
 

Školská športová olympiáda 4. r. 

Hod do diaľky: 

Dievčatá – 1. m. E. Simanová 4.D, 2. m. N. Dobrotová 4.D, 3. m.  D. Bocková 
4.B 

Chlapci – 1. m. M. Moncoľ 4.D, 2. m. M. Bayer 4.B, 3. m.  M. Fraňo 4.A 

Skok do diaľky: 

Dievčatá – 1. m. L. Mesárošová 4.B, 2. m. N. Dobrotová 4.D, 3. m.  M. 
Kopálová 4.C 

Chlapci – 1. m. M. Mikuštiak 4.A,  2. m. R. Fukas 4.D, 3. m.  R. Grreguš 4.A 

Beh: 

Dievčatá – 1. m. V. Paluchová 4.C,  2. m.  D. Pavlúsová 4.C, 3. m.  S. 
Pivolusková 4.A 

Chlapci –1. m.  S. Cisár 4.D, 2. m. J. Maďar 4.D, 3. m.  M. Baláž 4.C 

 



Olympiáda v anglickom jazyku: 

1. miesto – B. Melicher 4.D; 2. miesto – M. Kopálová 4.C) 3. miesto – 8 
zúčastnených žiačok 4. ročníka 

Súťaže SJL 

6. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  8. a 9. ročník                                                                                                                                               

V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 8. a  9. roč. sa 

zúčastnilo  20 žiakov.  1. miesto – Michaela Gádošiová, VIII. D, 2. miesto -  

Kapustová Veronika, IX.A, 3. miesto – Kulfasová Simona  VIII.D                                                                                                                                                 

Michaela Gádošiová reprezentovala školu v okresnej OSJ. Získala  2. miesto.                                     

Šaliansky Maťko – školské kolo súťaže v umeleckom prednese slovenských 

povestí  1.kat. – žiaci 2. – 3. roč. 1. miesto – Martina Bobišová, 3.C.                          

2.kat. – žiaci 4. – 5. roč. 1. miesto –  Lenka Bučková, 4.D; 2. miesto – Ema 

Peleščáková, 5.A; Maroš Balog – 4. C; 3. miesto - Viktória Ravasová,  5. C; Sofia 

Petrovičová,   5. C                                                                                                           

3.kat. – žiaci 6. a 7. roč. 1. miesto –  Laura Kuníková 7. C; 2. miesto -   Ján Klačan, 

6. D; 3. miesto -   Matúš Dušička, 6. B    

Žiaci Martina Bobišová, 3.C,   Lenka Bučková,  4.D,  Laura Kuníková,   7. C  repre-

zentovali školu v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré 

sa uskutočnilo 24.1.2014 v Dome Matice slovenskej na Hornej 21 v Banskej Bystrici. 

1. miesto v okresnom kole získala Laura Kuníková a postúpila  do krajského 

kola 

Hviezdoslavov Kubín   -   umelecký prednes poézie a prózy  

Umelecký prednes detí I. kategória: deti 1. – 3. ročníka základných škôl                          

II. kategória: deti 4. – 6. ročníka základných škôl  poézia: 1. miesto – Natália 

Bekeová, 4.A; 2. miesto – Mária Praženicová,6.B; 3. miesto neudelené                                                                                  

Próza: 1.miesto -   Ema Peleščáková 5.A; 2. miesto -   Lucia Bačíková, 4D; 3. 

miesto –  Kamila Sklenková 6.A; Renata Hucmanová, 4. A  

III. kategória : deti 7. – 9. ročníka ZŠ základných škôl                                               

Poézia: 1.m. – Mia Hlaváčová 7.A, 2. miesto – neudelené; 3. miesto  - Lucia 

Kubišová, 7.A;                                                                                                                   

Próza:  1.miesto -   Diana Hlaváčová, 8.D;  2. miesto - Jakub Dekrét, 8.D; 3. miesto 

–  neudelené 

 Sonja Kopčanová – víťazka vlaňajšieho kola súťaže a účastníčka 

celoslovenskej prehliadky najlepších recitátorov sa nižších kôl súťaže nemusela 

zúčastňovať, postúpila do krajského kola.  

Martin Hornáček, víťaz vlaňajšieho regionálneho kola súťaže postúpil do 

regionálneho kola. Natália Bekeová, 4. A, Ema Peleščáková 5. A, Ema 



Peleščáková 5. A postúpili do okresného kola. Mia Hlaváčová, 7. A  sa okresného 

kola nezúčastnila, lebo v tom čase absolvovala lyžiarsky výcvik.  Do regionálneho 

kola postúpila len Diana Hlaváčová, 8. D   

Okresné kolo súťaže 60. Hviezdoslavovho Kubína I. a III. kategórie - do 

regionálneho kola postúpila len  Diana Hlaváčová, 8. D, postúpila do krajského 

kola; 

Literárna súťaž Európa v škole, školské kolo. Motto súťaže 61. ročníka: Ako 

chceme žiť v Európe?  sa viaže k Európskemu roku zosúladenia pracovného 

a rodinného života, ktorý vyhlásila pre rok 2014 Európska Únia. Výsledky 

súťaže : 

Ocenení žiaci v školskom kole postúpili do okresného kola: II. kategória – Alexandra 

Šaríková - 5.A, Ema Lukáčová –5.A,  Lucia Schvarcová -5.B, Denisa Hudcovičová -

6.C, Nina Ďurišová -6.D, Tereza Lapinová - 7.C, Daniela Gardaricová- 6.B, Petra 

Cimermanová – 5.C.  

 III. kategória – Sonja Kopčanová -7.C, Martin Hornáček – 8.B, Sofia Rajšič -7.D, 

Marián Raši – 8.C, Michaela Gadošiová - 8.D, Andrej Šúr - 8.B. 

Do celoslovenského kola  postúpili: Tereza Lapinová - 7.C,  Martin Hornáček – 
8.B                       

Kováčova Bystrica – jubilejný desiaty ročník celoslovenskej  amatérskej 
umeleckej   súťaže  

Interpretačná súťaž próza: 1. miesto Diana Hlaváčová , 8.D                                                                                                   

Poézia: Sonja Kopčanová, 7.C   – získala  2. miesto                                                                                               

Próza: Ema Peleščáková, 5.A 1. miesto  

Súťaže TŠV 

Horehronské hry  mládeže - 12. medailí, zisk putovného pohára HHM 

Turnaj žiakov v hokejbale 

Mikulášsky turnaj žiakov 5. r. v kolohokeji 

 Olympijský festival detí  – florbal - 2.m.; basketbal - 2.m.; futbal - 2.m.;  Valo - 1. 

m. (300m); Kmeťová -  1. m. (ďiaľka); štafeta - 1. m., Flaška - 3.m (ďiaľka); Balus - 

3. m. (60m); Žilinská -3. m. (ďiaľka); Šimonová - 2.m. (800m); 

Obvodné kolá  

-  basketbal žiakov 2. miesto                                                                                                                        

basketbal žiačok - 2. miesto   

- vybíjaná - 1.miesto 

- florbal ml.žiaci –2.miesto 

- volejbal chlapcov a dievčat- chlapci 3.miesto 



- gymn. štvorboj - kat. A,B,C  dievčatá - 1. miesto, kat .A, B,  chlapci - 2.miesto,kat 

C - 3.miesto 

- futbal  st. chlapcov - 1. m. 

