
 

 

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPRÁVA O  VÝCHOVNO -VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovateľ:      Mgr. Ľuboslava Bieliková 

Miesto, dátum:     Zvolen september 2021 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade:  11.10.2021 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Ľuboslava Bieliková 

                                                                                               riaditeľka školy 

 

 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 2 
 

 

 

 

 

Východiská a podklady 

 

Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01.01.2021. 

 

Východiskami vypracovania predloženej Správy sú: 

- Koncepčný zámer rozvoja ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 do roku 2023, 

- Školský vzdelávací program ISCED1, ISCED 2, 

- Rámcový ročný plán práce ZŠ a Plán výchovno-vzdelávacích aktivít, 

- Výchovný plán ŠKD a Správy o  činnosti ŠKD za daný školský rok, 

- hodnotiace správy o zameraní a výstupoch strategických projektov a programov školy, 

- evalvačné správy o činnosti PK a MZ za hodnotený školský rok, 

- správa Školské výchovné poradenstvo, 

- ekonomické podklady školy a ŠKD za rok 2020, 

- hodnotiace správy celoškolských, celoklubových a ročníkových aktivít,  

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

 
Predložená správa/tabuľky sú spracované podľa vzorového materiálu OŠ MÚ vo Zvolene. 

 
OBSAH 

 

I.1   Základné identifikačné údaje o škole 

I.2   Údaje o počte žiakov školy. 

I.3   Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

I.4   Údaje o počte prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole 

I.5   Výsledky hodnotenia a žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

I.6   Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu PZ  

I.7   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

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

I.9.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

I.10  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

I.11  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

II. 1. Voľnočasové aktivity školy. Vyhodnotenie projektu ŠKD 

 Prezentačné aktivity MZ a PK, garantov projektov a žiakov v šk. r. 2020/2021 

II. 1. Významné úspechy našich žiakov v školskom roku 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

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

rok 2020/2021. 

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

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

ROČENKA - Moja škola 2020/2021.  
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I.1  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE (§2 ods. 1 písm. a) 

 

Tab.č.1 
Názov školy ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Adresa školy P. JILEMNICKÉHO 1035/2, ZVOLEN 

Telefónne číslo +421455330931,  

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

Adresa elektronickej pošty Základná škola P. Jilemnického 2 Zvolen 

číslo schránky E0005592833 

 

 

Vedúci zamestnanci školy (§2 ods. 1 písm. a) 

Tab.č.2 
Ľuboslava Bieliková, Mgr. riaditeľka školy (menovaná od 01.07. 20) 

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

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

Alena Hanáková,       Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD 

 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm. b) 
Tab.č.3 

Názov MESTO ZVOLEN 

Adresa  NÁMESTIE  SLOBODY 2525/22, 96001 ZVOLEN 

Štatutár Ing. Lenka Balkovičová, primátorka 

Telefónne číslo +421455330 006, 

Webové sídlo školy www.zvolen.sk e-mailová adresa: primatorka@zvolen.sk 

Adresa elektronickej pošty ico://sk/00320439  

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch riaditeľky (§2 ods. 1 písm. c) 

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 

f) Výchovná komisia 

g) Žiacka školská rada 

 

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 v dňoch 06.03.2020 a 11.03.2020. Funkčné obdobie začalo na ustanovujúcom zasadnutí dňa 

3.júna 2020 a trvá 4 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 po ustanovujúcom zasadnutí Rady školy dňa 03.06.2020 

P. č. Meno a priezvisko, titul Funkcia Zvolený/delegovaný za 
1 Balciarová Ľubica, Mgr. predseda zástupca pedagogických zamestnancov 
2 Balážová Eva,        PaedDr. podpredsedníčka zástupca pedagogických zamestnancov 

3 Stratil Dušan,         Ing. tajomník/zapisovateľ zástupca rodičov 
4 Barna Milan, Ing. PhD.  zástupca zriaďovateľa 

5 Ivanová Mária  zástupca ostatných zamestnancov 

6 Hruška Oskar,       Ing  zástupca rodičov 

7 Chamula Miroslav, Mgr.  zástupcov zriaďovateľa 

8 Kusein Miroslav, Ing.   zástupca zriaďovateľa 

9 Sliacky Peter,        Ing  zástupca rodičov 

10 Snopko Matej  zástupca zriaďovateľa 
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11 Štubnerová Dana  zástupca rodičov 

 

V školskom roku 2020/2021 sa Rada školy mala dve zasadnutia (04.10.2020, 02.11.2021). 

Predmetom rokovaní bolo prerokovanie koncepčných a aktuálnych materiálov Informácie o pedagogicko–

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2020/2021, 

Organizačný poriadok ZŠ, Štruktúra kariérových miest PZ a OZ, aktualizácia ŠkVP 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. V prijatých uzneseniach na zasadnutiach 

uvedené prerokované správy, interné smernice, čerpanie rozpočtu a materiály ovplyvňujúce chod 

a prevádzku školy zobrali členovia Rady školy na vedomie, zároveň zobrali na vedomie zmeny o oznámení 

delegovaného zástupcu za zriaďovateľa. 

 

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 triedy i na 

webovom sídle školy. 

 
Hruška Oskar, Ing predseda  

Štubnerová Dana, tajomníčka Michal Šepetka 

Michaela Krajčová Ing. Michal Galajda 

Katarína Končková Alexandra Bieliková 

Eva Svíbová Mariana Balážová 

Peter Hybský Andrea Tomášová 

Miroslava Babicová Vladislav Kaputa 

Igor Cibuľa Mária Hrmová 

Anna Dukátová Milan Šávolt 

Peter Puliš Eliška Valentová 

Gabriela Nociarová Martin Lieskovský 

Kristína Čierna Jana Šimšáleková 

 

 

c) PREDMETOVÉ KOMISIE (PK) A METODICKÉ  ZDRUŽENIA (MZ) 

 

METODICKÉ ÚTVARY - PK, MZ v školskom roku 2020/2021 
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 vyhl. 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 na delegovaných úrovniach 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 realizovaná v súlade s cieľmi ročného plánu práce 

školy, s víziou a poslaním školy, rešpektujúc ŠkVP, hygienické opatrenia počas hybridného/dištančného 

vzdelávania, úpravu organizácie/prevádzky školy a ŠKD. Realizovaná činnosť PK a MZ vychádzala 

predovšetkým z reflexie výstupov činnosti MO za predchádzajúce obdobie, z mapovania podmienok 

dištančného vyučovania, z aktuálnej prevádzky školy a zo vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

Počas školského roka sa uskutočnili v každej PK a MZ 3 – 4 zasadnutia (aj online), na ktorých pedagogickí 

a odborní zamestnanci riešili aktuálne úlohy/programy/zdieľania zažitých skúseností predovšetkým 

v riadiacej/organizačnej, kontrolnej a vzdelávacej oblasti. 

Pedagogickí zamestnanci priebežne plnili programové úlohy rámcového plánu školy a plánu výchovno-

vzdelávacích aktivít; konkrétne úlohy strategických projektov, ale i špecifické úlohy/ciele (personalizované 
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učenie, koučing, mentoring, podpora kritického myslenia, rozvoj kompetencií PZ v digitálnej oblasti, 

wellbeing vo vzdelávaní, pomoc žiakom členmi inkluzívneho tímu a predovšetkým aktivity na rozvoj 

životných zručností žiakov).  

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

žiakov (outdoorové zážitkové učenie), efektívna 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 (úpravy vzdelávacích obsahov), ale aj analýzy priebežných 

a komplexných hodnotení v dištančnom/hybridnom vzdelávaní. 

V hodnotení činnosti MO je viditeľná aplikácia inovatívnych vzdelávacích stratégií do VVP, aktivity 

podporujúce spätnú väzbu, hĺbkový prístup k učeniu, vyhľadávanie a preverovanie informácií z rôznych 

učebných zdrojov, získavanie kompetencií v oblasti digitálnych technológií i celého edukačného programu 

tvoreného na základe pedagogickej koncepcie a strategickej vízie ZŠ, jej cieľov a hodnôt. 

Podmienkou rozvoja školy je efektívna spolupráca učiteľov/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/IZŽ. 

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

spoločných cieľov i pripravenosť zamestnancov realizovať ciele ŠkVP, Výchovného programu ŠKD 

a Koncepčného zámeru školy na obdobie do roku 2023 aj v zmenených organizačných podmienkach počas 

prerušenia prezenčnej formy vyučovania. 

 

d) PEDAGOGICKÁ RADA (PR) zasadala osemkrát (prezenčne i online) v hodnotenom školskom roku, 

pracovala v súlade s naplánovanými cieľmi a úlohami zasadnutí. 

Obsah a program rokovaní bol zameraný na plnenie úloh ŠkVP/UO v zmenených podmienkach po prerušení 

prezenčného vyučovania, na priebežné plnenie úloh rámcového plánu ZŠ, Výchovného programu ŠKD, na 

rozbory hodnotených východísk, odstraňovanie nedostatkov, ale aj na kvalitu a meranie výstupov edukácie.  

Úlohou PR vo všeobecnosti je predkladať/pripomienkovať/schvaľovať návrhy na zmeny v odborno-

pedagogickej oblasti, pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilňovať 

sebareflexiu učiteľa a vzájomnú spoluprácu zamestnancov, prípadne navrhovať pripomienky, odporúčania, 

závery a opatrenia pre školu.  

