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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 v znení Vyhlášky 526/2021 

Z.z. 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 na školský rok 2021/2022, 

- 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 2021, 

- 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. 
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Prílohy: 

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

rok 2021/2022. 

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 2021/2022.  
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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. 2019) 

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,  960 01 Zvolen 

Štatutár Ing. Lenka Balkovičová, primátorka 

Telefónne číslo 045/5330 006 

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

Adresa elektronickej pošty mesto@zvolen.sk 

 

Údaje o rade školy a o činnosti poradných orgánoch riaditeľky školy(§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 

 

Informácie o činnosti rady školy. 

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 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 

11 Štubnerová Dana  zástupca rodičov 
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V školskom roku 2021/2022 Rada školy mala dve zasadnutia (29.09.2021, 25.10.2021). Predmetom 

rokovaní bolo prerokovanie koncepčných materiálov Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022, Organizačný poriadok ZŠ, 

aktualizácia ŠkVP a Výchovného programu ŠKD, ale aj prerokovanie Školského poriadku ZŠ a ŠKD, 

prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za predchádzajúci 

školský rok. V prijatých uzneseniach uvedené správy, interné smernice, čerpanie rozpočtu a materiály 

ovplyvňujúce chod a prevádzku školy zobrali členovia Rady školy na vedomie. 

 

b), RADA RODIČOV pracovala ako samostatný právny subjekt podľa schváleného plánu. Plánované činnosti 

RR zverejňuje prostredníctvom zvolených členov na triednych stretnutiach rodičov. Prínosom pre žiakov 

školy je každoročný nákup inovatívnych učebných pomôcok a športových potrieb z finančných prostriedkov 

2% daní fyzických a právnických osôb, pri ktorých rešpektuje návrhy vedúcich PK a MZ a efektívne s nimi 

spolupracuje pri vyhľadávaní, nákupe i dovoze učebných pomôcok do školy. 

 
Hruška Oskar, Ing predseda  

Štubnerová Dana, tajomníčka  

Klingová Mariana Nociarová Gabriela 

Kánová Martina Čierna Kristína 

Krajč Marek  Bakša Jozef 

Končková Katarína Stratil Dušan 

Svíbová Eva  Herich Martin 

Borgulová Jana Šávolt Milan 

Babicová Miroslava  Balážová Mariana 

Cibuľa Igor  Poliačiková Simona 

Dukátová Anna Šimšáleková Jana 

Puliš Peter  Kaputa Vladislav 

 

 

 

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

 

METODICKÉ ÚTVARY - PK, MZ v školskom roku 2021/2022 
PK/MZ VEDÚCI PK, MZ 

SJL Danková Helena, Mgr. 

CUJ Balážová  Eva, PaedDr. 

MAT – INF Popov Zuzana, Mgr. 

DEJ – GEG – OBN – ETV-NBV Zboran Pavel, Mgr. 

BIO – FYZ – CHE - THD Melicherová Katarína, Mgr. 

TSV - HUV – VYV - VUM Magnová Emília, Mgr. 

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

ŠKD Peknušiaková Petra, Mgr. 

 

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

procesoch a v procesoch rozhodovania majú nezastupiteľnú úlohu. Postavenie metodických orgánov v 

základných školách stanovuje §4 vyhl. č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení č. 223/2022 Z.z. Riaditeľka 

školy zriaďuje metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK) ako svoje poradné orgány, s ktorými 

prerokúva pedagogicko-didaktické a organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného systému riadenia na delegovaných úrovniach riadenia je súčasťou 

kultúry našej školy a základnej paradigmy, ktorej zmyslom je ochota a snaha meniť veci k lepšiemu, ochota 

meniť zavedené, ale nie vždy funkčné postupy a stratégie(profesijná učiaca sa komunita). 