- futbal  dievčat - 2. m 

- ľ. atletika - chlapci - 1. m., dievčatá - 1. m. 

krajské kolá  

-  florbal  ml. žiaci -3.miesto 

-  basketbal  dievčat - 3.miesto 

- cezpoľný beh-  2.m.- chlapci ( Madič, Flaška, Dekrét), 2.m.- Šimonová 

-  gymnastický  štvorboj - kat. A chl.- 3.m., d.- 2.m., kat.B d.- 2.m., kat C d.- 3.m 

-  futbal  st. chlapcov -  2.m. 

- vybíjaná - 2.m. 

-  orientačný beh: 1.m. v  družstvách, ind. um. Dekrét -1.m., Madič - 2.m.,                      

Flaška - 3.m. 

-  ľ. atletika   dievčatá - 1.m. 

Majstrovstvá SR 

-  orientačný beh: 2.m.- družstvo, indiv. um. Dekrét - 2.m., 

-  gymnastický štvorboj - dievčatá kat C - 3. m. 

- ľ.  atletika -   dievčatá - 7.m. 

 

Geografia 

Školské kolo geografickej olympiády  - výsledky  

5. ročník 1. m. Šebeň Dárius 5. B; 2.miesto Starčok Matúš 5.A;                                                                    

6. ročník 1. Tomečková Simona 6.D; 2. Zaťko Michal 6.C                                                                            

7. ročník 1. Barbora Beňová 7.B  2. Hugo Schvarc 7.C                                                                       

8.ročník 1. Šebeň Dávid 8.D; 2. Dekrét Jakub 8.D                                                                                       

9. ročník 1. Hricová Nicoleta 9.D; 2. Ďuriš Tomáš 9.D 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2.mieste postúpili do obvodného kola GO - výsledky: 

 5. ročník: Šebeň Dárius 17. miesto, Starčok Matúš – 18. miesto 

6. ročník: 1. miesto Simona Tomečková 6.D;  5. miesto Zaťko Michal 6.C; 

7. ročník: Beňová Barobora – 7. miesto, Hugo Schvarc – 8. miesto 

8. ročník: 1. MIESTO: Dávid Šebeň, 3. miesto: Jakub Dekrét 8.D 

9. ročník: Nikoleta Hricová 9.D – 5. miesto, Tomáš Ďuriš 9.D – 10. miesto 

Všetci žiaci, ktorí postúpili na obvodné kolo boli úspešní riešitelia. 

Obvodové kolo GO - výsledky  

6. ročník: 1. miesto : Tomečková Simona 6.D 



7. ročník: 3. miesto: Miroslav Mandalík 7.B   

8. ročník: 1. miesto: Jakub Dekrét 8.D 

Krajské kolo GO                                                                                                                                                 

1. miesto: Jakub Dekrét 8.D – postup na celoslovenské kolo v Prešove;                                         

úspešná riešiteľka: Simona Tomečková – 6.D 

Dejepis - história 

Školské kolo dejepisnej olympiády - výsledky:                                                                                           

6. ročník 1. miesto Tomečková Simona 6.D  2. Dušička Matúš 6.B                                                               

7. ročník 1. Mandalík Miroslav 7.B; 2. Beňová Barbora 7.B                                                                

8.ročník 1. Dekrét Jakub 8.D; 2. Hlaváč Martin 8.D 9. ročník 1. Grajcarová Ema 

9.A; 2. Kmeť Jakub 9.C; 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postúpili do obvodného kola DO : 

Obvodné kolo dejepisnej olympiády - výsledky: 

6. ročník: 1. miesto : Tomečková Simona 6.D 

7. ročník: 3. miesto: Miroslav Mandalík 7.B 

8. ročník: 1. miesto: Jakub Dekrét 8.D 

Krajské kolo DO: 

1. miesto: Jakub Dekrét 8.D – postup na celoslovenské kolo v Bratislave 

Celoslovenské kolo DO 

Jakub Dekrét – 4. miesto, úspešný riešiteľ celoslovenského kola  

Súťaže v matematike a fyzike 

Pytagoriáda školské kolo  

5. ročník –  počet riešiteľov: 14 žiakov, počet úspešných riešiteľov  2 žiaci  

6. ročník – počet riešiteľov: 23 žiakov, počet úspešných riešiteľov:  13 žiakov                             

7. ročník – počet riešiteľov: 23 žiakov, počet úspešných riešiteľov: 4 žiaci                       

8. ročník – počet riešiteľov: 20 žiakov, počet úspešných riešiteľov:  12 žiakov 

Pytagoriáda okresné kolo - kategórie P5-P6-P7-P8 

Kategórie P5              1/1 (zúč./úspešní) Ema Paulínyová  5. B - 8. miesto                                            

Kategórie  P6             9/0 (zúč./úspešní)                                   

Kategórie  P7             2/1 (zúč./úspešní)  Adam Barla 7. C - 5. miesto                                                              

Kategórie  P8  8/5 (zúčastnení / úspešní )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pavol Goliaš  8. C - 7. miesto; Jakub Dekrét  8. D -  9. miesto, Matěj Novotný   8. 



C - 11. miesto; Michaela Gádošiová  8. D - 13. miesto; Danka Horváthová  8. D - 

15. miesto                                      

Matematická olympiáda – školské kolo  

Kategória Z5 – I – 5. ročník – zúčastnení – 10 žiakov – úspešní riešitelia – 5 žiakov 

Kategória Z5 – I – 6. ročník – zúčastnení – 20 žiakov – úspešní riešitelia – 11 žiakov 

Kategória Z7 – I – 7. ročník – zúčastnení – 15 žiakov – úspešní riešitelia – 8 žiakov 

Kategória Z8 – I – 8. ročník – zúčastnení – 12 žiakov – úspešní riešitelia – 3 žiakov 

Kategória Z9 – I – 9. ročník – zúčastnení – 12 žiakov – úspešní riešitelia – 3 žiaci 

Matematická olympiáda  okresné kolo                                                                         
5. roč. – zúčastnení – 4 žiaci – úspešní – 0 žiakov                                                                                             

6. roč. – zúčastnení – 6 žiakov – úspešný  – 1 žiak Simona Tomečková 6. D  6. - 7. 

miesto   (4. m.  podľa počtu bodov                                                                                                                                                    

7. roč. – zúčastnení – 5 žiakov – úspešní  – 2 žiaci                                                                                               

Adam Barla 7. C     9. – 16. miesto  (4. m.  podľa počtu bodov)                                                                        

Matej Pružina  7. A     9. – 16. miesto  (4. m.  podľa počtu bodov)                               

8. roč. – zúčastnení – 3 žiaci – úspešní ; – 1 žiak                                                                                          

Dávid Šebeň  8. D     8. – 9. miesto  (6. m.  podľa počtu bodov)                                                

9. roč. – zúčastnení – 2 žiaci – úspešný – 1 žiak Hricová Nikoleta  9. D 3. miesto   
                                                                                                                                                   

KLOKAN - korešpondenčný seminár 

Michaela Gádošiová, Juraj Tuček , Matúš Tuček, Jakub Dekrét – najlepší riešitelia 

školy Michaela Gádošiová, Juraj Tuček, Jakub Dekrét – najlepší riešitelia 

Slovenska;   20 žiakov patrí medzi 20% najlepších žiakov  Slovenska.  