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

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

interných/externých kontrol a súvisiacich opatrení, mapovanie vedomostí/zručností žiakov i zamestnancov 

a budovať merateľné ukazovatele ďalšieho rozvoja školy (pohľad do budúcnosti) 

 

e) RADA VEDENIA zasadala tridsaťtri, z toho sedem zasadnutí bolo rozšírených o vedúcich MZ a PK, 

členov výchovnej komisie, zástupcov ZO OZ PŠaV ap. 

Rada vedenia je kvalifikovaným orgánom, ktorý participuje na koordinácii úloh a organizácii prevádzky 

školy/ŠKD. Zároveň na úrovniach mikroriadenia/makroriadenia školy prezentuje školu v spoločenskej, 

sociálnej, kultúrnej a ekonomickej komunite, organizačne pripravuje celoškolské, celoklubové, prípadne 

ročníkové podujatia a projekty. Zabezpečuje prenos informácií pracovným tímom a reflexie realizovaných 

úloh, počas prerušenia vyučovania plnila úlohy krízového manažmentu.  

Prínosom boli odborné zasadnutia výchovnej komisie, stretnutia riadiacich tímov pri príprave a realizácii 

variabilných podujatí/projektov školy; analýzy vedúce k zníženiu tzv. inovačného dlhu v edukačnom dizajne 

(modernizácia priestorov); prerokovanie/hodnotenie modelov personalizovaného učenia (nastavenie 

individuálnych podmienok, potrieb a možností osobnostného rozvoja žiaka v domácom prostredí 

i v prostredí školy pri projekte Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí II).  

Na zasadnutiach boli riešené variabilné úlohy súvisiace s bezpečnosťou a hygienou školského prostredia, 

zavádzaním protiepidemiologických opatrení a aplikáciou rozhodnutí MŠVVaŠ/ÚVZ SR, s koordináciou 

prevádzky VVP pri dištančnom vyučovaní, s koordináciou externého individuálneho poradenstva, 

a konkrétne formy variabilnej spolupráce vedenia školy, zriaďovateľa, rodiny s inštitúciami pôsobiacimi 

v oblasti vzdelania/výchovy ap. 

 

f) VÝCHOVNÁ KOMISIA je poradným odborným orgánom riaditeľky školy, na škole pracuje už od roku 

2009. Úlohou komisie je spolupracovať pri plnení výchovných cieľov a úloh školy; pomáhať vedeniu školy, 

pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom pri riešení výchovno - vzdelávacích problémov žiakov 

a zabezpečovať prevenciu pred sociálno – patologickými javmi. Komisia na štvrťročných zasadnutiach 

riešila závažné porušenia Školského poriadku ZŠ a ŠKD, prerokovala rôzne výchovné problémy – 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 6 
 

 

upozorňovala príslušné úrady na závažné výchovné problémy, spolupracovala s príslušnými inštitúciami 

podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní (CPPP, odborom sociálnych vecí a rodiny, oddelením polície) 

a navrhovala riaditeľke školy rade riešenia a opatrenia na odstránenie negatívnych javov aj počas 

dištančného vyučovania. 

 

g) ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Žiacka školská rada (ŽŠR) má 15 členov – volených zástupcov žiakov zo 4 - 9. ročníka ZŠ. I keď nie je 

zriadená ako poradný orgán riaditeľky školy, jej význam a pôsobenie presahuje dôsledky funkčných vzťahov 

na škole (prirodzená výchova jednotlivcov i tímov k aktívnemu občianstvu v demokratickej spoločnosti, rast 

v autentickom podporujúcom prostredí, zdieľanie skúsenosti s tvorivou slobodou a zodpovednosťou). 

Vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a k opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania na škole. 

Zároveň sa podieľa na tvorbe a zabezpečení školského poriadku, zastupuje žiakov smerom k vedeniu školy 

a predkladá im svoje návrhy, pripomienky, stanoviská.  

ŽŠR mala v hodnotenom období 9 zasadnutí, na ktorých venovala pozornosť delegovaným úlohám 

v projektoch Čerstvé hlavičky, Škola priateľská k deťom, motivačné aktivity s nadáciou Otvorené školy 

(aktuálne prevenčné programy). Stretnutia ŽŠR sa uskutočnili v mesiacoch september 2020 (2x), november 

2020, marec 2021 (online), apríl 2021 (online), máj 2021 (3x) a jún 2021. 

Žiacka školská rada nadviazala na systém osvedčenej spolupráce (aj online stretnutia počas prerušenia 

vyučovania v marci a apríli 2021; účasť na rovesníckych webinároch, napr. workshop Zelený Zvolen v máji 

2021); v novembri sa uskutočnilo online zasadnutie s riaditeľkou školy. Členovia ŽŠR participujú na 

podujatiach v školskom prostredí (vydávanie časopisu Klebetník, vysielanie Rádia Slobodná Trojka, 

testovanie anonymným dotazníkom, účasť na projektoch riešiacich medziľudské vzťahy a klímu školy, 

wellbeing vo vzdelávaní; pomoc pri celoškolských aktivitách - Papierová olympiáda, ekozber papiera i pri 

organizácii dobrovoľníckych podujatí (UNICEF). 

 

 

I.2.údaje o počte žiakov školy (§2 ods.1 písm. d) 
Tab. č.5 

R o č n í k 

Stav k 15. 09. 2020 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

so ŠVVP 

Počet odd.  

 ŠKD 

Počet detí 

 v ŠKD 

1. 3 56 7 3 54 

2. 3 56 6 3 50 

3 3 52 4 1 49 

4. 3 62 8 1 42 

5. 3 64 7  1 

6. 3 54 10   

7. 2 48 17   

8. 2 48 15   

9. 2 47 13   

Spolu 24 487 87  196 

 

Počet špeciálnych tried na 1. stupni ZŠ:  1 

Počet špeciálnych tried na 2. stupni ZŠ:  2 

Počet tried nultého ročníka:    0 

Počet žiakov na 1. stupni:   226  

Počet žiakov na 2. stupni ZŠ:    261 

 

 

I.3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva  

(§2 ods. 3 písm. b) 
Tab. č.6 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných detí  Počet tried 

spolu dievčatá  pokračujúce v PPV nezaškolení v MŠ samostatné (spojené) 

58 29 6 2 2 

Legenda: PPV- povinné predprimárne vzdelávanie  

Poznámka: Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočnil v dňoch 14.04.-16.04.2021. 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 7 
 

 

 

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil v dňoch 14.04. - 16.04. 2021 bez fyzickej prítomnosti detí 

v budove školy. Všetky informácie o zápise a potrebné tlačivá boli zverejnené na webovom sídle školy. 

zákonní zástupcovia detí využili spôsob zápisu pomocou formulára a do školy (za sprísnených hygienických 

podmienok) prišli údaje len overiť. Zaznamenané nedostatky spojené so zápisom do 1. ročníka zaznamenala 

škola s termínmi posudzovania školskej zrelosti/všeobecného nadania poradenskými centrami.  

 

 

I.4 Údaje o prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole (§2 ods.3 písmeno c, d) 
Tab. č.7 

Počet 

žiakov 

9. roč. 

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

Gymnáziá Konzervatóriá SOŠ/4- ročné,  

SOŠ/5-ročné 

SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

44 

Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  

20 0 20 6 0 

Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci  

20 0 16 6 0 

 

V hodnotenom školskom roku bolo prijatých na gymnáziá 45,45% žiakov 9. ročníka, na SOŠ 40,91% 

žiakov – všetci do 4-ročných študijných odborov, na SOŠ v 3-ročnom odbore 13,64% žiakov. 

Rozmiestnenie žiakov bolo v súlade s ich záujmami a požiadavkami aj napriek pandemickému obdobiu, 

ktoré ovplyvnilo súvislé prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov. 

 

 

Údaje o žiakoch z nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatých na vzdelávanie v strednej škole  
Tab. č.8 

Ročník Počet podaných 

prihlášok na SŠ 

Počet prijatých 

žiakov na SŠ  
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

z 5. ročníka 15 12 Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen 

z 6. ročníka 0 0  

z 7. ročníka 0 0  

z 8. ročníka 10 6 prijatých na 

bilingválne 

gymnázia 

Gymnázium A. Kmeťa v B. Štiavnici (3 žiaci), Gymnázium M. 