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 vzdelávania, 

úpravu organizácie/prevádzky školy a ŠKD. Realizovaná činnosť PK a MZ vychádzala predovšetkým z 

reflexie výstupov činnosti MO, z morálnej reflexie zažitého za predchádzajúce obdobie, z mapovania 

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

Počas školského roka sa uskutočnili v každej PK a MZ najmenej 3 zasadnutia, na ktorých pedagogickí 

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

v riadiacej/organizačnej, kontrolnej a vzdelávacej oblasti (s dôrazom na spoluprácu, vzájomnú kolegialitu 

a dôveru). Miera autonómie, vonkajšej kontroly a miera otvorenosti bola nastavená na rozvojové/rastové 

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

vzdelávacích aktivít; konkrétne úlohy strategických projektov, ale i špecifické ciele týkajúce sa viacvrstvového 

systému podpory žiakov (personalizované učenie, koučing, mentoring, opatrenia na elimináciu školskej 

neúspešnosti, wellbeing vo vzdelávaní, systematická podpora žiakom/rodičom zo strany členov školského 

podporného tímu a predovšetkým aktivity na rozvoj životných zručností žiakov). Učitelia boli pripravení aj 

v meniacich sa podmienkach žitia kvalitne a efektívne vyučovať, ale aj učenie organizovať.  

Súčasťou výstupov PK a MZ je aj mapovanie praktickej činnosti žiakov (outdoorové zážitkové učenie 

sa), dáta o alternatívnej starostlivosti o žiakov so ŠVVP, SZP a o nadaných žiakov; absolvované vzdelávacie 

aktivity PZ a OZ; výstupy vnútorného systému kontroly a hodnotenia predmetov ŠkVP (úpravy/analýzy 

vzdelávacích obsahov). V hodnotení činnosti MO je viditeľná aplikácia inovatívnych vzdelávacích stratégií vo 

VVP, aktivity podporujúce reflexiu a prínosy k zabezpečeniu bezpečia v škole, hĺbkový prístup k učeniu; 

vyhľadávanie a preverovanie informácií z rôznych učebných zdrojov; ale aj identifikovanie faktorov 

aktuálneho a želaného stavu školy (pre plán na seba nadväzujúcich intervencií).  

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

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 lokálnou komunitou, s účasťou na 

pedagogických pozorovaniach, ale aj zaznamenávaním dosiahnutých procesoch a výstupov napr. 

v individuálnej starostlivosti o deti s VIN/IZŽ. Novým prvkom širokej pedagogickej agendy je prijatá 

Stratégia znižovania školského neúspechu - monitoring základných rizikových faktorov a realizácia 

podporných opatrení pre žiakov ohrozených školským neúspechom (zreťazenie jednotlivých intervenčných 

úrovní pomáha diferencovať problémy a riešiť ich v postupnosti zdola nahor v spojení s rodinou žiaka). 

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

formuláciu hodnôt, cieľov  a v nadväznosti na to 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 v hodnotenom školskom roku, pracovala v súlade 

s cieľmi a plánovanými úlohami zasadnutí. 

Obsah a program rokovaní bol zameraný na plnenie úloh ŠkVP/UO, na priebežné plnenie cieľov rámcového 

plánu ZŠ/Výchovného programu ŠKD, na riešenie odborných a pedagogických problémov, na analýzy 

hodnotenia procesov učenia a učenia sa, rozbory východísk/prijaté opatrenia, odstraňovanie nedostatkov , ale 

aj na kvalitu a efektívne 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, mentoring, prípadne navrhovať procesné indikátory/podporu - 

pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia pre jednotlivcov/školu.  

Cieľom zasadnutí bolo aj zvyšovanie právneho vedomia PZ/OZ (množstvo zmien v zákonoch/vyhláškach od 

01.01.2022), analyzovanie činnosti MZ a PK, formatívne a sumatívne hodnotenia žiakov, prerokovanie 

záverov interných kontrol za hodnotiace štvrťroky, analýzy interných, príp. externých kontrol a súvisiacich 

opatrení, mapovanie vedomostí/zručností žiakov i zamestnancov. Prínosy mapovania rozvojových potrieb 

umožnili každému aktérovi v škole zisťovať predpoklady úspešnej realizácie rozvoja školy (od 

východiskového stavu, vlastnej projekcie do formulácie budúcnosti, teda toho čo by sme chceli dosiahnuť). 

 

e) RADA VEDENIA zasadala tridsaťkrát, z toho šesť zasadnutí bolo rozšírených o vedúcich MZ a PK, členov 

výchovnej komisie, zástupcov Rady zamestnancov/Rady rodičov 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 programy. Zabezpečuje prenos informácií vedúcim MO/pracovným tímom a reflexie 

realizovaných úloh; zabezpečuje účinnosť a dopad odborných kooperatívnych variabilných aktivít v oblasti 

plánov (zlaďovanie úmyslov), procesov (obsah vzdelávania – didaktické jadro, riadená práca, personalizovaný 

prístup k žiakom, špecifické formy prepojenia, identifikovanie problémov praxe), výstupov (didaktické 

reflexívne komunity), kontroly (diskusia o vzdelávaní v procesoch rozvoja školy, určenie krokov pre ďalší 

rozvoj). 