                                                                       

Fyzika 

FO školské kolo 

– riešenie úloh – kateg. E  9. roč.  – 7 žiakov;  Dávid Šebeň 8. D    1. miesto                                                                                                 

– kateg. F  8.roč.  – 10 žiakov    

Okresné  kolo FO  – kateg. F  8.roč.  Dávid Šebeň  8. D   2. miesto  

Krajské  kolo FO  – kateg. F 8. roč.; Dávid Šebeň   8. D   26. miesto  

PIKOFYZ  – celoslovenský korešpondenčný seminár                                                               

kat. 8 Dávid Šebeň   8. D  8. miesto 



Čo vieš o hviezdach? okresné kolo 

Šebeň Dávid 8. D   1. miesto ; Ivona Abrahámová 9. D   2. miesto                                 

Krajské kolo - Šebeň  Dávid 8. D  1. miesto;  Ivona Abrahámová  9. D  2. miesto

                                                                                                                                                  

ZOČ / kat. 01 MAT-FYZ 

Adam Keka  8. D   účastník 

Informatika 

– iBobor – celoslovenská súťaž 

– kategória KADET – 8. – 9. roč –  42 žiakov 

– kategória BOBRÍK      – 3. – 4. roč. – 41 žiakov 

– kategória BENJAMÍN – 5. – 7. roč. – 39 žiakov    

Spolu  122 žiakov 

Bobrík - výsledková listina 

Celkové 
poradie 

Meno, priezvisko a 
trieda 

Dosiahnutý výsledok 

 1. - 169. Peter Kapsiar, 4. B 96,00 bodov, 100. percentil úspešný 

208. - 343. Oliver Remeta, 3. D 88,00 bodov, 98. percentil úspešný 

551. - 687. Dušan Berko, 4. B 80,00 bodov, 96. percentil úspešný 

551. - 687. Jozef Zlocha, 4. D 80,00 bodov, 96. percentil úspešný 

1072. - 1331. Ondrej Grendár, 4. C 72,00 bodov, 91. percentil úspešný 

1391. - 1755. Tereza Bartková, 4. B 68,00 bodov, 89. percentil úspešný 

Benjamín 
  

 60. - 120. Peter Spodniak, 7. C 76,00 bodov, 100. percentil úspešný 

728. - 868. Andrej Ľupták, 7. A 65,34 bodov, 96. percentil úspešný 

728. - 868. Daniel Pompura, 7. C 65,34 bodov, 96. percentil úspešný 

1074. - 1234. Marek Mihaliska, 7. D 62,68 bodov, 94. percentil úspešný 

1074. - 1234. Martin Vajs, 6. A 62,68 bodov, 94. percentil úspešný 

1341. - 1432. Laura Kmeťová, 7. C 61,34 bodov, 93. percentil úspešný 

1447. - 1463. Adam Barla, 7. C 60,02 bodov, 92. percentil úspešný 



1464. - 1671. 
Miroslava Hlaváčová, 7. 
A 

60,01 bodov, 92. percentil 
úspešný 

1464. - 1671. Eduard Terem, 7. A 60,01 bodov, 92. percentil úspešný 

1692. - 1943. Matej Ravas, 7. B 58,68 bodov, 91. percentil úspešný 

1692. - 1943. Aleš Sršeň, 6. C 58,68 bodov, 91. percentil úspešný 

1692. - 1943. Matej Šajban, 7. A 58,68 bodov, 91. percentil úspešný 

Kadet 
  

 453. - 455. Tomáš Ďuriš, 9. D 59,34 bodov, 97. percentil úspešný 

456. - 460. Jozef Acs, 8. C 59,01 bodov, 97. percentil úspešný 

461. - 512. Jozef Blaho, 9. A 58,68 bodov, 97. percentil úspešný 

461. - 512. 
Michaela Gádošiová, 8. 
D 

58,68 bodov, 97. percentil 
úspešný 

540. - 639. Dávid Šebeň, 8. D 57,35 bodov, 96. percentil úspešný 

893. - 1034. Viktor Madič, 8. D 54,69 bodov, 94. percentil úspešný 

1035. - 1051. Filip Laubert, 9. C 54,68 bodov, 93. percentil úspešný 

1052. - 1060. Dobrocký Filip, 9. D 54,01 bodov, 92. percentil úspešný 

1205. - 1362. Elisa Balus, 8. D 52,02 bodov, 91. percentil úspešný 

1205. - 1362. 
Natália Markovičová, 8. 
B 52,02 bodov, 91. percentil úspešný 

1404. - 1684. Matěj Novotný, 8. C 50,69 bodov, 90. percentil úspešný 

 

 Robocup Junior 2014  

 Adam Barla, 7. C; Rastislav Líška, 8. A; Daniel Paučo 8. A – 5. miesto 

Chemická olympiáda kat.“D“                                                    

Do školského kola sa zapojilo 9. žiakov. Do obvodného kola postúpili 4. žiaci: 

1. miesto – Hricová Nikola ; 5. miesto – Čtvrtníček Adrian; 21. miesto – 

Martináková Paulína; 26. miesto – Kapustová Veronika  

Krajské kolo -  postúpila  1 žiačka: 2. miesto – Hricová Nikola                                                                      

Biologická olympiáda  „kategória E“                                                                                                 

Botanika  - zapojilo sa 12 žiakov ; Obv. kolo: Schvarczová Lucia - 3.miesto; 

Bartková Mária - 5.miesto                                                                                                                                           

Zoológia   Obvodné kolo: Bartková Jarmila – 4.miesto; Prievozník Ernest -  

6.miesto                              



 Geológia  Obvodné kolo: Čtvrtníček Adrian - 1. miesto Koleková Katarína  

Krajské kolo: Čtvrtníček Adrian – 1. miesto                                                                                               

Celoslovenské kolo: Čtvrtníček Adrian – 6. miesto  

OAJ školské kolo  

1.B kategória: 1. miesto: Bruno Remeta – 8.D; 2. miesto: Eva Viktória 

Miškovičová– 9.C; 3. miesto: Filip Dobrocký – 9.D 

1. A kategória: 1. miesto: Aleš Sršeň – 6.C; 2. miesto: Nicole Vajdová – 6.C ;  

3. miesto:  Ondrej Samuel Tomášik – 7.C – Mgr. Jana Kovaľová 

 

Biblická olympiáda   

Okresné kolo biblickej olympiády 2. miesto: Vigašová Lenka  9.A,Veronika Kapustová 9.A, 

Dušička Matúš 6.B.                                                                                                           7 

Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO – 2. r.                                                 

Spevácke súťaže 

Súťaž POP BB 2013 - okresné kolo - účasť  postup na celoslovenské kolo 

 Súťaž POP BB 2013 - celoslovenské záverečné kolo - účasť 

Výtvarné súťaže:                                                                                                                                                  
Ekoposter - "Krásná jako kvítka je ta naša zem" - účasť 

Ekoposter -  „Nakresli svojho integráčika“        

Výstavka detských prác 1. a 2. stupňa na chodbe 3. a 4. ročníka 

Vesmír očami detí - účasť   

Galéria talentov - účasť 

Iné aktivity 

Poznávacie exkurzie - boli zamerané na oboznamovanie žiakov s reáliami, 

ilustráciu naštudovaného učiva žiakov, posilnenie návykov kolektívnej disciplíny a 

zodpovednosti žiakov pri mimoškolských podujatiach.  