Kováča v B. Bystrici (1), Súkromné gymnázium Banskobystrické 

v B. Bystrici (1), Gymnázium JGT v B. Bystrici (1 žiak) 

 

 

1.5.Výsledky hodnotenia žiakov ZŠ podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§2 ods.1 písm. e) 

Tab. č. 9  1. stupeň ZŠ 
Roč

ník 

Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ MAT PVO/ 

PDA 

VLA HU

V 

INF 

 

PVC TSV VYV ETV 

NBV 
TEF/ 

TBZ 
Ø 

 

1. 
I.A SK SK SK SK  a   a SK a SK SH 

I.B SK SK SK SK  a   a SK a SK SH 

I.C SK SK SK SK  a   a SK a SK SH 

 

2. 
II.A 1,50 1,10 1,50 1,20  a   a 1,00 a 1,35 1,28 

II.B 1,47 1,21 1,47 1,16  a   a 1,00 a 1,21 1,25 

II.C 1,00 1,00 1,00 1,00  a   a 1,00 a 1,00 1,00 

 

3. 
III.A 1,33 1,50 1,56 1,00 1,28 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,00 1,22 

III.B 1,47 1,24 1,58 1,29 1,47 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,00 1,22 

III.C 1,29 1,00 1,12 1,06 1,06 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,00 1,06 

 

4. 
IV.A 1,64 1,54 1,75 1,46 1,50 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,04 1,32 

IV.B 1,53 1,32 1,47 1,47 1,47 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,05 1,26 

IV.C SK SK SK SK SK a SK SK a SK a SK  

 Ø 1,42 1,26 1,45 1,33 1,38 a 1,00 1,00 a 1,00 a 1,10 1,21 

 

Legenda:  SK slovný komentár 

a absolvoval/la 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strana 8 
 

 

a+SK  absolvoval/la so slovným komentárom 

 

Tab. č. 10  2.stupeň ZŠ  
Ro 
ční

k 

 
Trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  

SJL ANJ CUJ DEJ GEG OBN MAT CHE BIO HUV 
VY

V 
TS
V 

INF 
INY 

THD Ø 

 

5. 
V.A 1,96 1,23  1,85 1,85  1,88  1,88 1,04 1,19 a 1,31 1,04 1,52 

V.B 1,87 1,26  1,74 1,67  1,85  1,81 1,0 1,11 a 1,15 1,0 1,45 

V.C 1,0 1,0  1,0 1,0  1,27  1,09 1,01 1,0 a 1,0 1,0 1,04 

6.  

VI.A 1,5 1,75  2,5 2,33 1,46 2,58  2,29 1,38 1,17 a 1,17 1,13 1,75 

VI.B 1,67 1,67  2,25 2,13 1,38 2,17  1,96 1,0 1,17 a 1,25 1,08 1,61 

VI.C 1,5 1,17 1,2 1,17 1,5 1,0 1,17  1,33 1,0 1,0 a 1,0 1,0 1,17 

7. 
VII.A 1,81 1,67 1,39 1,96 1,85 1,33 1,74 1,52 1,85 1,0 1,04 a 1,11 1,0 1,48 

VII.B 1,9 1,55 1,2 2,40 2,0 1,45 2,0 1,6 2,15 1,1 1,25 a 1,0 1,1 1,59 

8. 
VIII.A 1,96 1,43 1,44 1,83 1,61 1,43 2,13 1,74 1,96 1,0 1,0 a 1,1 1,09 1,52 

VIII.B 2,04 1,57 1,72 1,96 1,74 1,52 2,17 1,87 2,0 1,0 1,04 a 1,13 1,09 1,6 

9. 
IX.A 1,84 1,89 1,5 1,68 2,11 1,58 2,26 2,11 2,0  1,0 a a 1,0 1,72 

IX.B 1,52 1,32 1,47 1,84 1,6 1,2 1,75 1,65 1,56  1,04 a a 1,0 1,45 

 Ø 1,71 1,46 1,42 1,85 1,78 1,37 1,91 1,75 1,82 1,05 1,08  1,12 1,04 1,49 

Legenda druhý cudzí jazyk CUJ – výber z jazykov NEJ, SJA, RUJ 
 

Prospech žiakov  
Tab. č. 11 

Prospech žiakov 

∑ 

počet žiakov 

Z toho Priemerný prospech 

prospelo neprospelo 1. stupeň/2. stupeň Spolu 

487 483 3 1,21/1,49 1,35 

1 žiačka nehodnotená – plnenie PŠD mimo územia SR 

 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu  

žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 
Pochvaly za správanie a prospech  
Tab. č. 12 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od tried. uč. v % od riad. školy v % 

135 108 80 27 20 

 
Znížené známky zo správania  
Tab. č. 13 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

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

1 1 0 0 

 
Údaje o vymeškaných hodinách 
Tab. č. 14 

Počet vymeškaných hodín 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

25 473 25 331 99,4 142 0,6 
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I.6 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm. e, f) 

 
Tab. č. 15 

Počet PZ 

45/z toho 

splnenie 

KP 

nesplnenie 

KP  

doplňujúci 

si KP 

počet 

učiteľov 

počet 

vychovávateľov 

počet 

PA 

školský špeciálny 

pedagóg 

ostatní 

PZ 

45 0 0 35 7 2 1 0 

Legenda:  PA pedagogickí asistenti 

KP kvalifikačný predpoklad 

 

 

Tab. č. 16 

Počet zamestnancov  

   Počet NZ, z toho  

spolu počet PZ počet OZ  počet zamestnancov 

HSÚ* 

zamestnanci ŠJ 

55 45 1 9 - 

 

 

I.7  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods.1 písm. g) 
Tab. č. 17 

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

9 zrealizovaných vestibulových výstav PK a MZ (aj 

digitálnych) pre verejnosť 

Európsky týždeň športu.  

Malý chodec. 

Pasovačka za rytierov a princezné 
Prvé zvonenie. Posledné zvonenie 

Čerstvé hlavičky, zdravý životný štýl 

Prázdninový vláčik. Túlavé tenisky, 

podujatia ŠKD počas vedľajších prázdnin 

Vzdelávanie pre budúcnosť  
(10 online seminárov 

Budovanie triednych spoločenstiev. 

Pozri, čo som čítal. Vypočuj si, čo čítam 

Digiškola. IT akadémia. 

programy podpory digitalizácie škôl 

ART 3 galéria, prezentácia výtvarných prác žiakov 

v šk. prostredí i na webe školy 

Čitateľský oriešok. 

Knižné kamarátstva. 

projekt PERINKA – rodičia čítajú deťom 

Múdra škola číta deťom každý deň 

Európsky týždeň boja proti drogám, sprievodné 

prevenčné aktivity s odbornou komunitou 

projekt Poďme spolu do knižnice. 

V rozprávkovom kráľovstve. Kamarát Cézar 

Príbehy a povesti z regiónu. Bude zo mňa spisovateľ.  

projektový deň Matej knižka 

Divadelné podzámčie. 

Živá knižnica. Les ukrytý v knihe. 

Od slov k činom.  

Svetový deň rozprávky. e – čitateľský klub 

Storryteling week  

Európske príslovia a porekadlá. Európsky deň jazykov 

Cestovali sme v čase do roku 1989 (SEEDs) 

Post Bellum. Rozhodovanie. 

Klebetník. Veselo v klube. 

školské časopisy/ŠKD 

SME v škole. Základy ekológie. Odpad. 

hospodárstvo OKO NA EKO. Les ukrytý v knihe 

Deti deťom. Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ 

Záhrada, ktorá vychováva 

JA a moje mesto. Stretnutie s remeslom. 

Výchova k aktívnemu občianstvu 

Vysielanie rádia Slobodná Trojka 

príprava originálnych relácií v šk. rozhlase 

Matematický klokan. MAKS. Klokanko. 

i Bobor. VŠETKOVEDKO 

Učenie vonku. Čarovanie s písmenkami. Čo žije 

v prírode. Čo ukrýva jazierko.  
Hviezdoslavov Kubín 

 

Tekvičenie, výstava prác žiakov, 

podpora o tvorivosti a originalite 
First lego League. RoboCup. 

 

Spravme Vianoce starkým v domovoch. 

Vianočná pošta 

Fórum proaktívnych škôl. Deti nepočkajú. 

SKAV, konferencie, sieťovanie škôl a aktérov 

Malí veľkí učitelia. Čítanie pod orechom 

Wellbeing vo vzdelávaní 
Rodová rovnosť. 

Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ 
ročníkové aktivity v projekte Prevencie rizikového 

správania detí. Bezpečné prázdniny. 

Remeselné dielničky, čarovanie s niťami, s hlinou, 

ľanom...  
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Cirkulačná ekonomika. Zbery, triedenie odpadu ERASMUS+. Mosty medzi školou a životom 

Kytica zdravia. Týždeň pešej chôdze v ŠKD.  Detský čin roka 

Krížom krážom Zvolenom. Krížom krážom regiónom Záložka do knihy spája školy 

Objavme viac o reči, komunikácii, o budúcnosti, o 

prírode 

Ostrov plný zdravia 

 

 
Tab.18 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie, dosiahnuté výsledky 

obvodné/okresné kolo krajské/regionálne kolo celoslovenské kolo/ 

medzinárodné kolo 

Matematická olympiáda Z6 1.miesto   

Matematická olympiáda Z7 1.miesto   

Matematická olympiáda Z8 1.miesto   

Pytagoriáda P4 2.miesto   

Pytagoriáda P5 2.miesto   

Geografická olympiáda kat. G. 1.miesto   

Geografická olympiáda kat. E 2.miesto   

Chemická olympiáda 

dištančná forma 

1. miesto 10.miesto  

Olympiáda zo SJL 1.miesto 2.miesto  

Biologická olympiáda, kat. C 3. miesto   

Dejepisná olympiáda kat. F 1. miesto   

Dejepisná olympiáda kat. E 2.miesto 

3.miesto 

  