Prínosom boli odborné zasadnutia výchovnej komisie, stretnutia školského podporného tímu za účasti člena 

vedenia jedenkrát týždenne, pracovné stretnutia riadiacich tímov pri príprave a realizácii variabilných podujatí 

školy; prerokovanie/hodnotenie modelov personalizovaného učenia (nastavenie individuálnych podmienok, 

potrieb a možností osobnostného rozvoja žiaka v domácom prostredí i v prostredí školy v projekte 

Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí II).  
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Na zasadnutiach boli riešené variabilné úlohy súvisiace s bezpečnosťou a hygienou školského prostredia, 

konkrétne formy variabilnej spolupráce vedenia školy/zriaďovateľa/ministerstva/rodín žiakov s inštitúciami 

pôsobiacimi v oblasti vzdelania/výchovy, vzdelávanie detí cudzincov a iné. 

 

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 v súlade s procesnými indikátormi hodnotovej, 

charakterovej výchovy. Komisia na štvrťročných zasadnutiach riešila závažné porušenia školského poriadku, 

analyzovala činnosť ŽŠR, venovala sa inkluzívnemu vzdelávaniu jednotlivcov/skupín aj v súlade s projektmi 

Budovanie triednych spoločenstiev, Wellbeing vo vzdelávaní; navrhla konkrétne opatrenia pri prijímaní 

Stratégie znižovania školského neúspechu žiakov, koordinovala morálne ocenenia žiakov (Od slov k činom), 

prerokovala rôzne výchovné problémy – upozorňovala príslušné úrady na závažné výchovné problémy, 

spolupracovala s príslušnými inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní (CPPPaP, ÚPSVaR, PZ) 

a navrhovala riaditeľke školy rade riešenia a opatrenia na ich odstránenie. 

 

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 vyzdvihuje prínosy 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, 

charakterová praktická výchova, príležitosti pre morálne konanie).  

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 členom vedenia školy 

a predkladá svoje návrhy, pripomienky, stanoviská. Podieľaním na kultúrno-spoločenskom živote školy a 

pomocou pri plánovaní/organizovaní akcií školy dávajú členovia ŽŠR najavo svoj záujem o školu, svojich 

spolužiakov a pedagogických zbor aj na podujatiach mimo vyučovacieho procesu. Dávajú možnosť prejaviť sa 

a zároveň vyniknúť talentovaným žiakom v rôznych oblastiach a príležitosť k neformálnym stretnutiam. 

Členovia ŽŠR participovali na rôznych príležitostných podujatiach - na Pasovačke prvákov, Tekvicovej 

slávnosti, oslavách Mikuláša v škole, na jarnej výmennej burze kníh, tematicky orientovaných podujatiach 

organizovaných ku Dňu zeme, Dňu rodiny, MDD a i. Pozornosť venovali delegovaným úlohám v projekte 

Škola priateľská k deťom, realizovali motivačné aktivity s nadáciou NOS v projekte Otvorené školy, 

participujú na programoch v školskom prostredí (vydávanie časopisu Klebetník, vysielanie Rádia Slobodná 

Trojka, účasť na projektoch riešiacich medziľudské vzťahy a klímu školy (Žiacka školská rada sa predstavuje. 

Vzdelávanie cudzincov, starostlivosť o spolužiakov z UA – Buddy program. Ako sa podieľať na spoločnom 

diele; Darujem Ti kúsok svojho srdiečka; Banka lásky. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ako 

pomôcť duši.... Ponožkový október. Pravidlá spolužitia. Kreatívny príbeh – tvorivé myslenie, Detský čin roka), 

rovesnícke vzdelávanie – projekty Malí veľkí učitelia, EKO wasteri; Swap oblečenia, hračiek, kníh. Wellbeing 

vo vzdelávaní; pomoc pri celoškolskom ekozbere papiera i pri organizácii dobrovoľníckych podujatí 

(UNICEF – Modrý gombík, NOS, Vďačnosť. Prevencia šikanovania. Prevencia kyberšikanovania. Ostrov 

túžob). Šesť aktívnych členov ŽŠR sa zúčastnilo zážitkovej exkurzie do Štrasburgu (garant SEEDs n. o). s 

návštevou Európskeho parlamentu a Európskeho súdu pre ľudské práva. 