Exkurzia Selce - náboženská výchova                                                                                                          

Exkurzia Hronský Beňadik – Šaštín  pri príležitosti výročia príchodu Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu     

Exkurzia Kalištie – pre úspešných riešiteľov dejepisnej olympiády (v spolupráci 

s Zväzom protifašistických bojovníkov a Pamätníkom SNP)  



Pri príležitosti 70. výročia SNP a 69. výročia oslobodenia mesta B.Bystrica sa žiaci 

zúčastnili pietneho aktu v Múzeu SNP  spojeného s premietaním dokumentu.                                      

Geologická exkurzia Banská Štiavnica – lom Šobov + geologická prechádzka 
a prednáška                                                                                                                                         

Exkurzia do Múzea Auschwitz - Poľsko, holokaust a hrôzy II. svetovej vojny 

Železiarne Podbrezová – exkurzia pre žiakov 9. ročníka                                                 

Atlantis (vedecká hračka) Levice, Brhlovce - skalné obydlia        

Pamätník Nemecká  

Exk. Podlavice a Laskomerská dolina – zosuvy – 6. ročník 

Exkurzia do firmy Confal v Príboji Slovenská Ľupča 

Vlastivedná exkurzia – Hvezdáreň na Vartovke v BB – v spol.  s rodičmi 4. A  

Prírodovedná exkurzia – návšteva poľnohospodárskeho družstva Badín – 
v spolupráci s rodičmi 4.A  
 
Vlastivedná exkurzia – Múzeum Svätý Anton a Slovenské banské múzeum 
v Banskej Štiavnici    
 
Prírodovedná exkurzia – Krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella 
v Žiari nad Hronom                                                                                           
 
Prírodovedná exkurzia - SHMU 4.A 

Litrerárno vedná exk.Martin – Literárne múzeum MS, NC, Strečno – 9. roč.                               

Modra – Liter. múzeum, Pamätná izba Ľ. Štúra, Devín, Bratislavský hrad, 7. 
roč.                                                                                                                                                                      

Poznaj svoje mesto, Matejov dom, pamätihodnosti mesta – 5. roč.   

Liptovský Mikuláš – Múzeum Janka Kráľa, Mikulášska mučiareň, stará 

evanjelická fara, ktorá približuje búrlivé 40. roky 19. stor., činnosť spolku Tatrín 

a prvého národno-.pol. programu Slovákov Žiadosti slov. národa,  Pribylina  -  

skanzen oravskej dediny 6. roč            

Literárna exkurzia – Orava, )  ORAVA – Jasenová – (M. Kukučín), Dolný Kubín 

–  (P: O:Hviezdoslav,  Jégé, J. Matuška, M. Figuli )  Oravský hrad, skanzen 

Zuberec, 7. roč. kvôli financiám nebola tento školský rok zaradená do plánu.  

Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet – Donovaly, 6. roč. 

 

Besedy                                                                                                                                                             

Zvyky a tradície Slovenska  



Beseda s gynekológom pre 9. r.                                                                                                    

Kliešť ako prenášač chorôb –výchova žiakov :  Starší učia malých – deviataci učili 

na prvom stupni žiakov o kliešťovi, ako ho odstrániť, ako sa chrániť 

- v spolupráci s Informačným centrom mladých v B.Bystrici o : 

záškoláctve 

zdravom životnom štýle 

kyberšikane 

obchodovaní s bielym mäsom 

 

v spolupráci s Mestskou políciou v B.Bystrici o: 

drogovej prevencii 

dopravnej bezoeťnosti 

v spolupráci s Právnickou fakultou UMB, B.Bystrica o: 

trestnoprávnej zodpovednosti  mladistvých,  

nápravnovýchovných zariadeniach, 

páchanie priestupkov  a trestnej  činnosti mládeže. 

v spolupráci s SOS v B.Bystrici o : 

 sektách a kultoch 
  
tolerancii a predsudkoch. 
 
Účasť  na Cestovateľských utorkoch v Tihányovskom kaštieli B. Bystrica 
 
Noc výskumníkov – ESC – prezentácia prírodných vied zaujímavou formou 
 
Envirofilm  
 
Elektrická energia – beseda spojená s prezentáciami a praktickými ukážkami  
 

Rozhlasové relácie boli uplatnením osvedčenej výchovnej metódy masového 

pôsobenia na žiakov a ich informovanosti, za účelom zjednocovania a aktualizácie 

spoločných priorít 

- rozhlasová relácia - Október - mesiac úcty k starším 

- rozhlasová relácia Zber papiera, zber hliníkových viečok  



18. 11. 2011 – rozhlasová relácia Deň boja za slobodu a nezávislosť a  Deň                             

študentstva  

- rozhlasová relácia - Sv. Mikuláš 

- rozhlasová relácia Vianoce a vianočné trhy (charitatívne podujatie) 

- rozhlasová relácia  25.3. – oslobodenie Banskej Bystrice   

- rozhlasová relácia Apríl - mesiac lesov, 22.4.- Deň Zeme,  29.4.- Deň 

stromov 

– rozhlasová relácia 8.5. - koniec 2. svetovej vojny v Európe  

- rozhlasová relácia Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 

- rozhlasová relácia Zber papiera;  

- rozhlasová relácia Zber PET fliaš - LIDL; 

- rozhlasová relácia Zber batérií; 

- rozhlasová relácia MDŽ, Medzinárodný deň boja proti diskriminácii, 

- rozhlasová relácia - MDD 

- rozhlasová relácia - Deň boja proti AIDS 

Návštevy kultúrnych ustanovizní - stali sa prostriedkom na využitie 

možností spoločenského prostredia na podporu v.v. procesu žiakov, tiež an 

podporu funkcií otvorenej školy rodičovskej verejnosti. 

Knižnica M. Kováč; Návšteva knižnice M. Kováča – „Pasovania za čitateľa 

knižnice“,  

Čitateľský maratón – knižnica M. Kováča ;  

Návšteva knižnice MK – hudobné podujatie – Poznáme hudobné nástroje? 

Humorne a hravo s Danielom Hevierom – tvorivé aktivity v knižnici M. Kováča  

Krajská knižnica;  

Tihányovský kaštieľ,   

Múzeum SNP; 

Galéria - výstavy; 

Kino Cinema MDD – návšteva filmového predstavenia;  

Štátna opera - Polepetko - muzikál;                                                                                 

Návšteva divadelného predstavenia so žiakmi: Červená Čiapočka;  



Účasť na interaktívnej výstave Včela v SC Europa 

DOD -  Mesiac úcty k starším – stretnutie po roku so starými rodičmi v rámci               

DOD - pre rodičov budúcich prvákov  

DOD pre rodičov a deti z MŠ (predškolákov) 

Jesenné a jarné tvorivé dielne – maľovanie vajíčok, výrobky na hrnčiarskom 
kruhu-  v spolupráci s p. Slivkovou z Tvorivých dielní  OOS.   