Dejepisná olympiáda kat. D 1.miesto   

Biblická olympiáda 3.miesto   

Vesmír očami detí, kat. III 1. miesto   

Hviezdoslavov Kubín poézia 2.miesto 

3.miesto 

  

Hviezdoslavov Kubín próza 3.miesto   

Detský literárny Zvolen 2 ocenené práce   

Ľudské práva a klimatické 

zmeny, výtvarná súťaž 

     1.miesto 

3.miesto 

Vianočné pozdravy (MV SR) úspešný riešiteľ  ocenená práca 

Ochranárok, výtvarná súťaž 2. miesto   

Pohár vědy 

Archimedes 2021 

  

 

 

2.miesto 

First LEGO League 

Téma RePLAY 

 1. miesto 

tím ROBOGEN 

 

Atletika vrch guľou    1.miesto 

 
 

I.8.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  (§ 2 ods1.písm. h) 
Tab.19 ) Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie Počet Ž Počet PZ Náklady (v €) 

Čerstvé hlavičky zdravá strava, ovocie/zelenina 480 45 grant Kaufland 

Post Bellum 

Rozhodovanie 

prevenčný program k prevencii 

antisemitizmu 

130 10 3S, Orange 

Zelený Zvolen 

Objavujeme Gavurky 

programy k ochrane klímy 

a zodpovednému správaniu Zvolenčanov 

130 15 rozpočet  

Sieťované kamarátstvo 

Prevencia šikanovania 

Nástrahy na internete 

podpora zodpovedného správania 

v online priestore, socializácia detí 

a pravidlá komunikácie na diaľku 

450 39 3S, projekt  

PoP II 

Ako prežiť dobu covidovú... podpora duševného zdravia 150 10 3S 

Ostrov túžob a cieľov sociálno – pedagogické aktivity 280 16 PoP II 

Kozmo preventívny program, vzťahy v škole 60 4 CPPPaP, 3S 

Objavme viac o komunikácii,  

o budúcnosti/prírode 

systém sociálnych aktivít blokového 

vyučovania, modulových  

280 18 rozpočet, 3S 

Storryteling week zážitková inovatívna ANJ,  165 8 RR, rozpočet 
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Celebrity a cudzie jazyky podpora komunikácie v cudzom jazyku 

Učenie vonku sociálne hry, rozvoj životných zručností 250 12 Živica, LDM 

Ako byť dobrým kamarátom ? 

Objav svoju superschopnosť 

preventívny program na rozvoj 

prosociálneho správania 

160 10 CPPPaP 

Prevencia šikanovania a 

kyberšikanovania 

budovanie vzťahov medzi aktérmi 

vzdelávania vo svete detí 

250 34 PoP II 

Vďačnosť –lienka šťastia systém sociálnych nadväzujúcich aktivít 250 25 PoP II. 

Kamaráti jabĺčka rozvoj emocionálnych a sociál. zručností, 55 6 CPPPaP 

Zippyho kamaráti ĽP v zážitkovom učení  22 2 3S, CPPPaP 

Učenie v galérii/múzeu 

Remeslo má zlaté dno 

kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu, 

bádateľstvo, objavy, CGT 

150 9 3S, SNG ZV, 

POS ZV 

Stop šikanovaniu 

Malý chodec 

prevencia rizikového správania detí, 

dopravná výchova 

450 42 v rozpočte 

MsP, PZ, 3S, 

Remeselná dielnička regionálna technická výchova 150 12 v rozpočte 

Otvorená škola participácia detí na chode školy, ĽP 24 4 ŽŠR, 3S 

Budovanie triednych 

spoločenstiev 

optimalizácia vzťahov v kolektívoch 

tried 1. - 4. ročníka 

220 15 rozpočet, RR 

OKO na EKO 

Ja a moje mesto 

Odpad alebo surovina 

environmentálna výchova v praxi, 

sociálne aktivity s 3S 

výchova k demokratickému občianstvu 

180 10 v rozpočte 

Pedersen, a.s. 

3S 

Perinka. Kamarát Cézar.  

Matej Knižka 

podpora čitateľskej gramotnosti vo 

formálnom i neformálnom vzdelávaní 

270 19 Rada rodičov 

rozpočet ŠKD 

Lesná pedagogika,  

DELESUN 

environmentálne projekty,  

TU/NLC vo Zvolene 

25 2 Ministerstvo ŽP 

TU Zvolen 

Sme v škole mediálna výchova 65 5 190 € grant,  

Peer program 

Póla radí deťom 

Bezpečne doma, bezpečne v 

komunite 

preventívne programy kriminality 

mladistvých, eliminácia rizikového 

správania, záškoláctva, podpora 

bezpečného používania internetu 

 

470 

 

40 

 

MsP 

CPPPaP 

PZ Zvolen 

Hovorme o jedle 

Farebný svet vitamínov 

Ostrov plný zdravia 

prevencia obezity školákov  
programy na podporu zdravia, 

wellbeingu vo vzdelávaní 

280 14 MEDILIFE  

RUVZ  

rozpočet 

Deti deťom prezentačné komunitné aktivity 400 35 v rozpočte 

Pomocná ruka. 

Vtáčia reštaurácia 

ochrana životného prostredia, okolia 

školy, dobrovoľníctvo 

150 15 3S, 400, - 

RoboCup, FLL,  

Týždeň vedy a techniky 

podpora robotiky, techniky,  

projekt Cesty za vedou a technikou 

50 4 3S, sponzori 

1000,- RR 

Les ukrytý v knihe projekty na podporu čítania v škole/ŠKD  200 14 rozpočet,  

Z húsenice motýľom 

Svet okolo mňa... 

Reklama I. 

VMR, partnerské vzťahy 

preventívne programy k obchodovaniu 

s ľuďmi, ochrana pred  zneužívaním 

400 12 MP promotion, 

BA,  

RÚVZ 

Deti nepočkajú 

SKAV 

učenie pre budúcnosť, 

zabezpečenie kvalitnej VVP 

100 10 3S, Spolok 

SKIS z Islandu 

Športujeme, neklikáme 

Pohybom ku zdraviu 

Papierová olympiáda 

pohybové aktivity detí,  

inovatívne tvorivé súťaže  

 

480 

 

25 

SZĽA,  

3S 

 

Vedieť viac 

Slovensko, ako ho nepoznáme 

5 mýtov o Afrike 

 

zasievať semienka poznania, zvedavosti 

rozvoj kritického myslenia 

 

75 

 

5 

 

NO SEEDs, 3S 

Prázdninový vláčik koordinácia voľnočasových aktivít detí 250 10 rozpočet, RR 

Mušličkový obchod 

Charita sv. Alžbety 

rozvoj finančnej gramotnosti a charity 

(hodnotová výchova) 

190 8 rozpočet 

Adaptácia žiakov 5. ročníka programy spolupráce, pomoci 64 5 CPPPaP 

Sociálne podporné programy 

pre deti s VIN (APROGEN) 

blokové dielne so psychológmi, hry pre 

výchovu k zodpovednosti a sebadôvere  

78 11 CPPPaP 

mentoring 

Ovocie a zelenina do škôl Mliečny program zdravý životný štýl, 

prevencia proti obezite 

400 30 grant EÚ 

Komplexný poradenský 

systém prevencie v šk. 

prostredí COMDI 

diagnostika študijno - profesijných 

predpokladov žiakov so ŠVVP v 8. a 9.- 

ročníku ZŠ 

60 4 grant,  

VÚDPaP 

3S – tretí sektor, spolupracujúci sponzori, participujúce projekty 
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Tab.č.19 b) Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie Počet 

Ž 

Počet PZ Dotácia  Vlastné 

finančné 

zdroje 

IT AKADÉMIA pre 21. 

storočie 

digitalizácia VVP 300 6 grant EU rozpočet 

Modernizácia odborných 

učební 

vybavenie odborných učební 

a knižnice 
- 6 125 445,82 6602,50 

Pomáhajúce profesie 

v edukácii žiakov a detí II. 

Výchova k podpore a rozvoju 

ĽP 
380 2 + 5 mzdové 

náklady 

2000, - 

KEGA č.004TTU -4/2020 

s Trnavskou univerzitou 4-

ročný projekt 

inovácia vzdelávania 
Didakticky reflexívne 

komunity 

480 38 grant 

Trnavskej 

univerzity 

500, - 

Letná škola podpora rovnosti vo vzdelávaní 67 10 5000, - - 

Otvorené školy participácia detí na chode školy 42 4 NOS 3S 

Školy za demokraciu výchova k demokracii 35 4  3S 

Záložka do knihy spája 

školy 

medzinárodná spolupráca 

k podpore čítania kníh  

205 14  rozpočet 

 
Tab.č.19 c) Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie Počet 

Ž 

Počet 

PZ 
Dotácia  Vlastné fin. 

zdroje 

Pohár vědy 2021 podpora prírodovednej a 

technickej gramotnosti 

60 7 Ministerstvo 

školstva ČR 

400, - 

ERASMUS +  

Mosty medzi školou a 

životom 

podpora prírodovedného 

vzdelávania v EÚ 
(Česká republika, Nemecko, SR) 

150 15  

23 458,-€ 
 

0 

Škola priateľská k deťom rozvoj ľudských práv, výchova 

k aktívnemu občianstvu 

480 45  rozpočet 

 

I.9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods.1 písm. 

i) 

Tab.  č.20 
 

Rok konania 

inšpekcie 

Hodnotenie ŠŠI 

veľmi dobrý 
mimoriadna 

úroveň 

Dobrý 

nadpriemerná 

úroveň 

priemerný málo 

vyhovujúci 

nevyhovujúci opatrenia 

 

 

2012 

 

riadenie 

školy 

podmienky 

vzdelávania 

x x x  

neboli uložené 

stav a úroveň 

učenia 

x x x 

 

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. 
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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.10  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 

Výdajná školská jedáleň - kapacita 78 miest 

Iné špecifické priestory školská knižnica 

učebňa záujmového vzdelávania 

spomaľovňa 

 

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 po verejnom obstarávaní 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 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, tablety, variabilné obrazové a zvukové zariadenia, DVD prehrávače, interaktívne tabule, 

skenery, slúchadlá, reproduktory, tlačiarne ap. 
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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. Počas dištančného/hybridného vzdelávania manažment školy zaobstaral didaktickú techniku pre 

každého učiteľa a modernizoval didaktické technológie pre žiakov v jazykovej učebni i počítačovej učebni.  