 

I.2.údaje o počte žiakov školy (§2 ods.1 písm. d ods.3 písm. a) 
Tab. č.5 

R o č n í k 

Stav k 15. 09. 2021 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

so ŠVVP 

Počet odd.  

 ŠKD 

Počet detí 

 v ŠKD 

1. 2 43 6 2 40 

2. 3 57 9 2 54 

3 3 55 6 2 47 

4. 3 51 8 2 37 

5. 3 57 8 0 1 

6. 2 54 10 0 0 

7. 3 52 10 0 0 

8. 2 48 15 0 0 

9. 2 42 14 0 0 

Spolu 23 459  86 8 179 
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Počet špeciálnych tried na 1. stupni ZŠ:  0 

Počet špeciálnych tried na 2. stupni ZŠ:  2 

Počet tried nultého ročníka:    0 

Počet žiakov na 1. stupni:   206 

Počet žiakov na 2. stupni ZŠ:    253 

 

 

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

56 29 5 0 2 

Legenda: PPV- povinné predprimárne vzdelávanie  

 
 

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, /5-ročné SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

40 

Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  

17 0 20 3 0 

Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci  

17 0 20 3 0 

 

V hodnotenom školskom roku bolo prijatých na gymnáziá 42,5% žiakov 9. ročníka ZŠ, na SOŠ 50% žiakov 

– všetci do 4-ročných študijných odborov, na SOŠ v 3-ročnom odbore 7,5% žiakov. Rozmiestnenie žiakov 

bolo v súlade s ich záujmami i požiadavkami, aj napriek pandemickému obdobiu, ktoré ovplyvňovalo súvislé 

prezenčné vyučovanie žiakov (prípravu na ďalší typ štúdia). 

 

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 14 9 Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen 

z 6. ročníka 0 0 - 

z 7. ročníka 0 0 - 

z 8. ročníka 17 11 Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica, Evanjelické gymnázium B. Štiavnica, 

Gymnázium JGT B. Bystrica, Gymnázium M. Kováča B. Bystrica, 

Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš 
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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  SK   SK SK aabs SK SH 

I.B SK SK SK SK  SK   SK SK aabs SK SH 

 

2. 
II.A 1,35 1,05 1,30 1,10  1,00   1,00 1,00 aabs 1,10 1,10 

II.B 1,47 1,05 1,58 1,00  1,00   1,05 1,05 aabs 1,05 1,15 

II.C 1,06 1,00 1,06 1,00  1,00   1,00 1,00 aabs 1,00 1,01 

 

3. 
III.A 1,45 1,15 1,65 1,35 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,17 

III.B 1,33 1,22 1,50 1,44 1,39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,17 

III.C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,00 

 

4. 
IV.A 1,47 1,29 1,47 1,18 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,15 

IV.B 1,47 1,06 1,76 1,53 1,59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,22 

IV.C 1,13 1,00 1,13 1,06 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,04 

 Ø 1,30 1,12 1,38 1,26 1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,03 1,11 

 

Legenda:  SK slovný komentár 

aabs aktívne absolvoval/la 

 

Tab. č. 10  2.stupeň ZŠ  
Ro

č 

ník 

 
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 1,26 1,39  1,26 1,96  2,00  1,52 1,00 1,13 1,09 1,09 1,00 1,34 

V.B 1,30 1,22  1,65 1,87  1,96  1,70 1,17 1,09 1,13 1,17 1,00 1,39 

V.C 1,00 1,11  1,22 1,22  1,44  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 

6.  
VI.A 1,81 1,63  2,22 2,15 1,52 2,00  1,93 1,22 1,11 1,07 1,11 1,04 1,57 

VI.B 2,00 1,60  2,10 2,20 1,08 2,10  2,00 1,00 1,00 1,12 1,10 1,00 1,53 

7. 

