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Východiská a podklady 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

- Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,  

- Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

- v súlade s Koncepčným zámerom rozvoja ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 na obdobie 2015 – 2019 

- v súlade so Školským vzdelávacím programom ISCED1, ISCED 2 a inovovaným ŠkVP 

- v súlade s Rámcovým ročným plánom práce ZŠ v šk. roku 2016/2017 

- Výchovného plán ŠKD na rok 2017/2018 a Správy o činnosti ŠKD za daný školský rok 

- v súlade s hodnotiacimi správami o zameraní a výstupoch strategických projektov a programov školy 

- v súlade s evalvačnými správy o činnosti PK,MZ za školský rok 2017/2018 

- so správou Školské výchovné poradenstvo  

- ekonomických podkladov školy a školského zariadenia 

- informácii o činnosti Rady školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. 

 
Predložená správa/tabuľky sú spracované podľa vzorového materiálu OŠ MsÚ Vo Zvolene. 
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Prílohy: 

Vyjadrenie Rady školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2017/2018. 

Ďalšie prílohy tvoria evalvačné výstupy strategických projektov v hodnotenom školskom roku, hodnotiace 

správy PK a MZ, dve ukážky školského časopisu KLEBETNÍK, časopisu VESELO V KLUBE a kniha 

ROČENKA - Moja škola 2017/2018.  
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I.1  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE (§2 ods. 1 písm. a) 

 
1.Názov školy ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

2.Adresa školy P. JILEMNICKÉHO 1035/2, ZVOLEN 

3.Telefónne číslo +421455330931 

4.Webové sídlo školy www.3zs–zvolen.sk e-mailová adresa:  riaditelka@3zs-zvolen.sk 

5.Zriaďovateľ MESTO ZVOLEN, Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen 

 

Vedúci zamestnanci školy  
Ľuboslava Bieliková, Mgr. riaditeľka školy (menovaná od 01.07.2014) 

Alena Zagrapanová,  Mgr.  zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň 

Eva Devečková,    PaedDr. zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň 

Alena Hanáková,       Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

V súlade s potrebami a cieľmi ZŠ sú na našej škole zriadené poradné orgány školy: 

a, Rada školy 

b, Rada rodičov 

c, metodické orgány (metodické združenia a predmetové komisie) 

d, pedagogická rada 

e, Rada vedenia. 

 

A, Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 11. apríla 2016. Funkčné obdobie 

začalo týmto dňom a trvá štyri roky.  

Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, 

pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej 

kontroly. 

 

Členovia rady školy 

P. č. Meno a priezvisko, titul Funkcia Zvolený/delegovaný za 
1 Axmanová Tatiana, Mgr. predsedníčka zástupca zriaďovateľa 
2 Hruška Oskar,     Ing. podpredseda rodičov 
3 Ivanová Mária tajomníčka ostatných zamestnancov 
4 Bellová Jarmila, Mgr.  pedagogických zamestnancov  

5 Herich Martin,    Ing.  rodičov 

6 Golis Rastislav,   Ing.  rodičov 

7 Maťuchová Michaela, JUDr.  rodičov 

8 Sujová Mária,     Ing.   zástupca zriaďovateľa 

9 Snopko Matej  zástupca zriaďovateľa 

10 Strhárska Jana,    Mgr.  pedagogických zamestnancov 

11 Szedélyová Jana, MUDr.  zástupca zriaďovateľa 

 

V hodnotenom školskom roku sa Rada školy stretla na 2 zasadnutiach. Predmetom rokovaní bol 

prerokovanie koncepčných materiálov Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2017/2018, Organizačný poriadok ZŠ, Štruktúra 

kariérových miest PZ a OZ, aktualizácia ŠkVP/iŠkVP a Výchovného programu ŠKD, ale aj prerokovanie 

Školského poriadku ZŠ, prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za predchádzajúci školský rok, záverečný účet školy za rok 2017. 

 

 

 

B, RADA RODIČOV pracovala ako samostatný právny subjekt podľa schváleného plánu. Svoju činnosť 

a rozpočet zverejňuje za daný školský rok prostredníctvom svojich členov na stretnutiach rodičov i na 

webovom sídle školy. 
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              Golis Rastislav, Ing.,  predseda        Maťuchová Michaela, JUDr 

              Herich Martin, Ing.,    podpredseda        Molnárová Eva 

              Balážová Jana         Minka Martin 

              Badiarová Adriana        Poláčik Ján, Ing 

              Blahutiaková Soňa, MUDr.        Siládiová Slávka, Ing. 

              Čiernik Silvia        Sliacky Peter 

              Hrmová Mária, Ing.        Skalošová Andrea 

              Hruška Oskar, Ing.        Stratil Dušan 

              Lieskovská Jana, Ing., PhD.        Šimšáleková. Jana, Mgr 

              Lieskovský Martin, Ing. PhD.        Tadialová Anna Ing 

              Kaputa Vladislav Ing, PhD.        Vido Ján 

              Kuzma Igor         

 

 

 

C,  PREDMETOVÉ KOMISIE (PK) A METODICKÉ  ZDRUŽENIA (MZ) 

 

METODICKÉ ÚTVARY - PK, MZ v školskom roku 2017/2018 
PK/MZ VEDÚCI PK, MZ 

SJL Danková Helena, Mgr. 

CUJ Račáková Alena, Mgr. 

MAT – INF Klementová Darina, Mgr. 

DEJ – GEG – OBN – ETV-NBV Močárová Marianna, PaedDr. 

BIO – FYZ – CHE - THD Krupová Mária, Mgr. 

TSV - HUV – VYV - VUM Viselková Anna, PaedDr. 

1. – 4. ročník ZŠ Kurčíková Miroslava, Mgr. 

ŠKD Šulek Radoslav, Mgr. 

 

Metodické orgány (MO) sú podľa školskej legislatívy súčasťou pedagogického riadenia školy, v 

procesoch pedagogického riadenia a rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Postavenie metodických 

orgánov v základných školách stanovuje § 4 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení č. 

224/2011 Z. z. Riaditeľka školy zriaďuje metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK) ako svoje 

poradné a iniciatívne orgány. Základom každej úspešnej školy je vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného 

systému riadenia. Dôležitá je spolupráca medzi učiteľmi a vedením, ale aj participácia na rozhodovaní o 

základných otázkach školy.  

Plánovaná činnosť MO v hodnotenom školskom roku bola v súlade s cieľmi ročného plánu práce školy, s 

víziou školy, so ŠVP a ŠkVP/iŠkVP, Rámcovým plánom školy a POP pre aktuálny školský rok. 

Realizovaná činnosť PK a MZ vychádzala predovšetkým z analýzy výsledkov činnosti MO za 

predchádzajúci školský rok, z aktuálnych podmienok školy a zo vzdelávacích potrieb pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

Počas školského roka sa uskutočnili v každej PK a MZ 3 – 6 zasadnutí, na ktorých pedagogickí a odborní 

zamestnanci riešili aktuálne úlohy v systéme riadenia predovšetkým v riadiacej/organizačnej, kontrolnej 

a vzdelávacej, prípadne usmerňovacej oblasti. 

Pedagogickí zamestnanci plnili programové úlohy Rámcového plánu školy na daný šk. rok, konkrétne úlohy 

strategických projektov, ale i špecifické ciele v aktivitách zvyšujúcich kvalitu edukácie (podpora a rozvoj 

kritického myslenia, rozvoj kompetencií PZ zvyšovať kompetencie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov). 

Súčasťou evalvačných správ jednotlivých PK a MZ, ktoré tvoria prílohu celej správy je aj exkurzná činnosť 

žiakov, prezentačné aktivity na verejnosti, spolupráca s verejnosťou, alternatívna starostlivosť o žiakov so 

ŠVVP a o nadaných žiakov, absolvované vzdelávacie aktivity PZ a OZ, výstupy vnútorného systému 

kontroly a hodnotenia predmetov ŠkVP, ale aj analýzy priebežných a komplexných hodnotení. V hodnotení 

činnosti MO je viditeľná aplikácia nových foriem a metód do VVP podporujúcich kritické a tvorivé 

myslenie, zručnosti v práci a vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov, získavanie kompetencií v oblasti 

DT i celého edukačného programu tvoreného na základe pedagogickej koncepcie a strategickej vízie ZŠ, jej 

cieľov a hodnôt. 

Podmienkou rozvoja školy je efektívna spolupráca učiteľov a zamestnancov školy a školského zariadenia. 

Preto v interných smerniciach a v štatúte vedúceho MZ a PK sú podrobne rozpracované práva a povinnosti, 

ktoré súvisia s delegovanou právomocou i zodpovednosťou, so spoluprácou s odbornou verejnosťou a 

lokálnou komunitou, s účasťou na pedagogických pozorovaniach, ale aj zaznamenávaním dosiahnutých 

procesoch a výstupov napr. v individuálnej starostlivosti o deti s VIN/individuálne začlenených žiakov. 
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Vedúci MZ a PK koordinuje systém kontinuálneho vzdelávania PZ, zabezpečuje výmenu pedagogických 

skúseností z absolvovaných vzdelávaní formou metodických dní, pracovných seminárov s cieľom inovovať 

VVP. Podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií PZ a vykonáva poradenskú,  

projektovú a hodnotiacu činnosť zameranú na skvalitňovanie VVP. 

Úspechy zamestnancov školy v  oblasti prevzatia zodpovednosti podporujú klímu spolupráce, formuláciu 

spoločných cieľov i pripravenosť zamestnancov realizovať ciele ŠVP, ŠkVP/iŠkVP, Výchovného programu 

ŠKD a Koncepčného zámeru školy na obdobie rokov 2015 -2019. 

 

 

D, PEDAGOGICKÁ RADA (PR) zasadala deväťkrát v hodnotenom školskom roku, pracovala v súlade 

s naplánovanými úlohami a cieľmi zasadnutí.  

Obsah a program rokovaní bol zameraný na plnenie úloh ŠkVP, UO, rámcového plánu ZŠ, Výchovného 

programu ŠKD, na správu o VVČ školy, na priebežné evalvačné a autoevalvačné analýzy, analýzy 

hodnotených javov, odstraňovanie nedostatkov, efektívnosť, kvalitu a meranie výstupov edukácie.  

Úlohou PR je predkladať/pripomienkovať/schvaľovať návrhy na zmeny v odborno-pedagogickej oblasti, 

pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilňovať sebareflexiu učiteľa, 

aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov, prípadne navrhovať pripomienky, 

odporúčania, závery a opatrenia pre školu.  

Pedagogická rada plní niekoľko dôležitých funkcií – informačnú (aktuálne oblasti VVP, priebežné 

a sumatívne hodnotenia dochádzky, prospechu a správania žiakov), rozhodovaciu a poradnú (príprava 

odborných návrhov pre RŠ), profesionálnu/jednotiacu (plánovanie na rôznych stupňoch riadenia, tvorba 

vízií, hodnôt, realizáciu úloh), odborno-metodickú (prenos odborných kompetencií, kontinuálne 

vzdelávanie) ale aj kontrolnú a hodnotiacu (aktívna participácia na vnútro školskej kontrole, zodpovednosť 

za realizáciu RVT, pedagogické pozorovania priamo na vyučovaní).  

Na zasadnutiach sa prerokovávali konkrétne projekty alternatívnej starostlivosti - starostlivosť 

o žiakov so všeobecným nadaním, o žiakov so ŠVVP, IZŽ, spolupráca s rodičovskou a odbornou 

verejnosťou, aktuálne právne i legislatívne regulácie, hodnotili dlhodobé projekty školy, tvorbu podmienok 

pre VVP, motiváciu a aktivizáciu žiakov na vyučovaní, technické a materiálne vybavenie ZŠ.  

Cieľom bolo aj zvyšovanie právneho vedomia PZ a OZ, analyzovanie činnosti MZ a PK, formatívne 

a sumatívne hodnotenia žiakov, prerokovanie záverov interných kontrol za jednotlivé hodnotiace štvrťroky, 

analýzy interných a externých kontrol, prehľady kvality a úspešnosti žiakov i zamestnancov a merateľné 

ukazovatele rozvoja školy. 

 

E, RADA VEDENIA zasadala tridsaťsedem, z toho osem zasadnutí bolo rozšírených o vedúcich MZ a PK, 

členov výchovnej komisie, profesionálne zasadnutia k triedam APROGEN so zamestnancami CPPPaP vo 

Zvolene, zasadnutie s ZO OZ PŠaV, Radou rodičov ap. 

Rada vedenia je kvalifikovaným orgánom, ktorý merateľne pomáha riaditeľke školy koordinovať úlohy, 

organizovať, delegovať právomoci i zodpovednosť na úrovniach mikroriadenia a makroriadenia školy, 

prezentovať školu v spoločenskom, sociálnom, kultúrnom a ekonomickom okolí školy, pripravovať 

celoškolské/celoklubové/ročníkové podujatia, pomáha pri informovanosti riadiacich tímov i časovom 

harmonograme aktivít. 