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. 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 si zamestnanci stanovili základné východiská, od ktorých 

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

Manažment školy sa v plnej miere venuje edukačnému dizajnu, dokupujeme variabilný žiacky nábytok, 

didaktickú učebnú techniku a modernizuje učebne, renovuje sociálne zariadenia, zriaďujeme chilloutové 

zóny pre deti (chodby, vestibul, spomaľovňa a i.).  

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

voľnočasových mestských aktivít ŠKD - začiatok modernizácie školského areálu začal v auguste 2021. 

 

       
 

 

I.11. 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 

Tab. 21 

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,  

→ nedostatočná ochrana PZ zo strany štátu 

→ chýbajúce priestory na odborné 

vyučovanie, športové aktivity 

→ absencia šatní a herní pre ŠKD 

→ technický stav budovy  

→ hlučnosť v učebniach, na chodbách 

→ nevyhovujúce teplotné podmienky 

učební 

→ narastajúce problémy s disciplínou Ž 

→ nezáujem, slabá motivácia žiakov 

o učenie -výstupy z dištančného vyučovania 

→ 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 relaxáciu PZ 

→ absencia priestoru na konzultácie so ZZ 
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Príležitosti Ohrozenia, riziká 

+ participácia na rozvojových projektoch,  

ktoré merateľne zvyšujú kvalitu vzdelávania,  

materiálne, technické a priestorové zázemie VVP 

+ 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 

+ zmeny učiva v ŠkVP/výstupy z dištančného vyučovania 

○ demografický vývoj obyvateľov Zvolena 

○ nedostatok kvalifikovaných PZ 

(prírodovedné vzdelávanie) 

○ 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 

○ hybridné vzdelávanie 

○ negatívny vplyv médií, TV, sociálne siete 

 

Návrhy opatrení 

☺ budovanie školských podporných tímov (orientácia na budúcnosť, plán obnovy a odolnosti),  

prehlbovanie zručností v online priestore, kurzy zamerané na rozvoj digitálnych kompetencií, 

praktická aplikácia techník, nástrojov a postupov v mentoringu, koučingu a sieťovaní škôl 

☺ riešenie priestorových problémov cez viaczdrojové financovanie školy 

projekt rekonštrukcie školy, zateplenie, montáž vonkajších žalúzií pre optimalizáciu teplotných 

hodnôt v učebniach orientovaných na juh, rekonštrukcia areálu školského dvora 

☺ budovanie efektívneho poradenského servisu pre rodičov 

 projekty sociálneho učenia a hodnôt Budovanie triednych spoločenstiev, Wellbeing vo vzdelávaní 

zmysluplná činnosť výchovnej komisie a všetkých zamestnancov školy 

☺ 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 2020/21 

Voľný čas predstavuje pre dieťa širokú škálu možností venovať sa činnostiam, ktoré ho zaujímajú, 

bavia, prinášajú mu uspokojenie aj dávajú dobrý základ do budúcnosti. Môže pozitívne prispieť k 

mnohostrannému rozvoju osobnosti a kompenzovať stereotyp každodenného života. 

 Cieľové zameranie  

Ciele a zámery programu vychádzali z potrieb detí, rodičov a spoločnosti. Obsah výchovného procesu 

počas školských rokov, ktoré boli ovplyvnené koronavírusom a bolo prerušené vyučovanie na školách a 

školských zariadeniach, rešpektoval a dodržiaval v celom rozsahu a s patričnou vážnosťou hygienické – 

protiepidemiologické pravidlá, opatrenia a nariadenia ÚVZ SR a platných predpisov rezortného ministerstva.  

 

V období klasického vyučovania program rozvíjal a posilňoval kompetencie cez individuálne osobné 

skúsenosti detí: 

 kompenzáciou jednostrannej a stereotypnej záťaže z vyučovania, 

 pobytom a pohybom v prírodnom  a spoločenskom prostredí, 
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 prirodzenou zvedavosťou a túžbou po nových poznatkoch, motivoval k celoživotnému vzdelávaniu, 

 efektívnymi spôsobmi učenia sa a získavania informácií z rôznych zdrojov, 

 veku primeranou participáciou na živote v meste a v regióne, 

 rozvojom humánneho cítenia, kultivovaného vystupovania v rovesníckej skupine i voči iným 

generáciám,  

 osvetovú a vzdelávaciu činnosti  v oblasti dobrovoľníctva, 

 umožňoval improvizáciu (realizovanie i zmeny rolí vychovávateľa a dieťaťa),  

 detskú fantáziu a kreativitu, zmysluplné využívanie voľného času. 

 

V období dištančného vzdelávania do popredia sa dostali témy vyžadujúce veku primerané kritické myslenie 

podporujúce zmeny v postojoch a zmeny k hodnotách (vnútorná motivácia, autoregulácia, sebareflexia, 

zodpovednosť, rešpekt).  

V každom smere zadania rešpektovali princíp „konať v najlepšom záujme dieťaťa“: 

 smerovanie k novým informáciám, predkladať námety na čítanie a sledovanie televízneho programu 

(zápisy v čitateľskom denníku), 

 veku primeranou participáciou na živote rodiny (pomoc rodičom, jednoduché domáce práce, príprava 

spoločenskej hry pre celú rodinu, výroba diplomov a pozdravov členom rodiny), 

 upevňovanie učiva realizáciou jednoduchých pokusov v domácnosti, 

 precvičovanie učiva realizáciou pozorovaní v záhrade a jednoduchých zápisov (kalendár prírody, 

kalendár počasia a i.), 

 precvičovanie učiva realizáciou pozorovaní a porovnávaní prírody, záhrady, dvora, ulice, počasia a i. 

pohľadom cez okno). 

Program rešpektoval vekové osobitosti detí a pracovné tempo jednotlivcov, individuálne potreby deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj deti z tried APROGEN. Osobitná pozornosť bola 

venovaná deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, s cieľom podporovať ich integráciu v školskom 

prostredí.  

 Formy výchovy a vzdelávania 

PZ ŠKD počas 4-ročného obdobia platnosti programu prihliadali na viacero podmienok, ktoré 

ovplyvňovali jeho organizačné zabezpečenie, výber pedagogických stratégii, opodstatnenosť tém, 

primeranosť aktivít, náročnosť činnosti a zameranie podujatia. 

V čase štandardného režimu proces využíval všetky organizačné formy práce doporučené školskou 

legislatívou:  

 pravidelné činnosti podľa výchovného programu, 

 príležitostné a sezónne podujatia, súťaže a exkurzie, 

 vzdelávacie, osvetové podujatia, 

 spontánne činnosti podľa záujmu detí, 

 aktivity, zamerané na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, 

 záujmové vzdelávanie prostredníctvom záujmových útvarov, 

 prázdninové činnosti, 

 neformálne rovesnícke vzdelávanie, učenie príkladom. 

 

Počas „učenia na diaľku“ deti plnili výchovné osnovy cez dobrovoľné výzvy. Všetky témy vyhovovali 

požiadavke cielenej podpory emocionálneho zdravia dieťaťa. Výzvy boli realizovateľné v domácom 

prostredí a  riadené prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, EduPage). 

V období dištančného a hybridného vzdelávania významným edukačným faktorom boli podmienky 

domáceho prostredia. 

Obsah programu bol realizovaný v niekoľkých úrovniach: 

1/ Programy oddychové (odpočinkové) a rekreačné so spoločným cieľom. Kompenzovali 

jednostrannú záťaž z vyučovania a zároveň ich súčasťou boli úlohy výchovných oblasti, záujmové 

vzdelávanie a prierezové témy.  

1.1/ Oddychové aktivity mali pokojnú pohybovo nenáročnú činnosť. Do harmonogramu dňa boli 

zaraďované hneď po obede: literárne čítanie, voľné rozprávanie s PZ, individuálne zamestnanie, hry na 

koberci, hry s hračkami, voľné výtvarné činnosti, hry typu ceruza – papier, spoločenské hry, a ďalšie. 