VII.A 2,36 1,52 1,84 2,48 2,56 2,16 2,36 1,88 2,16 1,44 1,24 1,44 1,40 1,00 1,85 

VII.B 1,60 1,30 1,75 2,41 2,36 1,50 2,36 1,73 2,14 1,36 1,45 1,04 1,32 1,00 1,67 

VII.C 1,50 1,00 1,00 1,25 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 

8. 
VIII.A 1,44 1,30 1,38 1,74 1,67 1,15 1,96 1,70 1,96 1,19 1,09 1,15 1,10 1,00 1,42 

VIII.B 1,60 1,45 1,29 1,85 2,05 1,15 2,10 1,80 2,20 1,15 1,00 1,16 1,15 1,00 1,50 

9. 
IX.A 2,26 1,42 1,45 2,21 2,05 1,42 2,53 2,00 1,79  1,00 1,00  1,00 1,68 

IX.B 1,90 1,05 1,55 1,81 1,90 1,29 2,24 2,05 1,67  1,05 1,05  1,00 1,55 

 Ø 1,67 1,33 1,47 1,85 1,98 1,36 2,00 1,74 1,76 1,15 1,10 1,10 1,14 1,00 1,47 

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 

454 451 1 1,11/1,47 1,29 

2 žiaci nehodnotení, plnenie PŠD mimo územia SR 

 

Pochvaly za správanie a prospech  
Tab. č. 12 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od triedneho učiteľa v % od riaditeľky školy v % 

239 199 83,26 40 16,74 

 
Znížené známky zo správania  
Tab. č. 13 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

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

2 2 0 0 
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Údaje o vymeškaných hodinách 
Tab. č. 14 

Počet vymeškaných hodín 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

52594 52494 99,81 100 0,19 

 

 

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 

/z toho 

splnenie 

KP 

nesplnenie 

KP  

doplňujúci 

si KP 

počet 

učiteľov 

počet 

vychovávateľov 

počet 

PA 

školský špeciálny 

pedagóg 

ostatní 

PZ 

46 0 0 33 7 5 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 

56 46 2 8 0 

 

 

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

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

10 zrealizovaných vestibulových (aj digitálnych) 

výstav PK a MZ pre komunitu 

Európsky týždeň boja proti drogám, sprievodné 

preventívne aktivity s odbornou komunitou  

Pasovačka za rytierov a princezné 
Prvé zvonenie. Posledné zvonenie 

SEEDs n. o. Projekt Vedieť viac... Štrasburg 

Návšteva EP a Európskeho súdu pre ľudské práva 

Detská konferencia. Prezentácie projektov žiakov  Knižné kamarátstva. Hviezdoslavov Kubín 

Prázdninový vláčik. Kytica zdravia. 

Variabilné podujatia ŠKD (aj počas prázdnin). 

Digiškola. IT akadémia. 

programy podpory digitalizácie škôl 

Budovanie triednych spoločenstiev. 

Wellbeing vo vzdelávaní. 

Od slov k činom. Detský čin roka. 

Škola priateľská k deťom. Sieťové kamarátstva. 

Vysielanie rádia Slobodná Trojka 

príprava originálnych relácií v školskom rozhlase 

Živá knižnica. Les ukrytý v knihe. 

Tajomstvo jednej knihy. Tajomstvo hliny. 

ART 3 galéria, prezentácia výtvarných prác žiakov 

v školskom prostredí i na webe školy 

Európsky deň jazykov. Trh cudzích jazykov. 
Európsky týždeň športu. Tréneri v škole. 

Klebetník. Veselo v klube. Školské časopisy/ŠKD Post Bellum. Rozhodovanie.  

projekt PERINKA, rodičia čítajú deťom. Štvrtáci čítajú 

prvákom. Múdrosť ukrytá v bájke. 
Filipove dobrodružstvá Zippyho kamaráti. 

Kozmo. Programy na rozvoj sociálnych zručností 

Týždeň detskej radosti. Deti deťom. Les ukrytý v knihe 

Aby nám v škole dobre bolo... Učenie s témou. JA a moje mesto. Stretnutie s remeslom. 

Dobrovoľnícke programy Dlaň dokorán. Pomocná 

ruka. Ekowasteri. Spolu nám bude veselšie  

Matematický klokan. MAKS. Klokanko. 

i Bobor. VŠETKOVEDKO 

Tekvicová slávnosť. Šikula. výstavy prác žiakov. First lego League. RoboCup. 