Prínosom boli odborné zasadnutia pri príprave medzinárodného projektu ERASMUS+ Mosty medzi školou 

a životom, zasadnutia výchovnej komisie, zasadnutia riadiacich tímov pri príprave a realizácii variabilných 

podujatí/projektov školy, prezentačných akcií. Na Rade vedenia boli riešené delegované úlohy súvisiace 

s bezpečnosťou školského prostredia, poradenská činnosť  zamestnancov CPPPaP vo Zvolene i vedúcich MZ 

a PK k riešeniu variabilnej profesionálnej starostlivosti o deti so ŠVVP a o deti so všeobecným intelektovým 

nadaním, kariérne poradenstvo, participácia odbornej komunity na aktivitách a projektoch školy ap. 
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I.2.ÚDAJE O POČTE žiakov školy v školskom roku 2017/2018. Údaje o počte detí v ŠKD 

(§2 ods.1 písm. b) 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

 IZŽ+ 

ŠVVP 

Počet  

odd.  

ŠKD 

Počet  

detí 

v ŠKD 

Počet 

 tried 

Počet 

žiakov 

Z toho  

IZŽ+  

ŠVVP 

Počet  

odd. 

ŠKD 

Počet  

detí  

v ŠKD 

1. 3 54 0+3 2 51 3 54 0+3 2 50 

2. 3 59 2+2 2 56 3 59 3+2 2 56 

3 3 58 3+1 2 55 3 58 5+1 2 54 

4. 3 53 7+0 2 41 3 53 7+0 2 38 

5. 3 57 5+2  2 3 57 5+1  1 

6. 3 56 9+1   3 56 9+1   

7. 2 35 6+1   2 35 7+1   

8. 2 32 2+0   2 32 2+0   

9. 2 27 1+1   2 27 1+1   

Spolu 24 431 35+11 8 205 24 431 39+10 8 199 

 

Počet špeciálnych tried na 1. stupni: 4   Počet špecializovaných tried:  0 

Počet špeciálnych tried na 2. stupni: 5   Počet tried nultého ročníka:  0 

 

 

I.3 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ (k 15.05.2017) 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

spolu 
dievčatá  

počet/ % 

odklady 

počet/ % 

nezaškolení v MŠ 

počet/ % 
samostatné (spojené) 

79 46/58,22% 5/6,33% 3/3,79% 3 

 
 

I.4 Údaje o prijatých žiakoch do prvého ročníka strednej školy 

žiaci 9. ročníka ZŠ 

Počet 

žiakov 

9. roč. 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Konzervatóriá SOŠ/4- ročné SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

27 
Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí 

9 0 13 5 0 

 

 

V hodnotenom školskom roku sa prijímacieho konania zúčastnilo 27 žiakov 9. ročníka. O štúdium na 

bilingválnych gymnáziách prejavilo záujem 11 žiakov 8. ročníka a na osemročné gymnáziá si podalo 

prihlášky 18 žiakov 5. ročníka. V nižšom ako deviatom ročníku ukončili vzdelávanie na ZŠ 3 žiaci. 

Z celkového počtu žiakov 9. ročníka prijatých na školy s talentovou skúškou (školy s umeleckým 

zameraním, resp. s umeleckými odbormi, konzervatórium, športové gymnáziá) sa nakoniec zapísali len 3 

žiaci –Súkromná SOŠ pedagogická EBG v Žiari n/Hronom (1) a Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša 

- Hámre (2 žiačky).  
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V rámci autoremedúry uplatňovanej na jednotlivých stredných školách po 1. kole dochádza po prvých 

zápisoch k presunom žiakov na uvoľnené miesta. Túto možnosť využili tí žiaci, ktorí síce vyhoveli 

kritériám prijímacieho konania, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta.  

2. kolo prijímacieho konania využili 2 žiaci, ktorí boli prijatí na základe úspešného vykonania prijímacej 

skúšky (žiačka 5. ročníka - OG, v Žiari n/Hronom; žiak 9. ročníka na SOŠ elektrotechnická v B. Bystrici). 

Na základe výsledkov T9 – 2018 prijímacie skúšky nerobili dvaja žiaci, keďže v oboch testovaných 

predmetoch dosiahli úspešnosť aspoň 90%. 

V školskom roku 2017/2018 záujem o štúdium (33,33%). na gymnáziách dominoval len u žiakov IX.C 

triedy vzdelávaných v APROGENe. Žiaci IX.A triedy si všetci volili SOŠ (66,67%), pričom prevládal 

záujem o školy s technickým zameraním. Päť žiakov (18,52%) sa bude vzdelávať v 3-ročnom učebnom 

odbore, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Možno konštatovať, že žiakom sa 

naplnili ich očakávania a boli prijatí na školy podľa vlastného výberu. 

 

žiaci 5. ročníka ZŠ 

Počet žiakov 

5. roč. Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na osemročné gymnáziá 

56 
Prihlásení Zapísaní/prijatí 

18 13/13 

 

žiaci z nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

Ročník Počet žiakov 

prijatých na SŠ 
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

z 5. ročníka 13 osemročné gymnázium 

z 6. ročníka 1 2-ročný odbor 

z 7. ročníka 2 2-ročný odbor 

z 8. ročníka 5 5 žiakov na bilingválne gymnáziá 

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou nebol poskytnutý žiadnemu žiakovi. 

 

                      
 
1.5.Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov ZŠ podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§2 

ods.1 písm. e) 

1. stupeň ZŠ 
Roč

ník 
Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried   

 

SJL 

 

ANJ 

 

MAT 

PVO 

PDA 

 

VLA 

 

HUV 

INF 

IFV  

PVC  

 

TSV 

TEV 

VYV ETV/ 

NBV 
TEF 

TBZ 

Ø 

 

1. 

I.A Slovné hodnotenie abs.  SH 

I.B Slovné hodnotenie abs.  SH 

I.C Slovné hodnotenie abs.  SH 

 

2. 

II.A 1,29 1,20 1,25 1,17  1,00 1,00  1,00 1,00 abs. 1,20 1,14 

II.B 1,13 1,00 1,13 1,00  1,00 1,00  1,00 1,00 abs. 1,04 1,04 

II.C Slovné hodnotenie   SH 

 

3. 

III.A 1,42 1,00 1,33 1,08 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 1,04 1,08 

III.B 1,46 1,50 1,46 1,21 1,25 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 abs. 1,13 1,19 

III.C Slovné hodnotenie   SH 

 

4. 

IV.A 1,74 1,37 1,68 1,37 1,68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 1,26 1,27 

IV.B 1,68 1,18 1,64 1,41 1,59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 1,27 1,24 

IV.C Slovné hodnotenie   SH 

 Ø 1,45 1,20 1,41 1,27 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 1,16 1,17 
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2.stupeň ZŠ  
R 

o 

č 

 

Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  

SJL ANJ CUJ DEJ GEG OBN MAT CHE BIO HUV VYV TSV INF 
INY 

THD Ø 

 

5. 

V.A 1,83 1,30  1,83 1,70  1,74  1,39 1,17 1,22 1,13 1,13 1,04 1,41 

V.B 2,30 1,44  1,75 2,05  1,95  1,75 1,30 1,20 1,00 1,30 1,00 1,55 

V.C 1,57 1,21  1,21 1,29  1,43  1,29 1,07 1,21 1,00 1,07 1,00 1,21 

6.  
VI.A 2,04 1,91  2,43 2,35 1,83 2,13  2,22 1,74 1,43 1,32 1,48 1,17 1,84 

VI.B 1,70 1,60  1,85 1,90 1,75 1,95  1,80 1,60 1,45 1,15 1,40 1,20 1,61 

VI.C 1,36 1,18 1,09 1,82 1,45 1,00 1,18  1,55 1,00 1,09 1,00 1,00 1,00 1,21 

7. 
VII.A 2,37 1,63 1,36 2,63 2,58 1,63 2,63 2,16 2,79 1,37 1,84 1,67 1,74 1,32 1,98 

VII.C 1,25 1,08 1,17 1,33 1,50 1,00 1,33 1,17 1,25 1,00 1,17 1,00 1,17 1,00 1,17 

8. 
VIII.A 2,10 1,65 1,80 1,75 2,05 1,20 2,35 1,95 1,50   1,00 1,30 1,10 1,65 

VIII.C 1,45 1,18 1,18 1,55 1,64 1,00 1,36 1,64 1,18   1,18 1,18 1,00 1,3 

9. 
IX.A 3,06 1,78 2,35 2,72 2,33 2,50 3,11 2,78 2,50   1,78   2,49 

IX.C 1,33 1,22 1,11 1,00 1,22 1,00 1,11 1,22 1,00   1,00 1,00  1,11 

 Ø 1,88 1,43 1,39 1,82 1,85 1,42 1,88 1,82 1,69 1,27 1,35 1,2 1,42 1,1 1,54 

 

Prospech žiakov 

Prospech žiakov 

∑ 

Počet žiakov 

Z toho Priemerný prospech 

prospelo neprospelo/ 

neklasifikovaní 

1. stupeň/2. stupeň Spolu 

431 424 4/3 1,17/1,54 1,355 

 

 

Pochvaly za správanie a prospech 

Pochvaly za správanie a prospech 

∑ z  toho 

od tried. učiteľa % od riad. školy % 

239 209 48,49 30 6,96 

 

Výchovné opatrenia 

Výchovné opatrenia 

∑ z toho 

od triedneho uč. % od riad. školy % 

61 48 11,14 13 3,02 

 

 

Znížené známky zo správania 

Znížené známky zo správania 

∑ z  toho 

na 2. stupeň na 3. stupeň na 4. stupeň 

9 6 3 0 

 

 

Výsledky externého merania TESTOVANIE 9 – 2018 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v % v SR 

Matematika 

Ø v % triedy 

Slovenský jazyk 

Ø v % v SR 

Slovenský jazyk Ø v 

% triedy 

IX. A 18 18  

55,9 

49,72  

63,0 

64,44 

IX. C 9 9 92,22 85,78 

9. ročník 27 27 63,90 71,60 
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Údaje o vymeškaných hodinách 

Počet vymeškaných hodín – 1. polrok 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

17477 17436 99,77 41 0,23 

 

Počet vymeškaných hodín – 2. polrok 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

22120 21937 99,17 183 0,83 

 

Počet vymeškaných hodín – 1. polrok a 2. polrok 

Spolu 
z toho 

Ø na žiaka OH Ø na žiaka NH Ø na žiaka z celkového počtu VH 

39597 91,35 0,52 91,87 
Legenda:  OH ospravedlnené hodiny 

  NH neospravedlnené hodiny 

  VH vymeškané hodiny 

 
Príčiny vymeškaných neospravedlnených hodín: 

- záškoláctvo 

- nedôsledná kontrola detí zo strany rodičov 

- zákonný zástupca nepreukázal písomný doklad zdôvodňujúci neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ani po 

upozorneniach 

 

 

 

I.6 Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2017/2018. Školské kurikulum (§2 ods.1 písm. f) 

V nadväznosti na dlhodobú Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v SR konkretizovanej 

Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP/iŠVP) ISCED1, ISCED2, Školským vzdelávacím programom 

(ŠkVP a iŠkVP) i všeobecne platnými právnymi normami MŠVVaŠ SR sme plnili ročné i strategické ciele 

školy, ktoré sa týkali prirodzeného a optimálneho rozvoja detí v priebehu povinnej školskej dochádzky. 

Rešpektovaním Dohovoru o právach dieťaťa s právom na tvorivú a slobodnú výchovu rešpektujú 

zamestnanci školy aj detské individuálne záujmy a predpoklady tak, aby kurikulum školy tvorilo základ, 

na ktorý nadväzuje vyššie stredné vzdelávanie a výchova mládeže v ďalších typoch škôl. 

Činnosť školy je zložitá, nakoľko spoločnosť poveruje školy plnením mnohých špecifických úloh. Na 

základe týchto poverení škola formuluje vlastné ciele a utvára svoje funkcie. Vďaka škole sú uspokojované 

potreby osobnosti, pričom sa z biologickej bytosti (dieťa) postupne stáva aj viac či menej rozvinutým 

spoločenským tvorom. 

 

Záväzné základné dokumenty školského roku 2017/2018 

■ Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre 4., 8. a 9. ročník ZŠ  
■ Inovovaný ŠkVP (iŠkVP) pre 1., 2.,3.,  5., 6., 7. ročník ZŠ) 

■ Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne a nižšie stredné 

vzdelávanie pod číslom 2016 -14674/20295:21-10FO s platnosťou od 01.09.2016 pre 1.,2.,3., 5., 6., 7. 

ročník ZŠ (UP A). 

■ Vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním ISCED1 – 

primárne vzdelávanie ako súčasť ŠVP pod číslom CD 2008-18550/39582- 1:914 zo dňa 26.05.2009 pre 

IV.C 
■ Vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním ISCED2 – nižšie 

stredné vzdelávanie ako súčasť ŠVP pod číslom CD 2008-18550/39582-1:914 dňa 26.05.2009 pre VIII.C, 

IX.C 
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UP ISCED 1 
UP Základ + počet voliteľných 

hodín 

Zameranie  

Posilnené predmety Voliteľné hodiny 

UP iŠkVP I.A, I. B/    20+2 

II.A, II. B/  20+3 

III.A, III. B/ 23+2 

 Anglický jazyk 

Tvorivé čítanie 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

UP1 ŠkVP  

IV.A, IV.B/ 21+5 

 Tvorivé čítanie 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

UP A iŠkVP I.C/   20+1 

II.C/  20+3 

III.C/ 23+3 

 Anglický jazyk 

Obohatenie 

Informatika 

 

UP 3 ŠkVP 

 

IV.C/ 23+3 

 Logická matematika 

Obohatenie 

Tvorivé písanie 

 
UP ISCED 2 

UP Základ + počet 

voliteľných hodín 

Zameranie  

Posilnené predmety Voliteľné predmety 

UP 2 VIII.A / 27+3 

IX.A/    25+5 

Anglický jazyk,  

Matematika, Dejepis 

Cudzí jazyk 

Mladý vedec 

UP 3 VIII.C 

IX.C 

Anglický jazyk 

Cudzí jazyk 

Obohatenie 

Technika 

 

UP  

V.A, V.B /   24+3 

VI.A, VI.B/  25+4 

VII.A, VII.B/ 26+4 

Anglický jazyk,  

Matematika, Biológia,  

Dejepis, Výtvarná výchova 

Tvorivé písanie, 

Manažment osobných financií, 

Práca s materiálom/Cudzí jazyk 

 

UP A  

V.C/    24+4 

VI.C/  26+5 

VII.C/ 27+4 

Anglický jazyk,  

Matematika 

Obohatenie, Konverzácia v ANJ, 

Tvorivá matematika,  

Cudzí jazyk 

 

 

V primárnom stupni vzdelávania ISCED1 ponúka škola dva učebné plány (UP) 

Učebný plán Zameranie, posilnenie premetov 

UP Vzdelávací program primárneho vzdelávania - iŠkVP 

UP3 Vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 

schválený MŠ SR pod číslom CD 2008 – 18550/39582 dňa 26.05.2009 (projekt 

APROGEN, garant PhDr. J. Laznibatová) - ŠkVP 

UPA Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne 

vzdelávanie, schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2016-14674/20295 dňa 05.05.2016 

(projekt APROGEN, garant PhDr. J. Laznibatová) - iŠkVP 

 

 

 V nižšom strednom stupni vzdelávania ISCED2  ponúka škola dva učebné plány (UP) 

Učebný plán Zameranie, posilnenie premetov 

UP Vzdelávací program nižšieho stredného vzdelávania - iŠkVP 

UP 2 Vzdelávací program nižšieho stredného vzdelávania, základný typ - ŠkVP 

 

UP 3 

Vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 

schválený MŠ SR pod číslom CD 2008 –18550/39582 dňa 26.05.2009 (projekt 

APROGEN, garant PhDr. J. Laznibatová) - ŠkVP 

 

UPA 

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre nižšie stredné 

vzdelávanie, schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2016–14674/20295 dňa 05.05.2016 

(projekt APROGEN, garant PhDr. J. Laznibatová) - iŠkVP 

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním postupuje škola podľa 

Vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie 

a nižšie stredné vzdelávanie. Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre 
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jednotlivé stupne vzdelávania. Vymedzuje špecifické potreby žiakov, konkretizuje modifikácie, ktoré je 

potrebné pri výchovno-vzdelávacej práci s touto skupinou. 

Rozvoj špecifických schopností a predpokladov detí podporuje škola v ŠkVP aj prostredníctvom 

dlhodobých projektov a programov školy, ich realizáciou v priamom vyučovaní, v projektovom, blokovom, 

outdoorovom vyučovaní, vo výchovných procesoch i v mimo vyučovacích aktivitách. Prioritou je flexibilne 

prispôsobovať ponuku fakultatívnych t.j. voliteľných predmetov potrebám a záujmom žiakov.  

Základné kurikulum školy dopĺňa Výchovný program ŠKD na roky 2017 -2021 s názvom Popoludnia plné 

prekvapení. 

Profil absolventa školy je založený na kľúčových kompetenciách, ktoré zahŕňajú komplex vedomostí 

a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, 

hodnotiť, dorozumieť sa i porozumieť sebe i ostatným, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne 

sa rozvíjať. Zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje dosiahnuté i pokračujúce vzdelanie v pracovnom, 

občianskom, rodinnom i osobnom živote. 

Zámermi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania sú očakávania od žiaka: 

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,  

- vedieť si stanoviť profesijné, prípadne životné ciele a stratégie ich napĺňania na základe svojich 

schopností, záujmov a potrieb, 

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- rešpektovať ľudské práva a slobody, vedúce k životu v demokratickej spoločnosti, 

- osvojiť si aplikáciu a využívanie efektívnych stratégií učenia sa, 

- osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 

 

I.7 ÚDAJE o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods.1 písm. g) 

 
Počet PZ 

spolu/z toho 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

kvalifikáciu 

počet 

učiteľov 

počet 

vychovávateľov 

počet PA ostatní PZ 

43 0 0 34 7 2 0 
 

Počet NZ 

spolu počet OZ počet HSÚ zamestnanci ŠJ 

10 2 8 0 

 

Počet zamestnancov spolu: 53 

 

 

Prehľad o počte odučených hodín na primárnom a nižšom strednom vzdelávaní 
Počet odučených hodín 

1. stupeň 2. stupeň 
odborne  v % neodborne v % ∑ odborne v % neodborne v % ∑ 1. a 2. stupeň 

∑I 

306 100 0 0 306 364 92,39 30 7,61 394 700 

odborne 670 95,72 

neodborne 30 4,28 

 
 

ISCED 1 ISCED 2 

Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

z toho neodborne 0 

Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

z toho neodborne 30 

  Fyzika 14 

  Technika 4 

  Svet práce  1 

  Hudobná výchova 8 

  Výchova umením 1 

  Práca s materiálom 2 
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I.8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov školy (§2 ods.1 písm. h) 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

PZ a OZ 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Aktualizačné vzdelávanie 

Čitateľská gramotnosť v edukácii 
9 9   

Funkčné vzdelávanie 

Funkčné inovačné vzdelávanie pre VPZ 
2 1 1  

Aktualizačné vzdelávanie 

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a 

vedeckej gramotnosti 

1  1  

Aktualizačné vzdelávanie 

Programovanie v jazyku Scratch 
1 1   

Aktualizačné vzdelávanie 

Manažment osobných financií 
2 2   

Aktualizačné vzdelávanie 

Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 
1 1   

Aktualizačné vzdelávanie 

GeoGebra na hodinách matematiky 
1 1   

Aktualizačné vzdelávanie 

Odborné vedenie školskej knižnice 
1 1   

Spolu 18 16 2  

 

Profesijný rozvoj PZ a OZ orientujeme na proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania 

kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými 

potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej a odbornej činnosti.  

Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, interného aktualizačného vzdelávania (IAŠ) a účasťou na 

odborných seminároch a konferenciách si PZ a OZ rozvíjajú požadované kompetencie potrebné pre 

napĺňanie cieľov modernej školy, učia sa uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie, využívať 

didaktickú techniku a digitálne technológie pri dosahovaní stanovených cieľov vyučovania.  
V rámci IAŠ sa PZ A OZ zúčastnili na vzdelávacej regionálnej konferencii Učiaca sa škola a pokračujúcich 

seminárov Ako rozvíjať kritické myslenie na školách (lektor Ondrej Gažovič), Ako argumentovať so žiakmi 

(Martin Burgr), Dnešná generácia a kritické myslenie – princípy, problémy, riešenia (Arnold Kiss), Prečo je 

kritické myslenie u žiakov dôležité (Dušana Bieleszová).  

Ďalšie vzdelávacie aktivity realizovali Marian Majzlík Mentoring a koučing v školskom prostredí , Silvester 

Buček z OZ Vĺčatá na tému Virtuálna realita (riziká, využitie, budúcnosť). Strategické hry a ich využitie 

v budúcnosti, Maroš Hudík s témou Alf – elektronické testovanie a Katarína Halajová viedla v 3 skupinách 

Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. 

Traja pedagogickí zamestnanci v hodnotenom roku urobili 2. atestačnú skúšku. 

Súčasťou profesijného rozvoja sú aj inšpiratívne tvorivé aktivity súvisiace s výkonom 

pedagogickej a odborných činnosti a účasťou PZ/OZ na odborných/informačných seminároch, ktorých 

garantom boli Národné športové centrum, CPPPaP vo Zvolene, MPC Banská Bystrica, OXFORD university 

press, Doc. Viliam Kratochvíl, EDUSMILE, RIS, PdF UMB Banská Bystrica, Acentrum, KKĽŠ Zvolen, 

Podpolianske osvetové stredisko, ProSchool s.r.o., Asociácia správy registratúry, NÚCEM, Mesto Zvolen, 

Spojená škola v Poprade, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, Slovenský Červený 

kríž, LINGUA CREDO, RAABE, ZŠ Hrnčiarska, Libera Terra, eTwinning. Celkový počet evidovaných 

jednodňových seminárov/konferencií dosiahol číslo 51 a počet zúčastnených PZ je 63. 
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I.9  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods.1 písm. i) 

 
Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Učiaca sa škola 
6. ročník regionálnej konferencie pre PZ a OZ 

Kritické myslenie 

 

Príprava projekt ERASMUS+  

projektové stretnutie v ČR  

Detská konferencia 2018 

spoluorganizátor Mesto Zvolen, TU Zvolen 

Celé Slovensko číta deťom. Čitateľský maratón. 

Deti, hurá do čítania... Čitateľský oriešok 

15 zrealizovaných vestibulových výstav PK a MZ 

pre rodičovskú a odbornú verejnosť 
Európsky deň jazykov. 

a s ním spojené variabilné podujatia 

Prázdninový vláčik, podujatia ŠKD počas 

vedľajších a hlavných prázdnin 

Európsky týždeň boja proti drogám, sprievodné 

prevenčné aktivity s odbornou komunitou 

Do školy bezpečne. Stop drogám 

Olympiáda ľudských práv  

Digiškola. 

Back to school s Fun rádiom. 

Vianočná škola pohybu Najvšestrannejší 

športovec/športovkyňa roka.  
Športujeme – neklikáme. 

Bezpečne cez prázdniny. 

Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik  

v 2. a 6. ročníku ZŠ 

Osobnosť školy - Mesto Zvolen 

Osobnosť triedy, ocenenie kolektívom 

súťaž tvorivosti a zručnosti ŠIKULA 2018 

Technika a tvorivosť.  

výstava prác žiakov s plastom a odpadom 

Deň bez áut. Chodci na ulici, bicyklisti 

Európsky týždeň mobility. 

ART 3 galéria, prezentácia výtvarných prác 

žiakov v šk. prostredí i na webe školy  

MATEMATICKÝ KLOKAN MAKS, KLOKANKO, 

iBobor 

Projekt PERINKA (spolupráca s RR) 

Múdra škola číta deťom každý deň 

Ľudia pre stromy. Nadácia EKOPOLIS. 

Zber dažďovej vody 

Klebetník – školský časopis 

Veselo v klube –časopis ŠKD 

MATEMATICKÝ EXPRES 

Malá finančná akadémia 

Vydavateľstvo TROJKA 
ROČENKA MOJA ŠKOLA 2017/2018 

Týždeň čsl. vzájomnosti. Hviezdoslavov Kubín 

Vôňa knihy. Čítať sa nám zachcelo... 

Prezentácie na Zvolenskom zámku 
Pasovačka za rytierov a princezné 

Posledné zvonenie, rozlúčka s absolventmi ZŠ 

zážitkové učenie v ÚĽUVe v B. Bystrici, aktivity na 

podporu rozvoja manuálnych zručností detí 
hrnčiarska, drotárska, rezbárska, tkáčska dielňa 

celoškolský PROJEKTOVÝ DEŇ 

Prezentácia žiackych projektov, tvorivých dielní 
Utorky s Heurékou. 

Trenčiansky robotický deň. 

Škola v prírode, zážitkové učenie v prírode 
pre žiakov 2. a 4. ročníka ZŠ 

celoslovenský projekt KOMPARO  

4. 8. 9. ročník ZŠ 

Slobodná TROJKA 

príprava originálnych relácií v šk. rozhlase 
MYSMEEU. Konvent s MZV a EZ SR 

Život/štúdium v demokratickej Európe 

Lyžiarsky výchovno – vzdelávací kurz 
na Krahuliach pre žiakov 7. ročníka ZŠ 

Kurz spoločenského správania a tanečný kurz 
žiaci 8.ročníka ZŠ 

Deti deťom. 
Valentínska pošta 

FIRST LEGO LEAGUE, ROBOCUP 2017, G- 

ROBOT, Robotický battle na Alejovej 
Stretnutie generácií 

variabilné podujatia so starými rodičmi 
BRANNO-ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ MsP Zvolen 
Daj prednosť životu. Policajt môj kamarát 

Kytica zdravia.  
Cvičenie pod stromami 

Týždeň projektov a bezpečnosti na internete 

Technický talent. EkoAlarm.  

variabilné projekty VMR. 

Starostlivosť o svoje zdravie. Dospievanie 
projekty Tatranskí rytieri. S múzeom do lesa.  
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Tropikárium Budapešť, 

zážitkové prírodovedné učenie sa 

VŠETKOVEDKO celoslovenská súťaž 

pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ 

Tekvičková slávnosť, výstava prác žiakov, 

podpora o tvorivosti a originalite 

EURÓPA V ŠKOLE 

Ľudské práva očami detí. 

Deň otvorených dverí,  

 spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov 

Abecedár ľudských práv. Bez modrín. 

HODINA DEŤOM v spolupráci s NDS 

Fašiangový karneval, komunitné podujatie Projekty OKO NA EKO. LES ukrytý v knihe. 