1.2/ Rekreačné činnosti mali charakter pohybových a psychomotorických aktivít. Boli realizované 

v triede (muzikoterapia, kolektívne hry v kruhu, hry na telo, tvorivé manuálne činnosti a i.). V závislosti na 

počasí uprednostňované boli vychádzky, nenáročné outdoorové aktivity, sezónne športy, pohybové hry na 

školskom dvore, hry s využitím terénu, hry so športovým náradím, boli organizované v závislosti na počasí. 
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2/ Verejnoprospešné činnosti predstavovali súbor variabilných aktivít vo vzťahu k škole, mestu 

i prírode. Cca. 85% detí bolo aktívne zapojených do programov dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom 

dobrovoľníctva vo Zvolene, KKĽŠ, OZ OKO, MsÚ, DSC ELIM n. o. Zvolen (program Pomocná ruka). 

3/ Projekty a preventívne programy, interné rozvojové projekty, ktorých garantom boli PZ ŠKD 

(vrátane VV ŠKD, V MZ) boli realizované v úzkej spolupráci s externými spolupracovníkmi mimovládnych 

a spoločenských organizácií, občianskych združení, vzdelávacích inštitúcií, resp. rodičov. Klubové 

prostredie podporovalo sekundárnu socializácia dieťaťa, jeho vstupom do širšieho sociálneho prostredia, 

participáciu na živote v meste a v regióne. Deti mali nadštandardný priestor pre rozvoj vlastného 

samostatného prejavu s možnosťou realizovať sa v literárnom, výtvarnom, dramatickom i vzdelávacom 

obore a remeselnej zručnosti.  

4/ Príležitostné podujatia s variabilnými aktivitami zohľadňovali kalendárium významných a 

pamätných dní, medzinárodných dní, sviatkov a výročí a pozitívne obohatili obsah výchovného procesu. 

Program v plnej miere využil ponuky, ktoré ponúkol verejný sektor: kultúrne podujatia ako divadelné 

predstavenia, besedy s osobnosťami, tematické výstavy, literárne i výtvarné súťaže, animačné programy, 

preventívne programy a ďalšie. 

5/ Príprava na vyučovanie (PNV) zastrešovala všetky činnosti vedúce deti k pravidelnému 

a systematickému plneniu školských povinností. Rozvoj prirodzenej zvedavosti a túžby po poznaní, 

motivácia k získavaniu informácií z rôznych zdrojov sa odzrkadlil zvýšeným počtom zrealizovaných 

celoklubových podujatí v mimoškolskom prostredí a kvalitou spoločne manuálne vyhotovených produktov. 

Dominantnou formou aktivít v čase PNV bola didaktická hra, zážitkový tréning na rozvoj matematického 

a prírodovedného myslenia. V zmysle aktívnej podpory čitateľskej gramotnosti, práca s textom, čítanie pre 

literárny zážitok, stalo sa bežnou dennou praxou s cieľom stimulovať deti k individuálnemu záujmu 

o literatúru a čítanie. Streda (rekreačný poldeň), bola dňom bez prípravy na školské vyučovanie. Režim 

otvoreného školského klubu, v čase od 15
30

 hod. do 16
30

 hod. od roku 2019 stratil svoje opodstatnenie. 

Z dôvodu nedostatočnej priestorovej kapacity priestor školskej knižnice bol využívaný v obmedzenom 

režime. Knižný fond knižnice bol deťom k dispozícii denne, na základe vzájomnej dohody s knihovníčkou 

(absenčné i prezenčné výpožičky). 

 6/ Prázdninová činnosť bola organizovaná prostredníctvom dlhodobého interného projektu 

Prázdninový vláčik. V roku 2019, v súlade s protiepidemiologickými opatreniami bol realizovaný ako Túlavé 

tenisky. Do projektu boli začlenené všetky vedľajšie a letné prázdniny. Celodenné poznávacie výlety, 

prostredníctvom variability svojho programu rozvíjali a posilňovali schopností pozorovať krajinu, prírodu, 

architektúru, historické pamiatky, spoznávať a porovnávať život v jednotlivých regiónoch. Programy výletov 

podporovali i zručnosti a tvorivosť detí, ich aktívnou účasťou v tvorivých a remeselných dielňach, 

výtvarných ateliéroch a animačných programoch. Rozvíjali záujem o aktívny pohyb v prírode, podporovali 

nenáročné turistické aktivity. 

 

Tímová práca, vzájomná kooperácia, stratégie rozvíjajúce personálne a sociálne zručnosti detí 

(samostatnosť, zodpovednosť, empatiu, sebareflexiu, kooperáciu a komunikáciu) podporovali funkčnú 

gramotnosť: 

- hra, hry podporujúce detskú kreativitu spontánne hry, hry s hračkami,  

spoločenské hry s pevnými pravidlami, montážne a demontážne činnosti, stavebnice a lego,  

- zážitkové učenie založené na aktivizácii dieťaťa, s významným podielom učenia sa skúsenosťou, 

- 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.  

- participácia ŽŠR, zvýšila sa kvantita i kvalita variabilných aktivít (súťaže a kvízy, spoločné výtvarné  

a literárne produkty, remeselné výrobky, karneval, rovesnícke vzdelávanie VĽP, prezentácie 

environmentálnych tém, literárne čítanie starších mladším, organizovanie dobrovoľných zbierok, 

dobrovoľníctvo na celoklubových športových podujatiach,  

- externé prostredie, pozvoľné rozširovanie priestoru pre outdoorovú edukáciu v prírodnom prostredí 

v rámci telovýchovných, športových a turistických činnosti, trieda nemala dominantné postavenie v procese, 

- ročníkové podujatia, svojim významom sa stali rovnocennými s celoklubovými, 

- „učenie na diaľku“ prinieslo dobrovoľné výzvy on-line,  

- tematické týždne a blokové vzdelávanie dodali záujmovej činnosti v klube nový rozmer.  

 

 Výchovný plán 
 Harmonogram činností  nadväzoval na školské vyučovanie, ale nebol jeho priamym pokračovaním.   
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Výchovný program nemá zavedený hodinový systém plnenia svojich osnov. PZ ŠKD mal právo 

slobodne sa rozhodnúť a povinnosť odborne sa zodpovedať za časovú dotáciu pri všetkých témach. 

Zohľadňoval rozsah voľného času detí po ukončení vyučovania, rozvrhy vyučovacích hodín v jednotlivých 

ročníkoch a triedach a návštevnosť detí v ďalších školských zariadeniach. 

 

Výchovno-vzdelávací proces bol súborom činností: 

- priebežného, 

- pravidelného,  

- príležitostného charakteru.  

 

Prehľad počtu výchovných jednotiek podľa výchovných oblastí  a ročníka 

Tematická 

oblasť 

Vzdelávacia 

oblasť 

Spoločensko-

vedná oblasť 

Prírodovedno – 

environmentálna 

oblasť 

Eesteticko – 

výchovná 

oblasť 

Pracovno – 

technická 

oblasť 

Telovýchovná 

oblasť 

1.– 4. roč. 150 30 30 30 30 30 

 

Úlohy realizovalo 8 oddelení ŠKD.V období pandémie a núdzového stavu, školský rok 2019/2020 -10 

skupín a šk. rok 2020/2021 - 9 skupín Oddelenia boli heterogénne, tvorené deťmi z dvoch ročníkov alebo 

z dvoch ročníkov. Ani jedno oddelenie nebolo zhodné so školskou triedou.  

 

Počas 4 rokov platnosti školského dokumentu, jednotlivé úlohy plnilo spolu 802 detí.  

Školský rok 2017/2018 2018/2018 2019/2020 2020/2021 

Počet detí 205 207 194 196 

 

 Obsahové zameranie 

Rozvoj a posilňovanie jednotlivých kompetencií v oblasti zmysluplného využívania voľného času 

malo výrazne činnostný charakter. Program svojím obsahom predstavoval integrovaný systém rozumovej, 

etickej, ekologickej, dopravnej a zdravotnej výchovy. Zahŕňal 6 tematických oblasti výchovy: 

1. spoločensko - vednú oblasť 

2. prírodovedno – environmentálnu oblasť 

3. esteticko – výchovnú oblasť 

4. pracovno – technickú oblasť 

5. telovýchovnú oblasť 

6. vzdelávaciu oblasť 

Súčasťou obsahu tematických oblastí výchovy boli prierezové témy: 

- čitateľská gramotnosť, systematické využívanie knižného fondu Školskej knižnice a KKĽŠ,  

cyklické výpožičky kníh, rozvoj a posilňovanie návykov práce s literárnym textom a textom faktu, 

interaktívne a zážitkové metódy, aktivizácia, stimulácia, rozvoj aktívneho počúvania, reprodukcia 

hovoreného a písaného slova, rozvoj písaného a kresleného prejavu prostredníctvom individuálneho 

tvorivosti, podpora prezentačných zručností,  

- regionálna výchova, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí k regiónu, prostredníctvom  

variabilných aktivít zážitkového učenia v spolupráci s externými spolupracovníkmi, cez celoklubové 

a ročníkové projektové dni posilňovanie záujmu o folklór, ľudové zvyky a tradície, historické pamiatky, 

mestskou turistikou a vychádzkami, exkurznou činnosťou do blízkeho okolia Zvolena a celodennými 

prázdninovými výletmi kultivovať postoje detí k prírodnému a spoločenskému bohatstvu Slovenska,  