Iné podujatia:  

Predvianočné besiedky, Vianočné trhy, besiedky ku Dňu matiek;  Deň otcov -

triedne besiedky; Valentínsky deň - nové tradície; Mikulášska diskotéka; 

Fašiangy v škole - karneval ml. detí - zvyky, tradície, regionálna výchova; 

Vyrezávanie tekvíc; Starostlivosť o zvieratká v zime, zhotovenie vtáčej búdky; 

Vianočné trhy - charitatívne podujatie; ANJ – seminár v škole – Rozprávka; Projekt 

K&K „Číta celá rodina“ – vstupy rodičov, v triedach 1.A, 1.D;  

Prezentácia - program hradnej stráže prezidenta SR     

Návšteva prezidentského paláca a prezidenta SR p. Gašparoviča - výber žiakov 
1. stupňa 

Iné aktivity a prezentácia školy vo verejnosti 

Oslávme slovom – 5.5. 2014 – účasť na Sládkovičovej Radvani 2014.  

Komorný program víťazov z rokov 2009 – 2013 pri príležitosti  55. ročníka                     

Sládkovičovej Radvane.  

V rámci akcie,  Číta celé Slovensko. sa žiaci zúčastnili v OK MK  podujatia 
„Maratón čítania“  

Celé Slovensko číta deťom -  akcia  Banská Bystrica číta deťom  v Cikkerovej 

sieni Radnice realizovaná s podporou Ministerstva kultúry SR,.                                   

pre žiakov 5. - 9. ročníka                                                                                                   

Triedny projekt „ Už si čítam sám /a“ – prezentácia prečítaných kníh               

Spoločné čítanie knihy- Danka a Janka - mimočítankové čítanie                                   

Návšteva knižnice MK – Gabriela Futová a jej tvorba 

Dopravná výchova – p. Lišková; Lyžiarsky kurz 2. r.; LVK 7. ročník - Mincier;     

PVK 1,. 3., 5, ročník; Korčuliarsky kurz 1. a 2. ročník                                                     

Pg prax študentov z UMB                                 

Noc výskumníkov – ESC – prezentácia prírodných vied zaujímavou formou 
Envirofilm  
 
Zber papiera - spolupráca s firmou PLAST Zvolen. Jesenný zber – október 2013 
Jarný zber – máj 2014 



 
Zber hliníkových viečok - s podporou spol. Confal a.s. Slovenská Ľupča; firma 
dodala škole náučný panel o triedení nebezpečného odpadu. (Vyrába hliníkové 
zliatiny na princípe pretavovania druhotných surovín). 

Zber PET fliaš – enviro výchova, recyklácia odpadu 

Cestovateľské utorky v Tihányovskom kaštieli - účasť   
 
Európsky deň školy a rodiny.                                                                                              
Priebežná prax poslucháčov UMB ( zodp. Magicová ).                                                        
Halloween, vyučovanie v tradičnom kostýme, sprievod v maskách, hra: „ Trick or 
treat “. 

Šport nás spája - futbalový turnaj žiaci - učitelia - rodičia                                                
Výstava projektov, žiacke práce                                                                                    
Vianočná pohľadnica, výstava v učebni anglického jazyka                                         
Vianočná kapustnica, návšteva vianočného koncertu                                                                       
Vianočné posedenie v kruhu starých rodičov                                                                          
Návšteva detí z MŠ Veľkonočné tvorivé dielne v spolupráci s pani Slivkovou – 
batikovanie kraslíc                                                                                                                   
Malá športová olympiáda                                                                                                           
Majstri a deti – hrnčiarstvo a drotárstvo                                                                                     
Školy v prírode                                                                                                            
Koncoročné výlety                                                                                                       
Priebežne vstupy rodinných príslušníkov na „Otcovia a mamy, čítajte s nami“ 

Podujatia v ŠKD: Čo sa sluší a čo nie; Týždeň ovocia a zeleniny; Z rozprávky 

do rozprávky; Šarkaniáda; Súťaž o najkrajšiu tekvicu; Vítanie Mikuláša; Vianočná 
výzdoba a besiedky; Vianočné trhy; príprava darčekov pre prvákov; Detský 
karneval; Vítanie Mikuláša; Vianočná výzdoba a besiedky; Príprava darčekov pre 
prvákov; Detský karneval; Správny chlapec - správne dievča; Marec - mesiac knihy; 
Harry Potter - kvíz pre tretiakov; MDŽ; Veľká noc; Envirohra; Deň matiek; Týždeň 
športu v ŠKD; Zber papiera; MDD  Vynášanie Moreny;  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Národný projekt: "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné  
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy  zameranej 
na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“  (Súťaž BA – Preteky robotov; 
ZOČ; workshop pre učiteľov k DS č.4 v Nitre Súťaž ZENIT; – celoslovenská súťaž; 
tvorba web stránok - súťaž; Robotika - súťaž; inštruktáž  a súťaž – tvorba web 
stránok;                                                         
 
„Škola podporujúca zdravie“ vhodným učivom a pohybovými aktivitami sme učili 
žiakov predchádzať obezite;    
                                   .                                                                                                                                      
„Krok za krokom“- začleňovanie rodičov do vo Vysokých Tatrách, v Gerlachove, 



pracovné stretnutie učiteľov vyučovania a výchovy; 7. ročník cyklického vzdelávania 
v rámci projektu Krok za krokom                                                                                                            

„Otcovia a mamy čítajte si s nami“- čítanie rodičov v jednotlivých triedach, 
čitateľské aktivity s návštevami knižnice, čítanie s porozumením; 

 „Bezpečne doma i na cestách“ – spolupráca s CVČ  

Regionálna výchova - zvyky a tradície Veľkonočné sviatky, tvorivé dielne – 
maľovanie kraslíc; výrobky na hrnčiarskom kruhu - spomienkové darčeky k 40. 
výročiu školy; Vianoce - Vianočné trhy; Vianočné pečivo; Vianočná ikebana; 

Malý les vo veľkom meste; ochrana prírody - poznávanie stromov podľa projektu  
a straostlivosť o ne environmentálna výchova;  

Enviroprojekty - Zber odpadov "Alumíniové viečka", Staré batérie; Zber papiera; 

„ Voda“; „Vzduch“;  „Chémia a výživa“; „Nebezpečné choroby“, „Horenie  
a hasenie“, „Chemické látky v potravinách“; „Zásady správnej výživy“;     

Optimálne ŽP – projekt žiakov 9.r     

Po stopách vody -  projekt organizovaný Stredoslovenskou vodárenskou spoloč-
nosťou , kde sa zapojili žiaci 8.B triedy a formou nástenky, internetu plnili rôzne 
úlohy o vode – sledovali cestu vody, odpovedali na otázky, vyrobili plagát o ceste 
vody v meste..       

Maskot triedy - ročníkový projekt - spolupráca s rodinou 

Výstava indiv. projektov, žiacke práce a hravé aktivity na hodinách                     

Objav svoju perlu : žiaci náboženskej výchovy  
 
Správaj sa normálne: - v spolupráci s OR PZ,  
 

Zvyšovanie právneho povedomia žiakov - projekt v spolupráci s Právnickou 
fakultou UMB, B. Bystrica o:  trestnoprávnej zodpovednosti  mladistvých,  
nápravnovýchovných zariadeniach, páchanií priestupkov  a o trestnej  činnosti 
mládeže. 