Po stopách vody. Človek a voda v krajine 

zážitkové aktivity projektu Cesty za vedou 

a technikou 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 

Školy pre Afriku. Týždeň modrého gombíka 

ročníkové aktivity v projekte Prevencie rizikového 

správania detí a mládeže. Kyberšikanovanie 

medzinárodná súťaž (MŠ Česká republika) 

POHÁR VEDY NEWTON 2018 

výstavy detských výtvarných prác  

v ART 3 GALÉRII 

Školy za demokraciu 

projekt podpory tolerancie a porozumenia 

Spomienky na holokaust, 

zážitkové učenie. 
Moja prvá škola  

projekty v prírodovednej oblasti MAT, VLA, PDA 

Zdravý životný štýl. Deň jablka. Zdravá 

životospráva, prevencia obezity, VĽP  
Hravo ži zdravo. Chutné maľovanie 

Spolu vyzbierame viac. Cesta mlieka, 

Krížom – krážom regiónom. Kamarát strom 

Spoznávame tradičné slovenské remeslá 
Vítanie vtáčích poslov jari.  

Cesty vody. Misia Modrá planéta.  
tvorba a realizácia vlastnej zážitkovej hry  

QUEST HOUSE 

Škola hrou – hračka. 

Robohranie, robotika 

Moja škola, literárna súťaž  

k 70. narodeninám školy 

Cesta slovenskou históriou,  

Od Sama po Štefana 

Fyzikálno - chemická bádatelňa 

rovesnícke učenie 

Živá knižnica. Centrum komunitného vzdelávania. 

Kamarátka kniha 

Fórum proaktívnych škôl, kvalitné školstvo  

VITALNA ŠKOLA 

Pomocná ruka. 

Drogy, to teda nie! Kyberšikana I., II. 

Vianočná škola pohybu Príbehy dávno zabudnuté 

Učenie v múzeu, v galérii Bubnovačka za detské práva 

O dvanástich mesiačikoch,  

divadlo v podaní deti ŠKD,  

účasť na regionálnej prehliadke 

Tvorivé dielne (POS), úcta k remeslám -tkanie, 

batikovanie, slamená ozdoba, pletenie košíkov, 

drôtovanie. Ako sa piekli opekance... 

Projekty Založ si svoju banku. Postav svoj dom 

snov. Napíš si matematickú rozprávku 

Týždeň školských knižníc. 

Odkaz M. R. Štefánika 

Kráľovská prvácka olympiáda. Testovanie PROFORIENT. Zábavná autoškola 

Burza kníh, hračiek, charitatívne podujatia Deň Zeme. DELESUN. EkoAlarm 

Týždeň pešej chôdze v ŠKD. 

 

Moja família. Náboj Junior. 

Matematický expres. MATIK. MALYNÁR. 

70 km do školy. Poď s nami poza školu. 

Celoškolské podujatia k 70. narodeninám školy 
Medzinárodný folklórny detský festival, 

návšteva detí z Litvy 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie, dosiahnuté výsledky 

Okresné/obvodné kolo krajské/regionálne kolo celoslovenské kolo 

Matematická olympiáda Z5 1.- 2.miesto   

Matematická olympiáda Z6 1.- 2.miesto   

Matematická olympiáda Z7 1.miesto   

Pytagoriáda P3 1.miesto, 2.miesto   

Pytagoriáda P5 3.miesto   

Pytagoriáda P6 1.miesto   

Pytagoriáda P7  3.miesto   

Pytagoriáda P8 1.miesto   

Geografická olympiáda 5. r. 2.miesto   

Geografická olympiáda 7. r. 2.miesto 8.miesto  

Chemická olympiáda 1.miesto 2.miesto  

Matematický expres kat.7-9.r   3.miesto 

Náboj Junior 2017/tímy 2.miesto   

Biologická olympiáda, kat. C 1.miesto 2.miesto  

Biologická olympiáda, kat. D 3.miesto   

Dejepisná olympiáda kat. E 1.miesto 4.miesto  

Hviezdoslavov Kubín kat. I. 1.miesto   

Hviezdoslavov Kubín kat. II. 1.miesto 1. miesto  

Hviezdoslavov Kubín kat. III. 1.miesto 1. miesto  

Detský Literárny Zvolen 2018  ocenené práce  

Štúrov Zvolen, kat. 4. – 6. ročník 2.miesto 

3.miesto 

  

Biblická olympiáda, kat./tím 2.miesto   

Biblická olympiáda, ev. 1. miesto 1. miesto 2.miesto 

Technická olympiáda, kat. A/tím 2.miesto   

First LEGO League 

kategória Hydro Dynamics 

 1.miesto/tímová práca 

2.miesto/výskum 

 

Robotický battle na Alejovej  Robotická výzva             1.miesto 

Cezpoľný beh, družstvo/ch 3.miesto   

Cezpoľný beh, jednotlivci 1.miesto 4.miesto  

Stolný tenis, družstvo /ch 2.miesto   

Bedminton, družstvo/ch 3.miesto   

Basketbal, družstvo/d 3.miesto   

Volejbal, družstvo/d 2.miesto   

Florbal, družstvo ml. 2.miesto   

Futbal, družstvo st. 3.miesto   

Malý futbal, družstvo st. žiaci 2.miesto   

Atletika ml., štafeta 4x60 2.miesto   

Atletika ml., beh na 600 m 3.miesto   

Atletika ml., beh na 800m 2.miesto   

Atletika ml., kriket 3.miesto   

Atletika st., beh na 1000 m 3.miesto   

Atletika st., vrch guľou 3.miesto   

Atletika st., beh na 60m 1.miesto, 2.miesto 9.miesto  

Atletika 3.-4.r., beh na 50 m 1. miesto   

Atletika 3-4r., kriket 2.miesto   

Atletika 3-4r., skok do diaľky 1. miesto   
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Atletika st., beh na 800 m 3.miesto   

Atletika st., 4x60m 2.miesto   

Hádzaná, starší žiaci 3.miesto   

Vybíjaná, družstvo D 3.miesto   

Brano-športová súťaž 2.miesto   

Fitness (kat.13-14. r.)  Majstrovstvá Slovenska1.miesto 

Majstrovstvá Európy    1.miesto 

Majstrovstvá sveta        1.miesto 

Plutvové plávanie Muži E   6 x  1. miesto 

Plutvové plávanie  

Ženy D 

  1 x 1.miesto 

2 x 2.miesto 

4 x 3.miesto 

 

I.10 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods.1 písm. j) 

 

Interné projekty školy 

 
Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených Ž 

Počet  

zapojených PZ 

Náklady v € 

Škola priateľská k deťom rozvoj ľudských práv 430 40 rozpočet, granty 

Moja família rozvoj FIG 131 8 3S 

EkoAlarm environmentálna vých. 400 25 3S 

Učiaca sa škola. Vzdelávacia 

regionálna konferencia k KM 

vzdelávací projekt 

pre PZ a OZ 

75 33 rozpočet, sponzori 

Vianočná škola pohybu preventívny program 200 18 3S, rozpočet 

Detská konferencia  

Mesto Zvolen, TU Zvolen 

prezentácia projektov 

s využitím DT 

83 10 rozpočet 

 

Ovocie a zelenina do škôl 

Mliečny program 

zdravý životný štýl, 

prevencia proti obezite 

 

430 

 

32 

 

grant EÚ 

Starostlivosť o rozvoj nadania 

žiakov s VIN. 

rozvojové aktivity detí  

(výcviky, konferencie) 

110 14 rozpočet 

Školy za demokraciu Rozvoj a podpora ĽP 12 1 3S 

Projektové dni  

CGT, FIG, KM 

prezentácia projektov, 

tvorivých workshopov 
430 40 rozpočet 

Enviro projekty 

separovaný zber odpadu 

ekozber papiera, PET 

fliaš, starých mobilov 
350 36 3S 

Daj prednosť životu 

Malý chodec. Stop šikanovaniu 

zážitkové interaktívne 

cielené podujatia 
225 18 MP, OO PZ 

Lesná pedagogika. DELESUN spolupráca s NLC  50 5 NLC, TU Zvolen 

RoboCup, Robohranie,  
First Lego Legue 

rozvoj kompetencií 

žiakov v robotike 
60 4 500,-€ 

Školská oáza oddychu 

Ľudia pre stromy 

environmentálna 

výchova 
120 18 1900, -€  

Živá knižnica 

Hravo ži zdravo 

zážitkové projekty 

prierezových tém 
180 7 OZ, 3S 

Perinka. Múdra škola číta 

deťom každý deň. Čo čítam... 

podpora čitateľskej 

gramotnosti 
250 15 rozpočet, 3S 

Deti deťom 

Kytica zdravia. Oko na eko 

prezentačné komunitné 

aktivity 
400 40 rozpočet, 3S 

Staráme sa o mesto a vodu 

Spolu nazbierame viac 

ochrana ŽP, okolie 

školy 
280 18 3S, sponzori 

Zdravý chrbátik rehabilitačné programy 40 10 3S 

Poradenstvo hrou pilotný projekt 25 3 CPPPaP 

Dospievam... Som šťastné dieťa 

Ja a moje JA 

partnerské vzťahy,  

VMR 
140 8 

3S,sponzori, 

rozpočet 

Múzejná pedagogika regionálna výchova 100 10 SNG, rozpočet 

Priateľstvo nepozná hranice multikultúrna výchova, 

rozvojové aktivity 
210 15 rozpočet, 3S 

Ako byť s peniazmi kamarát 

 

rozvoj kompetencií 

v oblasti FIG 
450 40 rozpočet, 3S 

Stretnutie generácií hodnotový systém 300 30 rozpočet, 3S 
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Green Way: Action 

environmentálna 

výchova 
130 6 rozpočet, 3S 

 

Otvorená škola 

participácia  žiakov 

a ŽŠR na chode školy 
50 4 3S 

 

MYSMEEU, 

konvent, 

environmentálna vých.  
24 3 MZV a EZ SR 

 

ENGLISH ONE 

podpora vyučovania 

ANJ 
124 9 

EDUCATE, 

AIESEC BB 

 

 

 

 

 

 
Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi 
Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených Ž 

Počet 
zapojených 
PZ 

Dotácie 

v € 

Vlastné 

finančné zdroje 

€ 

Záložka do knihy spája školy podpora spolupráce 

ZŠ 

205 14  rozpočet 

Digiškola 

Planéta vedomostí softvér 

program podpory 

digitalizácie škôl 

198 25  grant EÚ 

MŠVVaŠ 

IT akadémia, vzdelávanie 

pre 21. storočie 

program podpory 

digitalizácie škôl 

76 6  grant EÚ 

MŠVVaŠ 

Komplexný poradenský 

systém prevencie 

o ovplyvňovaní sociálno-

patologických javov 

v školskom prostredí 

 

národný projekt 

 

158 

 

3 

  

VÚDPaP 

Bratislava 

Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho 

školstva. 

uvedenie el. služieb 

do prevádzky 

 

300 

 

15 

  

MŠVVaŠ SR 

Učiaca sa škola 

 vzdelávacia konferencia 

vzdelávanie PZ a OZ 

v oblasti KM 

65 40  rozpočet 

3S, AKM 

 

 

Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Dotácia v € Vlastné 

finančné 

zdroje € 

Pohár vedy 

NEWTON  2018 

Ministerstvo školstva 

ČR, 

rozvoj prírodovedných 

kompetencií žiakov 

 

42 

 

 

5 

partneri Kanada, 

Taliansko, 

Nemecko, Turecko, 

Česko 

rozpočet 

250 

eTwinning 

 

medzinárodné projekty  

35 

 

2 

Grécko, Česko, 

Fínsko, Taliansko,  

3S 

rozpočet 

ERASMUS + 

P.L.A.C.E.S 

medzinárodný projekt 280 18 23 910,  2000 

 

 

 

I.11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods.1 

písm. k) 

 
 

Rok konania 

inšpekcie 

Hodnotenie ŠŠI 

veľmi dobrý dobrý priemerný málo 

vyhovujúci 

nevyhovujúci opatrenia 

 

 

2012 

 

riadenie 

školy 

podmienky 

vzdelávania 

- - - - 

stav a úroveň 

učenia 
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Na škole bola realizovaná komplexná inšpekcia ŠŠI – Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica č. 

6103/2011-2012 (prerokovanie správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti dňa 3. februára.2012). 

Závery 

Na základe zistení z inšpekčnej činnosti riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni * podmienky výchovy 

a vzdelávania, stav a úroveň vyučovania a učenia boli na dobrej úrovni *. 

Silnou stránkou školy podľa Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI ŠIC v Banskej Bystrici je 

podrobne vypracovaný a realizovaný kontrolný systém školy, vytváranie klímy a kultúry školy, ktoré 

podporovali pokojné a motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov. 

Pozitívom v oblasti riadenia školy bolo zapájanie žiakov do tvorby veľkého počtu projektov, účasť 

v školských a mimoškolských aktivitách, aktívna účasť pedagogických zamestnancov na ďalšom vzdelávaní. 

Implementácia cieľov ŠkVP do výchovno-vzdelávacieho procesu výrazne ovplyvnila vyučovanie a učenie sa 

v škole, ktoré bolo na dobrej úrovni. 

K pozitívnym stránkam v oblasti priebehu a výsledkov výchovy patrila pozitívna atmosféra, 

sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom s dôrazom na vytváranie správnych predstáv, 

praktických činností, zisťovanie úrovne pochopenia a osvojenia poznatkov pomocou spätnej väzby, 

rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov. 

Oblasti zlepšenia sú možné vo väčšom využívaní didaktickej techniky, v zdokonaľovaní kompetencií žiakov 

v oblasti IKT a rozvoji ich hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností pre celoživotné učenie sa. 