- tvorba projektov a prezentačných zručností, prostredníctvom komunikácie  s inými osobami  

utvárať, rozvíjať a upevňovať sociálne a kultúrne zručnosti detí v zmysle etických noriem správania, 

prostredníctvom vystupovania pred publikom posilňovať kultivované vystupovanie na verejnosti, účasťou 

v dobrovoľníckych kampaniach a projektoch na úrovni mesta, regiónu a Slovenska  pozitívne motivovať na 

občianskom živote spoločnosti, 

- ochrana života a zdravia, prostredníctvom osvetovej a informatickej výchovy s dôrazom na zdravú  

výživu, hygienické a sebaobslužné návyky, podporovať u detí pozitívne postoje k vlastnému zdraviu i 

zdraviu iných 

 

KATEGORIZÁCIA CELOKLUBOVÝCH  PODUJATÍ 

Časť Výstup 

dlhodobé projekty 
vyplývajúce z 

OKO NA EKO (vzdelávacie programy Vtáčia reštaurácia program dobrovoľníctva 

Pomocná ruka, recyklačný program Odpad alebo surovina?, Zvieratká v rozprávke, 
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Výchovného 

programu 

ekohry v prírodnom parku, Rozprávky z lesa, Apríl – mesiac lesov, Stromy v našom 

meste, Príroda sa mení, práca s vecným textom, Knižka moja kamarátka) 

 Deti deťom (darčeky pre potreby zápisu do 1. ročníka Čo všetko vieme dokázať, 

projekt SPK  Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze, papierové 

záložky pre partnerskú školu v ČR, rozvoj prezentačných zručností na základe 

vlastnej osobnej skúsenosti, Dobrý kamarát a priateľ je nad zlato, Valentín,  školský 

časopis ŠKD Veselo v klube, 2 čísla, Papierová olympiáda, Prieskum spokojnosti 

v ŠKD v adaptačnom období, dotazník, rovesnícke vzťahy) 

 Kytica zdravia (pohyb v prírodnom prostredí, Pekné miesta nášho mesta, Pohni 

kostrou, Objavujeme a spoznávame Gavurky, Hovorme o jedle, projektový týždeň, 

Pozor na maškrty! Maškrtný Adamko, výtvarný ateliér Vitamínová čelenka, 

CORONA, Malý chodec, Pyrotechnika v rukách dieťaťa, Bezpečné prázdniny, 

Papierová olympiáda v Parku TU, Vďačnosť -lienka šťastia, Ostrov túžob a cieľov, 

Sociálne vzťahy, Prevencia kyberšikany, Klub v pohybe, Reklama I.,  

 Krížom – krážom Zvolenom (RGV, Máme v meste knižnicu, zážitkové učenie, 

tematický týždeň Zvolen – mesto plné histórie, Zvolenské povesti, Klub v pohybe, 

mestská turistika, „týždeň pešej chôdze“ 

 Krížom – krážom regiónom (Slovensko krajina plná tajomstiev, Objavujeme 

a spoznávame Gavurky, prázdninové poldenné výlety: Repištské Podzámčie, Hrad 

Divín, vodná nádrž Môťová, Špania Dolina, Fiľakovský hrad) 

 Záložka do knihy spája školy (celoslovenský projekt SPK BA, rozvoj prezentačných 

zručností, výroba záložiek, spolupráca s partnerskou ZŠ s MŠ Varnsdorf)   

 VMR (variabilné aktivity, projekcie, Divadelné podzámčie, Starký, starká mám ťa 

rád/a, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?,  literárne čítanie Adventné 

čítanie, Strom, ktorý dáva, týždeň hlasného čítania Môj kamarát Cézar, 

Predstavujeme zaujímavé animácie online, Ovce.sk, Ako to bolo voľakedy... 

Slovenská Veľká noc, Mama je môj poklad,  Deň otcov, Ako to bolo voľakedy... 

drevená pohyblivá hračka, Vďačnosť, Lienka šťastia, Túžby a ciele,  Sociálne vzťahy, 

Prevencia kyberšikany, Reklama I., Papierová olympiáda) 

 Pomocná ruka (dobrovoľníctvo v podmienkach ŠKD, Koľko lásky sa zmestí do 

krabice od topánok?, Vtáčia reštaurácia, darčeky pre budúcich prvákov Čo všetko 

vieme dokázať, pozdravy pre seniorov v DSC ELIM Zvolen Máj -lásky čas) 

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

čitateľov, celoslovenské projekty Múdra škola číta deťom každý deň, týždeň hlasného 

čítania Môj kamarát Cézar,   Kto bol Matej Hrebenda?, Rozprávky z lesa.  

 Živá knižnica (výstava ilustrácii, beseda s Lenkou Šingovskou, autorkou 

knihy  Slovensko krajina plná tajomstiev) 

 Stretnutie generácií (literárne čítanie Adventné čítanie, Strom, ktorý dáva, 

dobrovoľníctvo v podmienkach ŠKD, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, 

Máj – mesiac lásky, pozdravy pre seniorov DSC ELIM Zvolen, Knižka moja 

kamarátka, beseda s knihovníčkou KKĽŠ) ) 

 Kamarátka kniha (záujmové vzdelávanie, Múdra škola číta deťom každý deň, 

Osmijanko rozpráva..., Slniečko z I. A, Zrodila sa kniha, Vôňa knihy, Marec – mesiac 

knihy, čitateľská štafeta, Dom plný tajomstiev, Príroda sa mení) 

 Remeselné dielničky (vianočná dielňa Netradičné dekorácie, dielne remesiel s POS 

Drevená pohyblivá hračka, Lietačky - prstové tkanie, Maľujeme na textil – úžitkové 

predmety, Voňavé srdiečka, Spoznávame prácu s hlinou, glazúrovanie Príroda sa 

prebúdza - rozkvitnutá keramika, Stromy v našom meste, Mama je môj poklad a i,) 

príležitostné 

podujatia 

vyplývajúce z Plánu 

práce 

Divadelné podzámčie, pouličné divadlo, 

Slovensko krajina plná tajomstiev, beseda s autorkou knihy 

Kde sa vzal, tu sa vzal, Snehuliak Alex, snehové stavby 

Týždeň divadla bez opony: Dobrú chuť, vlk!, on-line divadelné predstavenie 

Bábkového divadla na Rázcestí, Banská Bystrica 

 korešpondenčné 

súťaže 

Môj domáci miláčik. Čím by mohol byť? (výtvarná súťaž) 

estetizácia 

školského prostredia 

 1/ vestibulové prezentácie: 

Radi sa opäť vidíme. NICE TO SEE YOU AGAIN.  

Ešte včera bola zima. Papierová olympiáda.  
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Chodbové prezentácie: CORONA. Dobrý kamarát a priateľ je nad zlato. 

 2/ sezónna estetizácia tried (nástenky, dvere okná): 

Jeseň očami detí. Papierové vianočné vystrihovačky. 

Valentín – srdiečkománia. Jarné kvietky. 

 

Prázdninová 

činnosť 

letné prázdniny:  

1/ Revištské Podzámčie – Zveropark. Rozprávkový chodník. 

2/ Obec Divín, vodná nádrž Ružiná. Múzeum histórie obce Divín. 

3/ Špania Dolina. Banské múzeum. Banský náučný chodník. 

4/ Fiľakovo. Hradné múzeum, Mestské vlastivedné múzeum. 

 

Spolupráca s mimovládnymi a s neziskovými organizáciami, so spoločenskými organizáciami a 

občianskymi združeniami bola realizovaná v obmedzenom režime. Po ukončení núdzového stavu 

uprednostňovala sa účasť odborného lektora v škole. Priamo v prostredí externého partnera boli stretnutia 

neformálneho vzdelávania len v mesiaci IX., X. 2020 a VI. 2021.  

 

      
 

 

 

Externé hodnotenie základných škôl na Slovensku (INEKO) 

V školskom roku 2019/2020 je TOP 10 škôl zoradených podľa zverejnených ukazovateľov, pribudli 

čiastkové ukazovatele zo školského roku 2020/2021. Pri ich zostavovaní INEKO prihliadalo na výsledky 

žiakov a študentov v celoštátnych testovaniach. 

 
Poradie Názov školy, adresa Hodnotenie 

1 Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur 9,7 

2 Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica  9,5 

3 Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky  9,3 

4 Základná škola, Staničná 13, Košice – Juh  9,3 

5 Súkromná  ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20, Bratislava – Ružinov  9,1 

6 Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica 9,0 

7 Základná škola, Petra Jilemnického 2, Zvolen  9,0 

8 Základná škola, Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov  8,9 

9 Základná škola s MŠ, Sídlisko Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom  8,9 

10 Základná škola, Park Angelinum 8, Košice - Staré Mesto  8,8 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy spolu s prílohou bola 

schválená na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 11. októbra 2021 

 

Zvolen 11.10.2021       Mgr. Ľuboslava Bieliková 

          riaditeľka školy 
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        Príloha č.1. 