Starší učia malých – Kliešť ako prenášač chorôb – p. Radobická – deviataci 
učili na prvom stupni žiakov o kiešťovi, ako ho odstrániť, ako sa chrániť 

"Cesta“- projekt protidrogovej výchovy 

 „Šport pre všetkých“ - projekt na rozvoj podmienok na šport pre všetkých 
(zabezpečenie moderných UP na TŠV) 

Projekt - boj proti rasovej neznášanlivosti (OSWIENČIM“) 



Vzdelávacie kurzy: PVK 1 aj 2, stupeň; LVK 1. aj 2. stupeň; Korčuľovanie 1. a 2. 
ročník; 

§ 2. ods. 1 k,  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: r. 2012.                                                                      
Druh inšpekcie: 2012 - Školský vzdelávací program 

§ 2. ods. 1 l 

Hodnotenie priestorov a podmienok vyučovania 

Škola je kultivovaným priestorom v interiéroch aj exteriéroch, čo je odrazom 
aktívneho prístupu pg. a ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov. Medzi 
interiérmi to platí najmä o učebniach žiakov prvého stupňa. Estetika a funkčnosť 
stavu učební sa zlepšila inováciou žiackeho nábytku, hlavným problémom zostali 
netesniace okná a pokazené žalúzie, čo má výrazný vplyv na komfort 
žiakov.  Čiastočne sa zlepšila vybavenosť tried  doplnením o niekoľko stacionárne 
umiestnených datavideoprojekotrov. Pretrváva zlý stav vybavenosti kabinetov pgz 
a  spoločných priestorov (podlahy, maľovky, okná, sociálne zariadenia...). K zmene a 
zlepšeniu podmienok vybavenosti odborných učební došlo začlenením sa školy do 
projektu Školy odborne, kde ako pilotná škola dostala vybavenosť zariadením a 
učebnými pomôckami v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technické práce. Do 
užívania bolo zaradené aj svojpomocne vybudované ihrisko pre ŠKD, kde 
odstúpením sponzora od sľubu zostalo nedobudované schodisko na jeho vrchnú 
terasu. Ku koncu školského roka bola svojpomocne dokončená aj stavebná časť 
odbornej učebne na vyučovanie informatiky PC, ktorú bude potrebné doplniť PC 
technikou. V upravenom stave bol aj ŠŠA využívaný bez obmedzení aj občianskou 
komunitou. Nezmenil sa kritický stav podláh telocviční, ktoré sú už dva roky 
registrované u zriaďovateľa a na KŠÚ ako havária, tiež zlý technický stav nástupnej 
plochy priečelia a situácia v školskej kuchyni s chýbajúcou klimatizáciou. 

Na škole bolo celkom 41 učební, v tom: 16 kmeňových učební I. st., 19 kmeňových 
učební II. st. = celkom 35 kmeňových učební:, v tom 11 odb. učební využívaných aj ako 
ako kmeňové. Odborných učební 16, v tom aj ako kmeňových 11 učební, jedna polučebňa 
na výučbu delenej skupiny CJ.  Na škole bolo 18 kabinetov pre pgz. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola využila na svoju propagáciu popularizáciu činnosti a života školy v médiách – 
TV Markíza, TA3, STV; region. TV; regionálne denníky, Radničné noviny; Slovenský 
rozhlas; 

Výstavy:  Vianočná ikebana, vianočné pečivo 

Školy v prírode 1. – 4. r.;  6 tried 

Plavecký výcvik žiakov 1. 3. a 5. roč.;  11 tried                                 



Korčuliarsky výcvik 1. a 2. ročník; 8 tried 

LVK  - 4 triedy žiakov 2. Ročníka a 3 triedy žiakov 7. ročníka   (Donovaly; Krahule);                  

Učitelia v telocvični Turnaj vo florbale so žiakmi 8. a 9. roč.                           

  Memoriál Milana Podhradského - volej. turnaj učiteľov B. Bystrice 

Relaxačný pobyt zamestnancov školy v Brusne; 

§ 2. ods. 1 m 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné zabezpečenie školy 

Dlhodobo nezodpovedá reálnym potrebám, obmedzuje možnosti potrebnej 
priebežnej údržby a plánovitého rozvoja. Deficit zdrojov supluje spolupráca 
školy s radou rodičov a z 2% daní, resp. z výberu prostriedkov od rodičov. 

 

 

 

 

Finančné zabezpečenie školy r. 2013   

 Bod 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu   
Prenesené kompetencie                                                      989 886,00 

Originálne kompetencie                                             213 702,00 

Za mimoriadne výsledky žiakov                                           400,00 

Na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi                      332,00 

Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia               700,00 

Dopravné                                                                    3 710,58 

Vzdelávacie poukazy                                                             12 522,00 

Asistenti                                                                      9 000,00 

Na údržbu z Mesta BB 32 904,00 

Vlastné príjmy                                                                       49 961,13 

5 % navýšenie na mzdy a odvody pre nepedagog.pracovn. 8 976,00 

Refundácia za vzdelávanie AJ 11T1 890,99 

Refundácia za vzdelávanie AJ 11T2 157,23 

Sponzorské                                                                            2 234,85 

CELKOM:                                                             1 325 376,78 



Bod 2.   Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť... 
                                                                                                                                                  

Poplatky za školský klub detí    18 228,00 €. 

Použité boli: na mzdy,  energie  a služby v ŠKD. 

 

 Bod 3.   Finančné prostriedky prijaté za  vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
použitia v členení podľa financovaných aktivít    12 522,00 € 

 

Použité boli na : 

Mzdy – odmeny za vedenie krúžkov                6 125,00 

Práca na dohodu – vedenie krúžkov                   710,00 

Odvody do poisťovní                                         2 162,29 

Učebné pomôcky, materiál na výchovu, inter.vyb. 3 524,71  

       

 Bod 4.   Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení 
podľa finančných aktivít 

Príjem na darovací účet v r. 2013            2 234,85 
Použité boli na denník SME 232,88 € a na výdavky súťaže ROBO CUP 2 001,97 € 
 

Bod 5.   Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Ostatné vlastné príjmy:                                32 230,62 

Z toho: 

Nájom bytový a nebytový                                14 578,39 

Réžia stravníkov                                              12 957,20 

Dobropis – energie z r.2012                               3 585,05           

Náhrada škody z poisťovne                               1 001,98 

Predaj tovarov a služieb       108,00 

 
 

Prostriedky zo ZRPŠ 

 

príjem  18865,13 

výdaj    17426,52 

zostatok  1438,61  prenesený zostatok na rok 2014/2015 do pokladne 

 

 

peniaze použité  Akcie   ŠKD  698,24 

                                   I. stupeň  3946,44 

                                  II. stupeň  376,62 

                                PC učebňa 9349,83 

                                              notár  55,39 



§ 2. ods. 1 n 

  Plnenie stanoveného cieľa Plnenie cieľov a priorít na šk. rok 
2013/14 

Postúpiť v údržbe budovy školy, vytvoriť 
podmienky na zníženie energetickej 
nákladovosti školy. Tieto prostriedky 
postupne začleniť na využitie pri ďalších 
potrebných úpravách (maľovanie, výmena 
podláh, inovácia nábytku...). Pripraviť 
podmienky na rekonštrukciu elektrickej 
siete. Na daný účel využiť predpoklady, 
vytvárané na systematickú údržbu škôl na 
základe záverov vypracovanej Koncepcie 
školstva v B. Bystrici z r. 2010 a 2011. 