Správa konštatuje na základe spracovaných dotazníkov otvorenú klímu školy, ktorá je charakterizovaná 

vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, demokratickým 

štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný. 

Riaditeľke ZŠ nebolo navrhnuté žiadne opatrenie. 

Ani v  roku 2005 pri komplexnej inšpekcii nebolo riaditeľke školy navrhnuté žiadne opatrenie. Dosiahnuté 

úspechy nás výrazne posilnili a zároveň potvrdili opodstatnenosť uskutočnených lokálnych zmien 

posledných rokov v organizácii riadenia i v obsahu edukácie na škole. 
 

* Školská inšpekcia na hodnotenie škôl používa tieto hodnotiace výrazy: 

veľmi dobý –  výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky,   mimoriadna úroveň 

dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň 

nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania 

 

Výsledky autoevalvačných a evalvačných vstupov, procesov a výstupov sa využívajú na posúdenie 

efektívnosti výchovno-vyučovacieho procesu a na identifikáciu príležitostí na zlepšenie. Interné audity sme 

v hodnotenom roku uskutočňovali pravidelne a prirodzene. Efektívnosť edukácie bola hodnotená 

vedomostnými ročníkovými testami (prehľad realizovaných RVT v prílohe), anketami, dotazníkmi, 

sociometrickými analýzami, pedagogickými hospitáciami a systematickými kontrolami. Vedúci hodnotitelia 

(väčšinou RŠ, ZRŠ, vedúci PK a MZ) evalvovali primeranosť, efektívnosť a účinnosť systému vzhľadom na 

ciele školskej štátnej politiky, ciele vyučovacích predmetov dané štandardami predmetu a ŠkVP, prípadne 

očakávaniami vyjadrenými postojmi, kompetenciami a pod. Interná evalvácia je v našej ZŠ chápaná ako 

systematické skúmanie, zhromažďovanie, triedenie a hodnotenie efektivity práce v procesoch učenia 

a učenia sa s cieľom prijatia ďalších rozhodnutí, ktoré významne ovplyvnia ďalšiu činnosť ľudí učiacich sa 

a pracujúcich v škole. 

Rozvoj hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií žiakov i zamestnancov je vnímané ako 

súčasť pracovnej kultúry i ako tvorba nástrojov k vlastnému rozvoju. 

 

 

I.12  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods.1 písm.1) 

 
Počet kmeňových tried 24 

                 z toho na 1. stupni 12 

                 z toho na 2. stupni 12 

Počet odborných učební 5 FYZ – CHE/FYZ, CUJ, PC 1, PC 2, učebňa THD 

ŠKD 8 oddelení v kmeňových triedach 1. stupňa 

Športový areál školský dvor, ihrisko, telocvičňa 

Školská jedáleň - kapacita 86 miest 

Iné špecifické priestory školská knižnica 

učebňa záujmového vzdelávania 
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Kvalita školy vo vzdelávaní a výchove súvisí aj so zabezpečením materiálno – technických podmienok a 

učebných pomôcok potrebných na edukáciu. Škola má zriadené a pre každodennú edukáciu žiakov využíva 

odborné učebne: telocvičňu, učebňu záujmového vzdelávania, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a 

chémie, dve samostatné učebne informatiky (PC1, PC2), multimediálnu učebňu cudzích jazykov, školské 

dielne a školskú knižnicu. Zároveň v októbri 2018 začne projekt Modernizácia odborných učební na ZŠ, P. 

Jilemnického 2 vo Zvolene (Špecifický cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v hodnote 

132 048,32€ so spoluúčasťou vo výške 6602,14€). 

Počítačové učebne sú využívané aj v mimo vyučovacom čase (ŠKD), ich vybavenie je doplnené 

žiackymi notebookmi v multimediálnej – jazykovej učebni, projektormi v takmer každej kmeňovej učebni 

školy, softvérovým výukovým vybavením a knižným fondom na vyučovanie informatiky. 

Budova školy je štvorpodlažná, s dvomi prirodzene členenými prístavbami; šatne sú umiestnené na 

chodbách pred každou učebňou. Učebne sú vybavené funkčným, viacúčelovým zariadením.  

Na vyučovaní sú pravidelne využívané kvalitné projektory, premietacie plátna, biele viacúčelové tabule, 

žiacke notebooky, variabilné obrazové a zvukové zariadenia, DVD prehrávače, interaktívne tabule, skenery, 

slúchadlá, reproduktory, tlačiarne ap. 

Aktuálny výučbový softvér bol v posledných rokoch obohatený o digitálne materiály a učebnice v rámci 

projektov Programu podpory digitalizácie  a IT akadémia – vzdelávanie pre budúcnosť; tento softvér 

umožňuje žiakom a PZ aktívne vyžívať digitálny vzdelávací obsah t.j. digitálne učebnice pre prírodovedné 

predmety – matematika, chémia, fyzika, biológia, dejepis a geografia. Cez projekt Moja prvá škola je 

zabezpečené vo vybraných predmetoch digitálne vzdelávanie detí primárneho vzdelávania. 

Žiacka knižnica je informačným centrom vzdelanosti, je využívaná hlavne pre deti zo záujmových 

útvarov ŠKD. Nie všetky odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 

varianty. Niektoré vyhovujú priestorovo, predovšetkým na edukáciu delených skupín v predmetoch CUJ, 

ETV. Priestorové vybavenie odborných učební je dôsledkom podhodnotených rozpočtov školy v minulosti. 

Škola nemá vlastnú kuchyňu, jedlo sa pripravuje v školskej jedálni (ŠJ) na ZŠ, P. Jilemnického 1 vo 

Zvolene.  

Pre moderný typ vyučovania jednoznačne potrebujeme iné učebné pomôcky v dostatočnom množstve 

a kvalite. V Koncepčnom zámere školy sme stanovili základné východiská, od ktorých sa odvíjajú 

čiastkové/ročné úlohy skvalitnenia a dopĺňania priestorového i materiálového vybavenia školy. 

Zamestnanci školy pravidelne upravujú učebne, škola dokupuje variabilný žiacky nábytok a didaktickú 

učebnú techniku. Interiérové vybavenie zahŕňal aj nákup konferenčných stoličiek, skrinky do učební, 

kobercov do troch učební, kopírovacieho zariadenia do zborovne, robotických stavebníc LEGO, tlačiarne, 

projektoru, 3 ks PC, 7 ks notebookov, ozvučovacej techniky, vysávačov, chladničky, mikrovlnnej rúry, 

elektrickej rúry, odvlhčovača, školských stolov a stoličiek do 2 učební, školských tabúľ, plexisklových 

výstavných euro klipov ap. 

Školské ihrisko nutne potrebuje ďalšie investície pre potreby športovej i pohybovej prípravy a zmysluplné 

aktivity ŠKD. Projekt Nadácie Ekopolis (grant č. M16-04) s názvom Školská oáza oddychu, nadväzuje na 

dielčie projekty biotechnológií zachytávania a využitia dažďovej vody (Mesto Zvolen, nórske fondy), 

ktorého nefunkčné nádrže boli v auguste 2018 opravené. 

V súlade s vypracovaným projektom rekonštrukcie bolo potrebné koncepčne riešiť ďalšie 

dlhotrvajúce problémy bezpečnosti a energickej náročnosti, predovšetkým opravu elektroinštalácie v 

hlavnej budove (august 2017 – oprava elektroinštalácie na 2. poschodí 6005, -€), na ktorej pokračovanie 

zriaďovateľ školy vyčlenil 16 000, -€ (hlavné rozvádzače a rozvody po poschodiach).  

Celkom bolo na údržbe a opravách počas kalendárneho roku 2017 preinvestovaných 55 094,89 € a do 

augusta 2018 ďalších 19 384 € (montáž hrotov proti hniezdeniu vtáctva, maľovanie učební, oprava 

zásuvkových elektrických rozvodov, oprava sanitárnych priestorov v troch učebniach, oprava osvetlenia nad 

hlavným vchodom, oprava podlahy v troch učebniach a jedného ramena schodištia, výmena okien v učebni 

a kancelárii, sociálnych zariadení). 

Za rok 2017 na nákup zariadenia, strojov a interiérového vybavenia vynaložila škola 10 437, -€, pribudla 

výpočtová technika v hodnote 8 439,60 € a ďalšie učebné pomôcky vo výške 2 971,84 €. 
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I.13.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

 
Položka základná škola školský klub detí ERASMUS+ s p o l u 

rozpočet skutoč. rozpočet skutoč. rozpočet skutoč. rozpočet skutoč. 

212 - nájomné 2 635,00 3 196,40         2 635 3 196,40 

223 - poplatky 

za energie 

2 425,00 3 330,97         2 425 3 330,97 

      - ŠKD     14 512,00 20 053,04     14 512 20 053,04 

      - stravné             0 0,00 

      - ostatné 

ŠvP 2.ročn. 

4 177,00 4 165,95         4 177 4 165,95 

240 - úroky             0,00 0,00 

290 - iné 

nedaňové 

príjmy 

4 094,00 4 093,95         4 094 4 093,95 

300 - granty a 

transfery 

510,00 663,90         510 663,90 

PRÍJMY  

SPOLU 

13 841,00 15 451,17 14 512,00 20 053,04 0,00 0,00 28 353 35 504,21 

610 - mzdy, 

platy 

507 476,00 505 348,95 71 627,00 71 452,53     579 103 576 801,48 

620 - poistné 185 675,00 184 979,01 26 576,00 26 375,08     212 251 211 354,09 

631 - cestovné 

náhrady 

810,00 792,51 90,00 89,20 2 194,00 2 194,65 3 094 3 076,36 

632 - energie, 

voda a komun. 

37 743,00 39 403,15 6 890,00 6 890,00     44 633 46 293,15 

633 - materiál a 

služby 

30 917,00 31 443,11 1 270,00 1 191,57 163,00 162,73 32 350 32 797,41 

634 - prepravné 1 084,00 1 444,32     839,00 838,87 1 923 2 283,19 

635 - rutinná a 

štand. údržba 

400,00 522,24         400 522,24 

:z toho 635 006 

- údržba budov 

56 431,00 53 741,46 2 020,00 1 352,93     58 451 55 094,39 

636 - nájomné 

za prenájom 

2 135,00 1 960,46     165,00 165,00 2 300 2 125,46 

637 - ostatné 

tovary a služby 

45 136,00 44 251,68 2 257,00 2 001,68 5 486,00 5 417,74 52 879 51 671,10 

642 - bežné 

transfery 

10 372,00 9 682,06 650,00 535,21     11 022 10 217,27 

BEŽNÉ 

VÝDAVKY 

878 179,00 873 568,95 111 380,00 109 888,20 8 847,00 8 778,99 998 406 992 236,14 
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SPOLU 

700 - kapitálové 

výdavky 

            0 0 

VÝDAVKY  

SPOLU 

878 179,00 873 568,95 111 380,00 109 888,20 8 847,00 8 778,99 998 406 992 236,14 

záverečný účet 

2016 

  13 725,21   1 195,56   3 996,99  0 14 920,77 

záverečný účet 

2017 

  10 031,76   7 032,40       17 064,16 

 

Dotácie v € príjem čerpanie rozdiel 

dotácia na prenesený výkon 804 739,00 798 395,87 6 343,13 

dotácia na originálne kompetencie 95 672,00 95 672,00 0 

účelové prostriedky - nenormatívne výdavky * 31 943,44 31 764,36 179,08 

účelové prostriedky mesta 18 000,00 18 000,00 0 

SPOLU 950 354,44 943 832,23 6 522,21 

 

 

Nenormatívne výdavky ŠKD ŠJ  spolu 

asistenti     9 224 

sociálne znevýhodnení žiaci     2 427 

doprava     2 696 

mimoriadne výsledky žiakov     600 

odchodné     2 054 

údržba majetku     0 

učebné pomôcky - HN     332 

LVVK     3 749,90 

ŠvP     4 757,58 

Učebnice     195 

vzdelávacie poukazy     5 907 

SPOLU 0,00 0,00 31 943,44 

    

    Zamestnanci * ŠKD ŠJ  spolu 

pedagogickí 6,50   40,90 

z toho: asistenti so zdr. znevýh.     1,00 

z toho: asistenti so soc. znevýh.       

nepedagogickí     7,40 

SPOLU 6,50 0,00 48,30 

     
Žiaci  stav k 15.9.2017 podľa výkazu 

 škol MŠ SR 3 - 01  

 

celkom 

v tom ŠKD 

integrov. špeciálni 

počet žiakov k 15.9.2017 431 35 98 205 

v tom: patriaci do obvodu 115 14 13 48 

z toho:     z iných obvodov Zvolena 208 16 56 83 

              s trvalým pobytom mimo Zvolen 108 5 29 74 

počet žiakov k 15.9.2016 435 36 105 189 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 22 
 

 

Majetok v € stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 

013 - softvér     

021 - stavby 39374,67 38178,67 

022 - stroje, prístroje a zariadenia     

028 - drobný dlhod. hm. majetok       

031 - pozemky 57 30,03 57930,03 

042 - obstaranie dlhod. hm. majetok     

112 - materiál na sklade     

318, 378 - pohľadávky 125,50   

321, 326, 379 - záväzky 5913,15 6028,19 

SPOLU 45413,32POLU 102136,89 

 

 

 

I.14 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie 

jeho plnenia (§2 ods.1 písm. n) 

Hlavným zámerom školy v hodnotenom školskom roku bola podpora a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti a s tým súvisiaci rozvoj kritického myslenia (KM) žiakov - ciele, kritéria, kompetencie a 

hodnotenie nadväzovali na daný zámer.  