 

Doplnenie údajov počas trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie  

 

1. Informácie o dištančnom vzdelávaní. Informácie o prezenčnej forme vzdelávania 
1.1. Režim vzdelávania žiakov 1. stupňa školy v školskom roku 2020/2021 bol zabezpečený v súlade 

s rozhodnutiami ministra školstva, rozhodnutiami zriaďovateľa a s uzneseniami ÚVZ. 

 

Dátum forma rozvrh 

01.09. – 18.12.2020 prezenčná základný  

11.01. – 26.02.2021 

mimoriadne prerušenie 

šk. vyučovania 

dištančná 

Školské kluby pre deti rodičov tzv. kritickej infraštruktúry 

upravený 

01.03. -07.03.2021 prezenčná 

rozhodnutím zriaďovateľa obnovené vyučovanie žiakov 1. 

- 4. ročníka ZŠ  

upravený 

blokové vyučovanie, 

výchovné bloky 

08.03.- 09.04.2021 hybridná 

obnovené vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ 

pre deti rodičov tzv. kritickej a pracujúcej infraštruktúry 

upravený 

blokové vyučovanie, 

výchovné bloky 

od 12.04. -30.06.2021 prezenčná základný 

 

Od 11.01.2021 bola upravená organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu, vzhľadom na okolnosti 

súvisiace s pandémiou a so zavedením núdzového stavu na území SR. Od tohto dátumu prešli aj žiaci 1. - 4. 

ročníka ZŠ na dištančné vzdelávanie z domu. Vyučovali sa podľa upraveného online rozvrhu (začiatok vždy 

od 8,15 h) s odporúčanou indikatívnou záťažou, ktorý pokrývala hlavné vzdelávacie oblasti. 

Ranná komunita prebiehala každý deň v čase od 8,15 – 8.30 h. Jej cieľom je starostlivosť o mentálne 

zdravie posilnením vzťahov v kolektíve spolužiakov (podpora socializácie). Organizácia vyučovania: 

1. edukačný blok online vyučovania v povinnej forme od 8,40 h do 09,10 h 

2. edukačný blok online vyučovania v povinnej forme od 9,35 h do 10,05 h. 

3. tvorivý blok je zameraný na samostatnú prácu žiaka podľa zadania učiteľom. V týždennom rozsahu 

výučby boli realizované aj nepovinné bloky – diferencované vyučovanie podľa individuálnych potrieb 

žiaka. V čase od 13,00 do 14,00 h bol vyčlenený časový priestor pre každodenné individuálne konzultácie 

rodiča, žiaka, učiteľa odporučenými komunikačnými kanálmi. V čase od 7,00 -16,00 h v škole pracovali 

deti rodičov z kritickej infraštruktúry v tzv. Školskom klube. Dopoludnia sa v priestoroch školskej učebne 

zúčastňovali dištančného vyučovania na školských počítačoch (zadávanie komplexných úloh, prehlbovanie 

osvojeného učiva, prepájanie obsahov vzdelávania viacerých predmetov a i.), popoludní mali variabilné 

tvorivé aktivity v priestoroch školy/na školskom dvore. 

 

1.2. Režim vzdelávania žiakov 2. stupňa školy v školskom roku 2020/2021 bol zabezpečený v súlade 

s rozhodnutiami ministra školstva, rozhodnutiami zriaďovateľa a s uzneseniami ÚVZ 

Dátum forma rozvrh 

01.09. – 23.10.2020 prezenčná základný  

26.10. – 12.04.2021 dištančná mimoriadne prerušenie šk. vyučovania upravený 

26.10.- 22.12.2020 pre skupiny 5+1(bez internetového pripojenia 

v domácnosti), prítomnosť v škole s pripojením na 

dištančné online vyučovanie v škole 

upravený 

18.01. – 12.04. 2021 pre skupiny 5+1(bez internetového pripojenia 

v domácnosti), prítomnosť v škole s pripojením na 

dištančné online vyučovanie 

upravený 

blokové vyučovanie, 

výchovné bloky 

od 12.04. -30.06.2021 prezenčná 

pre žiakov končiacich ročníkov a 5+1 skupiny 

3 týždne adaptačné obdobie 

upravený počas 

adaptačného obdobia 

(blokové vyučovanie) 

od 26.04. -30.06.2021 prezenčná 

pre všetkých žiakov 5. -9. ročníka ZŠ 

základný 
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Otvorený vzdelávací systém vyučovania na 2. stupni ZŠ flexibilne reagoval na meniace sa školské 

prostredie (pandémia rýchlo menila zaužívané stratégie/formy/metódy edukácie, organizáciu a prevádzku 

školy). Manažment školy upravil organizáciu vzdelávania zaradením blokového vyučovania do rozvrhu 

hodín s cieľom uplatnenia medzipredmetových vzťahov a vytvorením priestoru na prepájanie tém 

z komplementárnych vzdelávacích oblastí do hlavných vzdelávacích oblastí. Zároveň PZ prehodnotili systém 

hodnotenia a klasifikácie žiakov (hlavne počas adaptačného obdobia) v prospech ocenenia akéhokoľvek 

pokroku žiaka s dôrazom na wellbeing (podpora sebahodnotiacich procesov). 

V predmetoch ETV/NBV, VYV, HUV, TSV, PPB, THD, MOF, OBH vyučujúci zadávali žiakom motivačné 

úlohy, ktoré mali charakter doplnkových aktivít a zároveň boli čo najviac prepojené s domácimi prácami 

a praktickým využitím. Zámerom bolo žiakov vnútorne motivovať, kreovať pre rozvoj kompetencií 

potrebných pre život (rozvíjať zodpovednosť a schopnosť riadiť si vlastné učenie). 

Pedagogickí zamestnanci poskytovali žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného hodnotenia, 

úlohy podľa zadania vyučujúcich z predmetov hodnotených známkou, boli hodnotené známkou. Podklady 

na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas hybridného vyučovania získavali vyučujúci 

najmä z portfólia žiackych prác, vypracovaných testov/individuálnych písomných prác a diskusiami 

so žiakmi. Podkladmi boli aj spracované projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné 

praktické práce, pracovné listy a plnenie dištančných úloh spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

Inkluzívny tím (pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg) venovali osobitnú 

starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Konzultačné hodiny zvyčajne 

prebiehali v čase po 13,00 hod. Žiaci boli hodnotení podľa Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a 

celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

 

1.3. Informácia o realizácii školského vzdelávacieho programu (zmeny, úpravy) 

Zohľadňujúc potreby žiakov v súvislosti s prerušením školského vyučovania v školách v školskom roku 

2020/2021 MŠVVaŠ SR podľa § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo Dodatok č. 9 ku štátnym vzdelávacím 

programom pre základné školy.  

Rešpektujúc uvedený dodatok platí, že vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov Štátneho 

vzdelávacieho programu schválené dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0, v znení neskorších 

dodatkov, t. j. doterajšie štandardy sú naďalej platné. Pedagogickí zamestnanci postupovali podľa doterajších 

obsahových a výkonových štandardov; obsah učiva v ŠkVP v nevyhnutnej miere redukovali (na 

zasadnutiach PK/MZ a po schválení PR), t.j. vypustenie menej podstatných tém pri zachovaní obsahových 

a výkonových štandardov, odstránenie duplicity tém v jednotlivých predmetoch, príp. boli urobené zmeny 

posunu učiva do nasledujúceho ročníka (zaznamenanie v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná 

na jeden školský rok). 

Inkluzívny tím sa intenzívne venoval žiakom 2. stupňa zo SZP, ktorí sa v školskom prostredí zúčastňovali 

dištančného vyučovania, pomáhal pri precvičovaní, prehlbovaní/porozumení učiva pri domácich zadaniach.  

Problémy sa vyskytli pri stupni samostatnosti práce niektorých žiakov, pri motivácii, eliminácie lenivosti, 

pri podpore sebahodnotiacich procesov žiaka (najmä objektívne posúdenie svojich vedomostí a schopností 

a prijatia názorov iných). Žiaci zo SZP pracujúci v škole mali problémy s formuláciou reálnych cieľov 

(rozvoj schopnosti regulovať vlastné učenie). Pedagogickí asistenti sa sústreďovali na výber prvkov 

základného učiva pre diferencovanú skupinu IZŽ a žiakov zo SZP.  

Východiskom procesov učenia v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 je posilniť v jednotlivých 

predmetoch opakovanie/utvrdzovanie učiva z predchádzajúceho ročníka s cieľom zjednotiť vedomostnú 

úroveň žiakov a vysporiadať sa s nerovnomernosťou v osvojení učiva. 

Východiskovými vzdelávacími stratégiami sú personalizované učenie, poradenstvo; realizácia hĺbkovej 

diagnostiky vedomostí a zručností všetkých žiakov; využitie záverov analýz dištančnej/hybridnej formy 

vzdelávania, mentoring/koučing vyučujúcich, tímová podpora žiakov, rodičov a vyučujúcich; skvalitnenie 

práce inkluzívneho tímu pri coopingových situáciách; využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu vo 

vyučovaní i učení sa; práca s technickým/technologickým vybavením školy, socializačné hry vo vyučovaní, 

wellbeing a podpora kreatívneho prostredia; medzipredmetové prepojenia v blokovom vyučovaní, podpora 

motivácie v outdoorovom/záujmovom učení sa. 