Nezrealizované pre nedostatok fin. zdrojov a 
absenciu systémových opatrení zo strany 
zriaďovateľa. 

  

 

Zosúladiť plán rekonštrukcie okien 
s plnením pedagogického procesu školy. 
Eliminovať nepriaznivé dopady 
rekonštrukčných prác na kvalitu pg. 
procesu. 

Realizácia počas hlavných prázdnin 2014. S 
miernym sklzom zrealizované, Škola 
proistredníctvom učiteľov zabezpečila 
vymaľovanie interiérov školy okrem. TV. 

V súčinnosti so zriaďovateľom zabezpečiť 
odstránenie havarijného stavu podláh 
telocviční. 

Zriaďovateľ a OŠÚ nezabezpečil potrebné 
finančné prostriedky. 

Vytvoriť podmienky na prebudovanie 
asfaltového ihriska v ŠŠA a doplnenie jeho 
vybavenia o outdorové posilňovacie 
súpravy. 

Nepodarilo sa u zriaďovateľa presadiť algoritmus 
opravy ŠŠA. 

Vytvoriť podmienky na prebudovanie časti 
cvičného pozemku školy na relaxačnú 
zónu pre žiakov ŠKD a znížiť tak 
vyťaženosť a amortizáciu ŠŠA. 

Zrealizované 

Rozvíjať a presadzovať myšlienku 
vytvorenie podmienok na vybudovanie 
školskej sauny. 

Cieľ nie je v danej ekonomickej situácii 
realizovateľný. 

Zvýšiť bezpečnosť vnútorného priestoru 
istenú domácim vrátnikom 
doplnením  vonkajšieho kamerového 
systému  

Cieľ bol splnený. 

Rozšíriť počet správnych zamestnancov 
o potrebné profesie samostatnými 
zmluvami na vykonanie práce (záhradnícke 
služby, správa ŠŠA, technik IKT, ďalšie...) 

Bolo vytvorené nové pracovné miesto - údržbár 
školy a navýšený počet VPP. NaĎalej zostáva 
slabým miestom chýbajúci technik IKT sietí... 



Na skvalitnenie možností vyučovania 
zabezpečovať postupné znižovanie 
celkového počtu žiakov a tried na škole. 

Došlo len k čiastočnému zníženiu počtu žiakov, 
nie tried.  

Začleniť úlohy podľa zákona na posilnenie 
vlasteneckej výchovy a ostatných POP MŠ 
SR, podporovať folklórne formy ako súčasť 
regionálnej a národnej výchovy. 
Podporovať zmysel žiakov pre demokraciu 
a humanizmus, naučiť ich správne 
a terorizmus chápať nezdravý naciona-
lizmus ako prostriedok na zakrývanie 
a riešenie dôsledkov sociálneho napätia 
v spoločnosti. 

Úloha  priebežne plnená. 

Zabezpečovať priebežnú prácu s integro-
vanými deťmi a deťmi zo sociálne 
zhoršeného prostredia. 

Úloha splnená, účinnosť ovplyvnená tým, že 
škola potrebuje 5 asistentov učiteľa, dostala ale 
prostriedky iba na 1,75 asistenta. 

Venovať osobitnú pozornosť talentovaným 
žiakom, účasťou žiakov v súťažiach 
rozvíjať ich osobitý talent. 

Úloha splnená, čo sa prejavilo výbornými 
umiestneniami talentovaných žiakov v súťažiach. 

Pedagogickými prostriedkami podporovať 
úroveň všeľudskej vychovanosti žiakov, 
bojovať proti formám xenofóbie, 
šikanovania, agresivity a násilia. 

Úloha bola priebežne plnená. 

Využívať prácu školského psychológa 
a koordinátora prevencie na 
efektívneovplyvňovanie uvedomenia, 
zodpovednosti a vychovanosti žiakov. 

Realizované. Prax ukazuje, že na takej veľkej 
školy by sa zišli aj 2 psychológovia. 

Šíriť u žiakov zodpovednosť za vlastné 
konanie, právne povedomie 
i zodpovednosť. 

Úloha bola priebežne plnená. 

Podporovať zdravie a zdravý životný štýl 
žiakov, športovou prípravou ich viesť 
k zdravému životnému štýlu. Pomáhať 
v šírení poznatkov o zdravej výžive a v boji 
proti obezite. Využívať rozvoj 
komunikačných schopností a zručností 
s IKT ako jedného z prostriedkov 
vzdelávania a rozvoja kompetencií žiakov. 

Úloha bola priebežne plnená, na boj s obezitou 
je potrebná komplexná úprava životného štýlu 
detí v rodinách. Škola sprevádzkovala nové 
ihrisko pre ŠKD, v programe vyučovania rozšírila 
oblasť TŠV (lyžovanie na prvom st., MTZ na 
bežecké lyžovanie, korčuľovanie... ).                      
Rozvoj IKT viaže nedostatok fin. zdrojov. 
Napriek tomu sa nám združením prostriedkov 
podarilo zabezpečiť na školu ďalšie prvky IKT. 

Viesť žiakov pri vyučovaní k podpore 
environmentálneho myslenia a konania na 
ochranu Zeme a životného prostredia. 

Priebežne plnená, nedostatkom sú formálne 
prístupy spoločenského prostredia na praktickú 
súčinnosť s cieľmi školy. 

Podporovať dopravnú výchovu žiakov 
a eliminovať tak počet obetí dopravných 
nehôd detí. 

Úloha bola priebežne plnená. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Výsledky vzdelávania; úroveň všeľudskej vychovanosti žiakov; boj proti 
xenofóbiám, folklór, podpora národného uvedomenia, astronómia, šport, 
dramatické, výtvarné umenie, hudobná výchova, matematika, slovenský jazyk; 
prírodné vedy; spoločesnské vedy 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť: 

Skvalitnenie podmienok na využívanie IKT vo výučbe. Zavádzanie IKT do 
dennej pg. praxe.  

Technický stav a vybavenosť priestorov školy na vyučovanie, úprava ŠŠA, 
vybavenosť zbierok UP. 

 

Podporovať všetky formy pôsobenia na 
rozvoj rodinnej, sexuálnej výchovy 
a výchovy k budúcemu zodpovednému 
plánovitému rodičovstvu. 

Úloha bola priebežne plnená. 

Podporovať rozvoj zdravotných poznatkov, 
s kompetenciami v oblasti poskytovania 
prvej pomoci a popularizácii budúceho 
darcovstva krvi. 

Úloha bola priebežne plnená. 



Návrh opatrení:  

Naplánovaná výmena konštrukčných otvorov môže čiastočne vytvoriť priestor 
ku skvalitneniu podmienok a účinnosti vyučovania a výchovy, k zlepšeniu 
organizácie školy a vytvorí predpoklady na údržbu a rozvoj školy. Zastavenie 
procesu okliešťovania rozpočtu školy v prospech málopočetných škôl. Pri 
vysokom počte žiakov škola slúži zriaďovateľovi ako banka na peniaze, lebo 
nedostane na hospodárenie úplný rozpočet, ale problémy, vyplývajúce z 
vysokého počtu žiakov jej zostávajú. Finančná podpora školy za dodávanie 
žiakov na bilinguálne a osemročné gymnáziá.  . 