V prípravnej časti sa PZ zamerali na analýzu a konkretizáciu výkonového a obsahového 

štandardu čitateľskej gramotnosti v danej vzdelávacej oblasti v súlade s prijatou Národnou stratégiou 

zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti (CGT), schválenej MŠVVaŠ SR. 

Cieľom národnej stratégie zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti je zlepšiť výsledky slovenských 

žiakov, aby v testovaní PISA 2018 dosiahli úroveň CGT nad úroveň priemeru krajín OECD. 

Škola prijala svoju Stratégiu zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvoja čitateľskej gramotnosti 

a nadväzujúci Akčný plán rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

Akčný plán rozvoja CGT pozostáva z troch oblastí realizácie. 

I. Úlohy v právnej a legislatívnej oblasti (smerom k spoločnosti, garantom) 

II. Úlohy vo vzdelávacej oblasti PZ/OZ (smerom k učiteľom) 

III.1. Úlohy v oblasti realizácie stratégie smerom k žiakom  

III.2. Úlohy v oblasti realizácie stratégie ku komunite (odbornej a rodičovskej). 

 

V plánovacej fáze sa zvýšil počet realizátorov/koordinátorov programov zameraných na CGT/KM, 

zapracovali strategické ciele školy týkajúcich sa rozvíjania čitateľskej gramotnosti do ŠkVP a iŠkVP. 

Zároveň PZ doplnili ŠkVP v intenciách jednotlivých úrovní CGT a s dôrazom na efektívny rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti rozpracovali účinné vzdelávacie stratégie. 

V ŠkVP/iŠkVP sme posilnili vyučovacie hodiny podporujúce funkčnú gramotnosť (Tvorivé čítanie, Tvorba 

projektov a prezentačných zručnosti, Manažment osobných financií, Konverzácia v ANJ, Obohatenie, 

Tvorivá matematika, Tvorivé písanie, Mladý vedec, Obohatenie – vyučovanie robotiky).  

Úlohou PZ v pilotnej fáze rozpracovania koncepčného cieľa bolo pripravovať podporné texty 

(portfólia) a nákup kníh do školskej knižnice pre jednotlivé predmety, skupiny predmetov/prierezové témy, 

ale i rozpracovať úlohy zamerané na rozvíjanie CGT/KM (v metodických orgánoch) a dôsledne ich začať 

realizovať v praxi (učiť sa vyhodnocovať a merať úrovne CGT). 

Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sme preferovali prácu s informáciami z rôznych zdrojov, 

v edukácii sa merateľne viac využívala interaktívna práca s textami, veku primerané, motivujúce a pre 

žiakov zaujímavé texty na čítanie. PZ využívali súvislé i nesúvislé texty - tematicky orientované na 

spoločenské i pracovné problémy z reálneho života. 

PZ v spolupráci s komunitou organizačne zabezpečili Projektové dni, blokové hodiny, ale outdoorové učenie 

v múzeu/galérii. Postupne PZ realizovali variabilné projekty Čitateľský maratón, Moja obľúbená kniha, 

Záložka do knihy spája československé školy, Pristihnutí pri čítaní, Múdra škola číta deťom každý deň, Noc 

s Andersenom, Perinka, kurzy zamerané na podporu kritického myslenia (9. ročník), projekty na zvýšenie 

participácie žiakov na chode školy – Otvorené školy, školy za demokraciu ap. 

Vedenie školy pripravilo projekt premiestnenia knižnice s využitím výzvy odborných učební - 

budovanie knižnice s profesionálnym zázemím v škole v projekte Modernizácia učební v ZŠ P. 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4300&pr=0.01&w_id=10962&tstamp=1472197988&pid=1689&cd=5195a9ba939dd0f357355778a1bffd58
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Jilemnického 2 vo Zvolene (Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám. Špecifický 

cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ) schválený v IX.2018 v celkovej hodnote 132 048,32 €. 

Pracovný riadiaci tím organizačne pripravil 6. ročník vzdelávacej regionálnej konferencie Učiaca sa 

škola (účasť 87 PZ z regiónu) s témou kritického myslenia. Konferencia svojim programom a cieľmi priamo 

reflektovala potreby tvorby úloh na podporu KM a CGT, prípravu a výber textov podporujúcich zvýšenie 

úrovní PISA/PIRLS priamo vo výchovno-vzdelávacom procese, kompetencie hľadať a filtrovať informácie, 

budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať, hľadieť na problém z viacerých perspektív. 

PZ zistili, že v škole treba podporovať predovšetkým zdravú zvedavosť, umenie prezentovať, modelovať 

variabilné nástroje pre rozhodovanie, ale aj prirodzene učiť žiakov overovať zdroje. Je potrebné realizovať 

aktivity podporujúce vyššie kognitívne funkcie, napr. vytvárať fiktívne krajiny, simulácie parlamentu a 

zákonov, analýzy demokratických krajín. Osvedčené je aj vyučovanie v projektových blokoch a hlavne v 

teréne. Je možné, že by v školách pomohli aktivity zamerané na slušné a vecné vyjadrenie nesúhlasu, 

uskutočnenie pozitívnej zmeny v okolí, realizáciu riešenia vyplývajúceho zo školského prieskumu, reálne 

učenie hrou a tréningy na podporu racionality. Rovesnícke učenie, tímová spolupráca, terénne outdoorové 

učenie, ale aj učenie sa z príbehov, z histórie, učenie v múzeu, v galérii, v informačnom centre a iné sociálne 

formy učenia boli žiakmi oceňované. Zameriavali sme sa na prípadové štúdie z reálneho života, rozprávanie 

príbehov, budovali hodnotový systém aj s generáciami rodičov a starých rodičov.  

Zároveň PZ organizovali aktivity a triedne/ročníkové/školské projekty na rozvoj KM a CGT mimo 

formálneho vzdelávania (najmenej 10 realizovaných projektov za účasti rodičov, odbornej verejnosti, 

spolupracujúcich organizácií), učili žiakov kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a 

uvedomovať si svoje ďalšie rozvojové možnosti. V júni sme prijaté opatrenia na zlepšenie čítania a čítania 

s porozumením hodnotili, zachytené zmeny, skúsenosti a inovácie vedúci PK a MZ zapracovali do plánov na 

budúci školský rok.  

Výstupy testov, uvoľnené úlohy z PISA a hodnotenie úloh z Akčného plánu rozvoja CGT školy koordinačný 

tím evalvoval na rôznych úrovniach školy (zasadnutie PR, zasadnutia MZ/PK, hodnotenie Koncepčného 

zámeru školy za daný rok, zasadnutie Rady školy i Rady rodičov, hodnotiace rozhovory PZ a OZ ap.). 

 

 

Plnenie Koncepčného zámeru ZŠ do roku 2019 

V Koncepčnom zámere školy na roky 2015 až 2019 sme stanovili päť priorít, päť cieľov a rozpracovaných 

12 opatrení. Súčasťou materiálu je akčný plán na jednotlivé roky, ktorý popisuje aktivity, ktoré je potrebné 

realizovať na naplnenie plánovaných cieľov a opatrení. Strategické plánovanie rozvoja školy je nepretržitý 

proces zabezpečenia rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami školy v neustále sa meniacom prostredí.  

 

V KOV V Koncepcii rozvoja oblasti rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 10 rokov 
 

Počet cieľov 

v nadväznosti na 

plánovanú prioritu 

Akčného plánu 

Úroveň plnenia Koncepčného zámeru ZŠ 2015-2019 
Aktivity v školskom roku 2016/2017 

Počet 

plánovaných 

aktivít 

Splnené 

aktivity v % 

Čiastočne 

splnené aktivity 

v % 

Nesplnené 

aktivity v 

% 

Odôvodnenie nesplnených 

aktivít 

Cieľ č. 1 53 130 % - -  

Cieľ č. 2. 63 125 % - -  

Cieľ č. 3 215 95 % - 1 nové oplotenie, 

zriaďovateľ nevyčlenil FP 

Cieľ č. 4 49 125 % - -  

Cieľ č. 5 5 120 %    

 

PRIORITA č.1. KVALITNÉ  RIADENIE VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍCH PROCESOV V ŠKOLE 

Cieľ 1: Zabezpečiť systematické riadenie výchovno-vzdelávacích procesov v súlade so štátnymi  cieľmi 

výchovy a vzdelávania s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 

 

Opatrenie 1.1 Optimalizácia, stabilizácia a podpora riadiaceho tímu školy 
Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 1.1.1.Pravidelné hodnotenia aktivít/úloh KZRŠ, 
realizovaný vnútorný audit organizačného a 

materiálno-technického zabezpečenia  

 
priebežná a ročná sumatívna kontrola koncepcie 
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A 1.1.2. Plán kontinuálneho vzdelávania PZ/OZ 

stanovené pravidlá riadenia školy (agenda 

vnútorných smerníc a vykonávacích predpisov), 

priebežná a ročná sumatívna kontrola plánu vzdelávania,  
aktuálne vnútorné smernice a vykonávacie predpisy 

harmonizujúce život školy 

A 1.1.3. Dotazníky, ankety, prieskumy, spoločné  
stretnutia so ŽP, Radou školy, Radou rodičov    3  

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 1.3.1.Počet projektových dní/tímových projektov    12  
A 1.3.2. Počet ročníkových a celoklubových podujatí 
 

priebežná a ročná sumatívna kontrola ŠkVP 
 

 

 

 

   30  
A 1.3.3. Výstupy z preventívnych programov priebežné hodnotenie výstupov z cieľov programov 

A 1.3.4.Počet dní VV činnosti ŠKD v projekte 

Prázdninový vláčik     6  

 

 

PRIORITA 2.  KVALITNÉ ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Cieľ 2: Zabezpečiť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti systematického kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických, odborných a vedúcich zamestnancov i  ekonomického manažmentu 

 

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 2.1.1.Počet a kvalita a úspešnosť PZ/OZ 

v kontinuálnom vzdelávaní, výstupy na zasadnutiach 

MZ, PK, pedagogickej rade 

pravidelné každoročné vyhodnotenie účasti PZ/OZ, 

evidencia výstupov PZ/OZ z absolvovaného vzdelávania 

na odborných zasadnutiach  

A 2.1.2. Počet hodín 1 PZ s psychológom, tréning na 

predchádzanie a zvládanie agresivity    5/1  

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 2.2.1.Počet hodnotiacich rozhovorov, dotazníky k 

sebahodnoteniu 

pravidelné každoročné hodnotenie výkonov PZ/OZ, 

štvrťročné autoevalvačné dotazníky (odmeny PZ/OZ)  

A 2.2.2. Počet hodín s psychológom/tréningy na 

predchádzanie a zvládanie agresivity pre PZ a OZ    35/1  

A 2.2.3 Výstupy, vnútorné predpisy o financovaní 

vzdelávania PZ a OZ. Digitálna gramotnosť PZ. 

Počet vzdelávacích dní v IAŠ v školskom roku 

priebežné hodnotenie výstupov cieľov programov 

   4  

A 2.2.4. Výstupy z konferencie Učiaca sa škola/  

počet prispievateľov v Ročenke – Moja škola 

mediálne/marketingové výstupy na konferenciách 
   6/12  

 

Priorita 3. Rozvoj materiálno–technických a priestorových podmienok na výchovu, vzdelávanie a voľný 

čas 
Cieľ 3: Zabezpečiť postupnú modernizáciu budovy a vybavenia priestorov na vzdelávanie a mimo vyučovacie 

aktivity v ŠKD. 
Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 3.1.1 Postupná oprava ramien schodísk 

 

 

každý rok oprava ramena schodiska 

A 3.1.2 Funkčná elektrická sieť oprava elektroinštalácie 2.poschodia školy + rozvody 

A 3.1.3.Bezpečné opravené oplotenie budovy zriaďovateľ nevyčlenil prostriedky  

A 3.1.4. Bezpečnostný kamerový systém (MsP)  1 kamera 

A 3.1.5. Vybudovanie šatne/učebne                       2 učebne 
+ učebňa 

+ uč 
šatňa + uč 

A 3.1.6. Eko - učebňa v predzáhradke    1  
A 3.1.7. Opravené vodovodné stúpačky    4  
A 3.1.8. Počet vymenených okien    8 okien 
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A 3.1.9. Opravená podlaha, omietky, rozvody  podlaha, omietky v 4 učebniach 

rozvody A 3.1.10. Opravené sociálne zariadenia   nové WC + 2 umývadlá 

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 3.2.1 Postupná modernizácia učební a ich 

postupné využívanie na inovatívne vyučovanie 
 modernizácia troch učební 

s opravou elektroinštalácie 

A 3.2.2 Šatňové skrinky, bezpečnosť osobných vecí  iné riešenie odkladania osobných vecí 

A 3.2.3. Počet/funkčnosť didaktických pomôcok. 
Spokojnosť PZ/OZ, žiakov s materiálno-technickými 

podmienkami pre výchovu, vzdelávanie a voľný čas 

    
200 

 

 

 

 

 

Priorita 4. Systematická profesionálna starostlivosť o deti a žiakov  
Cieľ 4: Zabezpečiť podmienky pre základnú a špeciálnu starostlivosť o deti a žiakov v edukačnom procese 