Zjednocovanie nárokov na pôsobenie na žiakov zo strany školy, rodiny, ale aj 
občianskej verejnosti. Formovanie k osobnej zodpovednosti žiaka za jeho 
konanie. Zmena životného štýlu na zdravší s väčším dôrazom na začlenenie 
telesnej kultúry do denného života detí aj rodiny. 

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Podľa spätnej väzby zo stredných škôl patria žiaci našej školy k úspešným a 
žiadaným žiakom s dobrými vzdelávacími výsledkami a správaním. Ďalšie 
analýzy školy nerobí. Škola zapojením žiakov do projektu "Školy odborne" má 
za cieľ podporiť ich orientáciu na technické smery vzdelávania. Na podrobnejšiu 
analýzu v  uvedenom smere je však jednoročná doba ešte krátky cyklus na 
bližšiu spätnú väzbu. 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Škola dodržiavala počty žiakov v triedach, a v delených skupinách určených 
legislatívou,  zohľadňovala potreby integrovaných žiakov. Chybou je 
nedostatočný počet asistentov týmto žiakom, namiesto potrebných 5 asistentov 
mala škola iba 1,75 asistenta... Komfort vyučovania bol ovplyvnený vysokými 
teplotami v učebniach a priestoroch v letnom období (pokazené žalúzie...) a 
netesnosťami okien v zimnom období. Vo všetkých triedach je prístup k pitnej 
vode, sociálne zariadenia sú však v zlom technickom stave. Sú však v 
súčinnosti s radou rodičov vybavené mydlom, utierkami a toaletným papierom 
za prostriedky rady rodičov. V zlom stave sú podlahy v 18 triedach, na 
chodbách a v havarijnom stave zostali podlahy telocviční! Škola nebola 
komplexne maľovaná od r. 1988! Komfortu neprispievajú ani dlhé rady pri 
vyčkávaní na obed, hoci ŠJ využíva plnú výdajnú kapacitu. Napriek 
uvedenému, vyučovanie najmä na prvom stupni prebiehalo v prostredí útulných, 
čistých a kultivovaných tried, v takmer všetkých triedach sú vymenené žiacke 
lavice za nové a prašné tabule za bezprašné. 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola sa snaží úzko spolupracovala s rodičmi žiakov. Výsledkom je nielen 
spoluúčasť rodičov najmä v nižších ročníkoch pri zabezpečovaní podmienok 
vyučovania vo svojich triedach, ale aj výrazná finančná podpora vzdelávacích 
podujatí žiakov z fondu rady rodičov a z 2%. Škola oceňuje konštruktívny 
prístup rady rodičov aj individuálnych rodičov pri riešení problémov školy, aj ich 
účasť na vzdelávaní (K&K, LVK žiakov 1. stupňa, ihrisko ŠKD...) snaží sa 

Názov záujmového 
krúžku 

Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

 basketbal 17 1 Mgr. Jana Žilinská 

 detský folklórny súbor 
Dupkáčik 

44 2 Mgr. Viera Potančoková 

 Dramatický krúžok 5 0 Mgr. Marta Čupková 

 Floorballový krúžok 15 1 Mgr. Miroslav Romanovský 

 forbalový krúžok 18 1 Mgr. Ján Lupták 

 futbalový krúžok 30 1 Mgr. Ján Lupták 

 gymnastický krúžok 42 2 Mgr. Polóny a Mgr. Dóšová 

 informatika hrou 21 1 Mgr. Mariana Radobická 

 krúžok kreativity 10 1 Mgr. Dáša Birmonová 

 loptové a pohybové 
hry 

24 1 Mgr. Jana Žilinská 

 matematika hrou 23 1 PaedDr. Eva Ondrušová 

 mladý remeselník 16 1 PaedDr. Eva Kulfasová 

 moderné tance 19 1 Mgr. Michala Marcineková 

 poznávanie Banskej 
Bystrice 

5 0 PaedDr. Ľubica Tomková 

 prírodovedný krúžok 12 1  p. Bartková 

 stolný tenis 23 1 Mgr. Ján Lupták 

 šikovné ruky 46 2 Mgr. Viera Kuníková 

 šikovníček 22 1 Mgr. Silvia Sekerešová 

 ŠKD 82 12   

 športový krúžok 16 1 Mgr. Lenka Vitková 

 tanečný krúžok 4 0 Mgr. Pavlína Krchmanová 

 zábavná matematika 22 1 Mgr. Danka Pazúriková 



zabezpečiť im čo najširší pedagogicko-psychologický servis, informovanosť o 
problematike, legislatíve a organizácii školstva. 

§ 2. ods. 2 d   

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola využívala mimoškolské organizácie na podporu vzdelávania a 
prepojenosť vzdelávania s praktickým životom (SAŽP, občianske iniciatívy, 
múzeá, kultúrne ustanovizne, TJ, vzdelávacie agentúry, CVČ, UMB, MsÚ, 
polícia, hasiči, colníci, zdravotnícke zariadenia...). Škola sa zapájala do aktivít 
mesta, na druhej strane si však pýta vyššiu praktickú podporu od zriaďovateľa, 
ktorý by mal slúžiť škole ako pomocný servis , nie naopak. Spoločnosť by mala 
výraznejšie regulovať negatívne vplyvy a vzory z vonkajšieho prostredia na deti, 
ktoré z bezpečného a morálneho prostredia školy vystupuje do amorálneho 
spoločenského prostredia, umocneného ešte aj pofidérnymi vplyvmi masmédií. 

Záver: 

PG proces a prevádzku zabezpečovala škola v nie najpriaznivejších  
podmienkach. O to viac je treba vyzdvihnúť vynaložené úsilie všetkých 
zamestnancov, ktoré sa odrazilo v dobrých vzdelávacích výsledkoch a úrovni 
vychovanosti žiakov. Je chybou, že škola nemôže adekvátne reagovať na ich 
zodpovednú prácu vytváraním lepších podmienok a využívaním finančných 
stimulov. Veď naši pedagógovia by vedeli deti vzdelávať ešte lepšie, 
modernejšími spôsobmi a efektívnejšie, čo by im napomohlo venovať viacej 
osobitnej prítomnosti v práci s deťmi. Cesta redukcie finančných tokov škole nie 
je tým správnym spôsobom, ale zásadným obmedzením, brzdiacim jej rozvoj. 

Vypracoval: Mgr. Ján Chmelík, r.š.               ..............................................  

Súčinnosť: Mgr. Šárka Kováčová                        .............................................    

V Banskej Bystrici, 5. októbra 2014 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7. októbra 2014 

Vyjadrenie rady školy: Rada školy prerokovala a vzala na vedomie 

predloženú Správu. Zároveň konštatuje, že je spracovaná v súlade s Vyhláškou 

Ministerstva školstva č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

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

V Banskej Bystrici 7. októbra 2014                         ............................................... 

Schválenie zriaďovateľom: Zriaďovateľ schválil / neschválil Správu 

V Banskej Bystrici, ........ . októbra 2014        ...............................................            



 