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 4.1.1 Aktualizácia ŠkVP, implementácia zmien, 

externé a interné hodnotenia, podnety, návrhy 
priebežná implementácia zmien a výstupov/opatrení z 

kontrol do ŠkVP, legislatívne regulácie  

A 4.1.2 Počet komunitných projektov v ZŠ/ŠKD    8  
A 4.1.3 Dohodnuté pravidlá/normy, Školský 

poriadok ZŠ a ŠKD, dotazníky ku klíme školy 
pravidelná evalvácia správania žiakov,  
výstupy interných/externých kontrol 

A 4.1.4 Počet projektových dní/ trieda/ŠKD    2/3/3  
A 4.1.5. Organizácia programov na upevnenie 

a rozvíjania fyzickej i psychickej zdatnosti detí (ŠvP, 

LVVK, ZPV, ZKV, aktivity ŠKD) 

každoročná evalvácia realizovaných programov 
zavádzanie efektívnych aktivít na zlepšenie šk. 

dochádzky 
A 4.1.6. Počet podujatí (otvorené hodiny, dni 

otvorených dverí na škole), záujem rodičov 
stabilný, prípadne zvyšujúci sa počet podujatí  

(jesenný a jarný Deň otvorených dverí) 

A 4.1.7. Počet hodín/programov venovaných 

profesionálnej orientácii. Spolupráca so SŠ. 
kvalitné poradenstvo k profesijnej orientácii pre žiakov 

a zákonných zástupcov, spolupráca s odborníkmi 

Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 4.3.1. Počet projektov špeciálnej starostlivosti 

o žiakov (komunitné/partnerské programy) a ich 

kvalita, aplikácia v praxi 

    
3 

 

 

A 4.3.2 Zakúpenie a využívanie pomôcok pre 

diagnostiku a terapiu žiakov so ŠVVP 
spokojnosť PZ, OZ, žiakov, rodičov detí vyžadujúcich 

špeciálnu starostlivosť s materiálno-technickými 

podmienkami pre výchovu, vzdelávanie a voľný čas. 
A 4.3.3. Participácia rodičov detí so ŠVVP na 

projektoch, ich záujem spoluvytvárať projekty 
participácia rodičov detí vyžadujúcich  
starostlivosť, ich zapojenie do aktivít 

A 4.3.4. Aktívny informačný systém so Školou 

pre nadané deti v Bratislave, participácia na 

projektoch/podpora detí zo SZP 

realizácia podporných projektov,  
participácia na vydávaní podporných materiálov pre deti so 

ŠVVP, tvorba portfólií 
 

 

 

Priorita 5. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA ŠKOLA - RODINA – ZRIAĎOVATEĽ 
Cieľ 5: Prehĺbiť spoluprácu medzi školou, zriaďovateľom, rodinou i inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelania 

a výchovy, prípadne v prevencii rizikového správania detí a mládeže v edukačnom procese 
Merateľné ukazovatele  

Merateľný ukazovateľ  /rok 2015 2016 2017 2018 2019 

A 5.2.1 Funkčná spolupráca, participácia na 

rozvojových projektoch s odbornou komunitou 
stúpajúci trend počtu výstupov z komunitných 

programov, flexibilita/pripravenosť žiakov na povolanie,  
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A 5.2.2. Počet a kvalita prezentácií, spolupráca so 

SŠ, podnikateľskými subjektmi  
stúpajúca kvalita prezentačných aktivít, ich rozširovanie 

do nižších vekových skupín žiakov/10 prezentácií 

A 5.2.3. Počet aktivít, podujatí, zbierok    5  
A 5.2.4. Kvalita/objem pomoci, participácia na  
programoch, kampaniach, výstavách 

zapojenie zamestnancov/žiakov/rodičov do regionálnych 

dobrovoľníckych programov, výstupy z nich 

 

Medzi kľúčové úlohy manažmentu ZŠ v hodnotenom období patrili úlohy zamerané na: 

   ► realizáciu projektov, ktoré majú pre školu/žiakov/zamestnancov želaný efekt a sú trvalo udržateľné, 

► realizáciu úloh zabezpečujúcich merateľnú kvalitu školy a bezpečnosť prostredia,  

   ► vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu školy na realizáciu navrhnutých aktivít napr. cieľ č.5. 

(dobrovoľnícke zbierky Hodina deťom, Vianočná zbierka pre UNICEF, podujatie 70 km do školy, športové 

aktivity Poď s nami poza školu a Vianočná škola pohybu, Živá knižnica v ŠKD a Pomocná ruka prírode) 

   ► pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia akčného plánu na základe stanovených 

merateľných ukazovateľov a trendov, prijímanie nových rozhodnutí aj v spolupráci so zriaďovateľom. 

 

Vo všeobecnosti konštatujeme, že kľúčové úlohy a úlohy akčného plánu sa podarilo plniť podľa merateľných 

ukazovateľov za rok 2018, niektoré úlohy a projekty s finančným grantom boli realizované aj mimo 

Koncepčného zámeru.  

Pomoc zriaďovateľa Mesta Zvolen je nedostatočná hlavne pri starostlivosti o budovu školy (zateplenie, 

výmena okien na severnej strane) a nedostatok záujmu riešiť nevyhovujúce podmienky pre športové,  

pohybové aktivity i činnosti v ŠKD (telovýchovné zariadenie, školský dvor, šatne). 

 

 

I.15 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení OBLASTI HODNOTENIA ŠKOLY 

 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

* hodnoty, ciele a vízie školy 

* centrálna poloha školy, dostupnosť pre región 

* efektívna práca a kvalita manažmentu školy 

* pracovné nasadenie a vysoký stupeň tvorivosti PZ 

* starostlivosť špeciálneho pedagóga, psychológa 

a pedagogického asistenta priamo v škole 

* interné aktualizačné vzdelávanie PZ na pracovisku 

* finančné granty pre rozvojové projekty 

* vzdelávacie i záujmové podujatia ročníkového 

a celoškolského charakteru 

* organizácia vzdelávacej konferencie pre región 

* uplatňovanie progresívnych foriem procesov 

učenia a učenia sa, zvyšujúca sa kreativita PZ 

* efektívna spolupráca, komunikácia s odbornou 

a rodičovskou verejnosťou 

* rozvíjanie prirodzeného záujmu a  nadania 

 detí v nepovinných predmetoch, záujmovom 

 vzdelávaní a v ŠKD 

* úspešnosť detí i pedagógov vo variabilných 

súťažiach a  predmetových olympiádach 

* výborné výsledky žiakov a  pedagógov vo 

internom i externom audite (ŠŠI) 

* aktívna, cieľavedomá, úspešná činnosť v ŠKD 

* postupná rekonštrukcia materiálno-technického stavu 

učební a priestorov pre edukáciu 

* pozitívne hodnotenie školy verejnosťou,  

→ nedostatočné ohodnotenie PZ 

→ chýbajúce priestory na odborné 

vyučovanie, športové aktivity 

→ absencia šatní a herní pre ŠKD 

→ technický stav budovy  

→ hlučnosť v učebniach, na chodbách 

→ nevyhovujúci stav elektrickej inštalácie 

hlavnej budovy 

→ narastajúce problémy s disciplínou Ž 

→ nezáujem, slabá motivácia žiakov 

o učenie 

→ nepružnosť konania štátnych orgánov 

pri absencii starostlivosti o dieťa zo strany 

rodičov 

→ nedostatočná participácia PZ a OZ na 

grantových projektoch európskeho 

charakteru (absencia projektového 

manažéra) 

→ množstvo byrokratickej 

administratívnej práce zamestnancov 

→ absencia priestorov pre prácu a relaxáciu 

PZ 

→ absencia priestoru na konzultácie so ZZ 

→ nedostatočná ochrana PZ zo strany štátu 

Príležitosti Ohrozenia, riziká 

+ participácia na rozvojových projektoch,  

ktoré merateľne zvyšujú kvalitu vzdelávania,  

materiálne, technické a priestorové zázemie VVP 

○ demografický vývoj obyvateľov Zvolena 

○ nedostatok kvalifikovaných PZ 

(prírodovedné vzdelávanie) 
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+ investície do ľudských zdrojov, spolupráca 

+ posilnenie tímovej spolupráce zamestnancov 

+ definovanie kompetenčných profilov pre jednotlivé 

pracovné pozície – štruktúra kariérových pozícií, 

kontinuálne vzdelávanie 

+ alternatívna starostlivosť o žiakov, odborný, pružný 

servis, starostlivosť profesionálneho tímu o jednotlivca 

+ rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov 

+ merateľné zvýšenie kvality vzdelávania 

+ využívanie DT vo VVP a v administratíve 

+ realizácia rozvojových programov s inováciou metód, 

foriem a pružnou organizáciou VVP, s dopadom na 

obsahové i výkonové štandardy a profil absolventa školy 

+ vybavenie školy modernými technológiami, 

inovatívnymi didaktickými pomôckami 

+ kultivácia a socializácia dieťaťa cez variabilné 

záujmové, voľnočasové aktivity 

+ propagácia a prezentácia školy na verejnosti 

+ motivujúci systém kontroly (autoevalvácia a evalvácia)  

+ škola ako bezpečný a podnecujúci priestor pre žiakov 

z marginalizovaných skupín 

+ medzinárodná spolupráca PZ/OZ/tímov 

○ súčasná legislatíva v  zmysle 

nedostatočnej ochrany PZ 

○ prehlbovanie sociálnych rozdielov Ž 

○ chýbajúce vybavenie školy zmierňovať 

extrémne klimatické zmeny (teploty) 

○ absencia účinných prevenčných 

programov pre ohrozené skupiny detí 

○ absencia odborných pracovísk 1.kontaktu 

○ nárast prejavov ZZ necitlivo zasahovať 

do funkcií školy a kompetencií PZ 

○ rozpad rodiny, sociálnych 

a generačných vzťahov 

○ zaneprázdnenosť rodičov 

○ nezáujem rodičov o  školu, jej aktivity 

○ preferencia pasívneho životného štýlu 

detí, konzumného spôsobu života 

○ neochota meniť ,,osvedčené“ spôsoby 

práce, odmietanie zmien u zamestnancov 

○ preťaženosť PZ, vyhorenie, stres 

○ nedostatočné ohodnotenie PZ a OZ  

○ nezamestnanosť v regióne 

○ negatívny vplyv médií, TV, sociálne siete 

 

 

Návrhy opatrení 

☺ riešenie priestorových problémov cez viaczdrojové financovanie školy 

projekt rekonštrukcie školy, zateplenie, dokončenie výmeny okien, školský dvor 

projekt modernizácie odborných učební (školská knižnica, učebňa FYZ, učebňa PC) 

☺ budovanie efektívneho poradenského servisu pre rodičov 

zmysluplná činnosť výchovnej komisie, 

☺ spolupráca s odbornými pracoviskami pri žiakoch vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, 

☺ spolupráca s ÚPSVaR a ďalšími inštitúciami pri riešení rizikových situácii (ochrana práv dieťaťa). 

 

 

II. 1 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Analýza plnenia cieľov Výchovného programu ŠKD v školskom roku 2017/2018 

 

Východiská Výchovného programu 

Výchovný program Popoludnia plné prekvapení na roky 2017-2021 predstavuje základný dokument 

pre prácu v klube počas mesiacov školského vyučovania i v čase školských prázdnin. V školskom roku 

2017/2018 v súlade s platnou školskou legislatívou výchovné ciele programu plnilo 8 oddelení ŠKD pod 

vedením 6 vychovávateliek a 2 vychovávateľov. Základom celého výchovného procesu boli aktivity 

oddychových a rekreačných činností a úlohy súvisiace s prípravou na vyučovanie.  Obsahová náplň 

a pedagogické stratégie zodpovedali prirodzeným potrebám detí mladšieho školského veku. Náročnosť tém 

prihliadala na vekové osobitosti, na skladbu jednotlivých oddelení, ktoré neboli totožné s triedami v 

ročníkoch. 
 

Cieľové zameranie  
Realizované úlohy kládli dôraz na rovnováhu medzi vedomosťami (kritické myslenie), zručnosťami (životné 

zručnosti, vrátane komunikačných), postojmi a hodnotami (sebareflexia, autoregulácia, zodpovednosť).  

Klubové prostredie podporovalo sekundárnu socializácia dieťaťa, vstupom do širšieho sociálneho 

prostredia (rovesnícke skupiny v oddeleniach, v ročníku, v školskom zariadení, v ZŠ, mimo objekt ZŠ). 

V prípade preukázateľných potrieb, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bola venovaná 

zintenzívnená pozornosť.  

Prostredníctvom individuálnych osobných skúseností detí program podporoval: 

 prirodzenú zvedavosť a túžbu po nových poznatkoch, motivoval k celoživotnému vzdelávaniu, 

 efektívne spôsoby učenia sa a získavania informácií z rôznych zdrojov, 
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 participáciu na živote v meste a v regióne prostredníctvom životných rolí, posilňujúc u detí modely 

mužského a ženského vzoru, 

 kultivované vystupovanie v rovesníckej skupine i voči iným generáciám na základe všeobecne 

platných hodnôt a noriem, 

 vzdelávaciu činnosti  v otázkach rôznorodosti a inakosti,  

 osvetovú a vzdelávaciu činnosti v oblasti dobrovoľníctva, 

 detskú fantáziu a kreativitu, zmysluplné využívanie voľného času, 

 pobyt a pohyb v prírodnom  a spoločenskom prostredí, 

 kompenzáciu jednostrannej a stereotypnej záťaže z vyučovania. 

 

Formy výchovy a vzdelávania  

Všetky stratégie smerovali k rozvoju a k posilňovaniu kľúčových kompetencií detí. Vychovávatelia 

volili príťažlivé postupy organizované prevažne v podmienkach bežného reálneho života. Metodika 

preferovala zážitkové metódy založené na aktivizácii detí, metódy sústredené nielen na výkon, ale na 

prežívanie a hodnotový systém: remeselné dielne, výtvarné ateliéry, prezentačné podujatia, korešpondenčné 

súťaže, kvízy, dramatické činnosti, hranie rolí, hry na vciťovanie, modelové situácie, besedy a stretnutia so 

zaujímavými osobnosťami regiónu, projekcie, exkurzie, turistické vychádzky a iné. Využívané boli  

individuálne i skupinové techniky. 

Svoje zastúpenie malo neformálne rovesnícke vzdelávanie: reálne vzory správania spolužiakov, kooperačné 

činnosti, pozitívna vzájomná závislosť (celoklubové a ročníkové podujatia). 

Základnou stratégiou boli hrové činnosti. Spontánne hry, hry s hračkami podľa vlastného výberu, hry 

so stavebnicami, montážne a demontážne činnosti nachádzali svoj priestor v každodennom zamestnaní. 

Často sa vzájomne dopĺňali i prelínali. Hra bola často sama o sebe i motiváciou. V prípade potreby PZ 

pracovali s vlastnou tvorivou improvizáciou.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou procesu bolo záujmové vzdelávanie. V tomto školskom roku 

v podmienkach klubu pracoval záujmový útvar Kamarátka kniha s cieľom rozvoja jazykového prejavu 

hovoreného i písaného slova a vlastných prezentačných zručností (Záložka, ktorá spája školy, Noc 

s Andersenom v KKĽŠ, Čítanie pod lampou, časopis Veselo v klube). 

 

PREHĽAD POČTU VÝCHOVNÝCH JEDNOTIEK PODĽA VÝCHOVNÝCH OBLASTÍ A ROČNÍKA 

 
Tematická 

oblasť 

Vzdelávacia 

oblasť 

Spoločensko-

vedná oblasť 

Prírodovedno 

environ. oblasť 

Eesteticko – 

výchovná 

oblasť 

Pracovno – 

technická 

oblasť 

Telovýchovná 

oblasť 

1.– 4 ročník 160 35 40 25 25 30 

 

Obsah programu bol realizovaný v niekoľkých úrovniach: 

Obsah programu bol realizovaný v niekoľkých úrovniach: 

1/ Programy oddychové a rekreačné ako zábavné činnosti, individuálne aj kolektívne variabilné 

aktivity podporujúce kompenzáciu jednostrannej záťaže z vyučovania ponúkali rozmanité možnosti oddychu 

a relaxu. Ich súčasťou boli všetky tematické oblasti výchovy.  

2/ Projekty a preventívne programy formujúce hodnoty, životné postoje a vyspelosť jedinca, 

ktorých garantom boli PZ ŠKD v úzkej spolupráci s externými spolupracovníkmi mimovládnych a 

spoločenských organizácií, občianskych združení, vzdelávacích inštitúcií, resp. rodičov. Programy na 

podporu predchádzania páchania priestupkov, znižovania rizika stať sa obeťou šikanovania, krádeže, lúpeže, 

poškodzovania cudzích vecí, ohrozovania vlastnej bezpečnosti a zdravia i svojich spolužiakov. 

3/ Príležitostné podujatia s variabilnými aktivitami zohľadňovali kalendárium významných a 

pamätných dní, medzinárodných dní, sviatkov a výročí. Kultivovali správanie detí prostredníctvom návštev 

vhodných kultúrnych podujatí (besedy, výstavy, divadelné predstavenia, animačné programy) 

organizovaných inštitúciami s celoslovenskou i regionálnou pôsobnosťou.  

3/ Príprava na vyučovanie obohacovala vedomosti získané na vyučovaní. Obsahová náplň 

a cieľové zameranie aktivít boli konkretizované v týždenných plánoch oddelení. PNV bolo organizované po 

15:30 hod. Streda (rekreačný poldeň) bola dňom bez prípravy na vyučovanie. V tomto školskom roku systém 

otvoreného školského klubu pracoval v obmedzenom režime. Deti pracovali častejšie v učebni DT ako v 

školskej knižnici, ale knižný fond knižnice bol využívaný neobmedzene. K dispozícii bol denne, na základe 

vzájomnej dohody s knihovníčkou (absenčné výpožičky). 
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KATEGORIZÁCIA CELOKLUBOVÝCH PODUJATÍ 

Časť Výstup 

dlhodobé projekty 
vyplývajúce z 

Výchovného 

programu 

OKO NA EKO  (Kamarát strom, Lanice - divočina v meste, Včela, Odpad alebo 

surovina?, Tajomná dedinka Slatinka, Deň vody, Voda v krajine, projektový deň 

Recyklujeme... papier, plast aj textil..., Minerálne pramene regiónu, výchova 

smerujúca k ochrane životného prostredia, exkurzie, ekohry, variabilné aktivity) 

 Deti deťom (súčasť projektu Divadlo bez opony, čítanie štvrtákov prvákom, Bavíme 

sa spoločne, karneval, detské prezentácie záujmových útvarov RoboGen- prezentácia 

Popoludnie s robotmi, Vitaj prvák, vitaj v škole, darčeky pre potreby zápisu do 1. 

ročníka, Karneval, bavíme sa spoločne –rozvoj prezentačných zručností na základe 

vlastnej osobnej skúsenosti, Veselo v klube, časopis, spoločný produkt) 

 Kytica zdravia (tematické výstavy Huby, Najkrajšie jablko a hruška, Hovorme o 

jedle, projektový deň ŠKD Ako ovocie a zelenina precestujú kilometre, Zdravá 

výživa, Svetový deň srdca, týždeň pešej chôdze v ŠKD: kampaň Pohni kostrou, 

Lanice – oddychová zóna, prírodné FITNES ihrisko, Malý chodec, výchova v oblasti 

prevencie detskej nehodovosti) , Hovorme o jedle, Prvá pomoc, Bezpečné prázdniny, 

Bárbina je iba hračka, Skok sem, skok tam -Európsky týždeň športu) 

 Lesná pedagogika (tematická výstava Diviak lesný, Hlas lesa, projektový deň 

Kamarát strom, Deň Zeme v ŠKD, popoludnie v Španej doline) 

 Divadlo bez opony 
1/ vystúpenia profesionálov: Divadelné podzámčie, Víla a škriatok, Huncút Gašpar, 

Mišo a jeho svet, Normenov svet, Tajomný Hippopotamus,  

2/ prezentačné aktivity detí: Úcta k šedinám, Vinšujem Vám od Vianoc do nového 

roku, Vianočná tržnica, O dvanástich mesiačikoch, 

 Krížom – krážom Zvolenom (mestská turistika, regionálna výchova: Potulky ulicami 

mesta, Spoznávame svoje mesto, vojenské cintoríny Zvolen, Lanice, Park 

ušľachtilých duší, Park Ľ. Štúra) 

 Krížom – krážom regiónom (poldenné poznávacie výlety, regionálna výchova, 

Slatinka, Špania dolina, Kúpele Sliač, Vígľaš) 

 Záložka do knihy spája školy (rozvoj prezentačných zručností, výroba záložiek, 

spolupráca s partnerskou ZŠ v Sečovciach)  

 VMR (tematická výstava Vienok zelený, beseda V núdzi poznáš priateľa, 

dramatizácia O dvanástich mesiačikoch, beseda s MsP: Stop šikanovaniu, činoherno-

bábkové predstavenie: Mišo a jeho svet, tvorivé dielne Valentín – valentínky, 

Srdiečkománia - vestibulová prezentácia, exkurzie na pracoviská rodičov Povolania 

našich rodičov, Deň matiek, Deň otcov, Deň rodiny -variabilné aktivity, Tajomný 

Hippopotamus) Bez modrín - vestibulové podujatie, zbierky UNICEF: Hodina 

deťom, vianočná, Týždeň modrého gombíka, 

 Múzejná pedagogika (regionálna výchova, animačné programy v spolupráci so SNG 

na Zvolenskom zámku: Výlet medzi obrazy, Tajomstvá Zvolenského zámku, Tichý 

hosť, výtvarný ateliér -Krajina nekrajina, expozícia Vígľašského zámku Zámok, 

zámok, kto v tebe býva..., Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, 

Podpolianske múzeum Detva, Múzeum hlavného mesta Bratislava) 

 Čítajme si...(exkurzia detí 1. ročníka, Máme v meste knižnicu. Čítajme si spoločne, 

pasovačka za čitateľov, celoslovenské projekty Deti, hurá do čítania 3, Týždeň 

česko-slovenskej vzájomnosti, Rozprávka je pohádka, Mikulášske čítanie, O štedrom 

strome, Nie všetkým vyhovieš, Kto bol Matej Hrebenda? Marec -mesiac knihy, Deň 

ľudovej rozprávky - variabilné aktivity CGT, spoločensko-vedná výchova, 

celoslovenský Čitateľský maratón 2018, Noc s Andersenom, Čítanie pod lampou) 

 Živá knižnica (Stretnutie generácií, Povesti o Zvolene, Rozprávky sú pohádky, 

Stretnutie s remeslom, Ako to bolo voľakedy... Vianočné oblátky, účasť rodičovskej 

verejnosti na podujatiach v pozícii divákov, odborných lektorov i pedag. dozoru) 

 Kamarátka kniha (záujmové vzdelávanie, otvorený školský klub, celoslovenské 

projekty Záložka do knihy spája školy, Strašidelné čítanie, Múdra škola číta deťom 

každý deň, noc v školskej knižnici: Čítanie pod lampou,, literárny kvíz: Vôňa knihy, 

čitateľská štafeta, využívanie priestoru školskej knižnice a jej knižného fondu, 

Týždeň hlasného čítania Knihy majú sviatok) 
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 Remeselné dielničky 
1/ keramická dielňa v CVČ, Spoznávame prácu s hlinou, 

2/ remeselné dielne v POS, Jarné papierové kvety, batikovanie, plstenie, 

servítkovanie, Slovenský ornament, Pečenie chleba 

 Čítanie pod lampou (noc v školskej knižnici, variabilné aktivity na podporu 

čitateľskej gramotnosti) 

 Malý chodec, Stop šikanovaniu, Pyrotechnika v rukách dieťaťa (výchova v oblasti 

prevencie detskej kriminality) 

 Ja a počítač (mediálna výchova, otvorený školský klub) 

príležitostné 

podujatia  

Jeseň... a jej listy zlaté(environmentálne popoludnie v obci Slatinka)  

Huby (tematická výstava v LDM) 

 Popoludnie s robotom, popoludnie so ZÚ RoboGen 

 Potrebujeme hasičov? (preventívny program, aplikačné cvičenia) 

 Vinšujeme Vám od Vianoc do Nového roku (adventné celoklubové popoludnie) 

 Domáci štvornohí kamaráti (popoludnie s veterinárkou a psíkmi)  

 Zdravý milionár – vedomostný kvíz v CVČ Domino 

 Kyberšikana I., Kyberšikana II.(preventívny program, spolupráca s CPPPaP) 

 Noc s Andersenom (Medzinárodný deň detskej knihy, noc v KKĽŠ) 

 Kamarát strom. Deň Zeme v Španej doline (výchova k zdravému životnému štýlu, 

celoklubové environmentálne popoludnie) 

 Pomocná ruka prírode - dobrovoľníctvo (rozmiestňovanie vtáčích búdok, Lanice) 

príležitostné  Legiovlak 2017, Múzeum na koľajniciach 

korešpondenčné 

súťaže 

Štvornohí kamaráti, korešpondenčná výtvarná súťaž ZvolenVET 

estetizácia školského 

prostredia 
vestibulové prezentácie 

1/ Prvé zvonenie, Pomocná ruka, Srdiečkománia -Valentín, S jazýčkom sa môžeš 

hrať, Hurá, prázdniny... 

2/ Jesenné dekorácie, Šikovnosť to nie sú čary, Papierové vystrihovačky 

Prázdninová 

činnosť 

jesenné prázdniny 
Osudová plavba Titanicu, Zábavné centrum Atlantis, Levice 

 polročné prázdniny 

Bubácka rozprávka, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica  

 jarné prázdniny 
1/ Múzeum hrou, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 

2/ Podpoľanie, krásny to kraj, Podpolianske múzeum, Detva 

 veľkonočné prázdniny 
Veľká noc k nám opäť ide, Novohradské múzeum, Lučenec 

 letné prázdniny 
1/ Za hradnými múrmi, Fiľakovský hrad, Hradné múzeum, Fiľakovo 

2/ V ríši fantázie, Terra Permonia, Banská Štiavnica 

3/ Až naprší a uschne, BIBIANA, Múzeum hlavného mesta, Bratislava 

 

 

 

        
 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 31 
 

 

      
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola schválená na zasadnutí 

Pedagogickej rady školy dňa 8.októbra 2018. 

 

 

 

 

 

Zvolen 08.10.2018       Mgr. Ľuboslava Bieliková 

          riaditeľka školy 