Spravme Vianoce starkým v domovoch. 

Vianočná pošta. Mikuláš v škole. 

Fórum proaktívnych škôl. Deti nepočkajú. 

SKAV, konferencie, sieťovanie škôl a aktérov 

Malí veľkí učitelia. Štvrtáci čítajú prvákom. 

The Fishermann and His Wife, divadlo žiakov v ANJ 

Remeselné dielničky. 

Veselé fašiangovanie. 
ročníkové aktivity Prevencie rizikového správania 

detí. Obdaruj kamaráta. Nechaj srdce rozkvitnúť. 

Záložka do knihy spája školy 
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Cirkulačná ekonomika. Zbery, triedenie odpadu Letná škola. Malí vedci v akcii. 

Kytica zdravia. Týždeň pešej chôdze v ŠKD.  Dni Mesta. Šťastie závisí od nás. 

Krížom krážom Zvolenom. Krížom krážom regiónom Učitelia pečú zdravotníkom. 

Moje sny a túžby. Modulový týždeň rozvoja FIG. EkoAlarm. Festival Zeme. 

SWAP, burza oblečenia, kníh. Ponožkový október. Z húsenice motýľ.  

Kurz SJL pre deti cudzincov. ERASMUS + Sardínia, inkluzívne vzdelávanie 

 

 
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 Z7 1.miesto   

Matematická olympiáda Z7 2.miesto   

Matematická olympiáda Z8 2.miesto   

Pytagoriáda P5 2.miesto   

Pytagoriáda P6 3.miesto   

Geografická olympiáda kat. G. 1.miesto   

Geografická olympiáda kat. E 1.miesto 1. miesto  

Geografická olympiáda kat. E 2. miesto 11. miesto  

Geografická olympiáda kat. F             1. miesto 3. miesto  

Chemická olympiáda kat. D 1. miesto   

Všetkovedko   2.miesto 

Biologická olympiáda, kat. D 2. miesto   

Technická olympiáda kat. A 1. miesto   

Technická olympiáda kat. B 1.miesto   

Olympiáda ANJ 2. miesto   

Slávik Slovenska kat. I 2. miesto   

Slávik Slovenska kat. III 3. miesto   

First Lego League Challange 

robotická súťaž 

2. miesto 2. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

RoboCup   2. miesto 

First Global   2. miesto 

Vesmír očami detí, kat. III 1. miesto   

Sládkovičova Radvaň  2. miesto  

Hodžov novinový článok   ocenenie 

Hviezdoslavov Kubín poézia 2.miesto, 2.miesto 3. miesto  

Hviezdoslavov Kubín próza 1.miesto   

Detský literárny Zvolen  ocenená práca  

Štúrov Zvolen              1. miesto 

             2. miesto 

  

Moje miesto na Zemi              3. miesto   

S úctou k našim starkým, poézia  2. miesto  

Stolný tenis 3. miesto   

Atletika štvorboj             1.miesto   

Atletika hod kriketkou             1.miesto   

Atletika 60 m             1.miesto   

Atletika 600 m, vekové kat.   2. miesto, 3. miesto   

Atletika skok do diaľky              2. miesto   
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I.8.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  (§ 2 ods1.písm. h) 
 

Tab.č.19 a) Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie Počet 

Ž 

Počet PZ Dotácia v € Vlastné 

finančné zdroje 

IT AKADÉMIA pre 21. 

storočie 

digitalizácia VVP 300 6 grant EU rozpočet 

Podpora DPŠ a RŠ rozširujúce štúdium PZ  1 400, -  

Podpora detí v ŠKD (SZP) kompenzácia poplatkov HN  4   

Komplexný poradenský 

systém prevencie v šk. 

prostredí COMDI 

diagnostika študijno – profesij. 

predpokladov žiakov so ŠVVP 

v 8. a 9.- ročníku ZŠ 

60 4 grant EU grant,  

VÚDPaP 

Modernizácia odborných 

učební 

vybavenie odborných učební 

a knižnice 
- 6 125 445,82 6602,50 

Pomáhajúce profesie 

v edukácii žiakov a detí II. 

Rozvoj inkluzívneho 

vzdelávania 
380 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 23 4 1500, - - 

Letná škola Podpora rovnosti vo vzdelávaní 65 10 6000, -  

Otvorené školy participácia detí na chode školy 41 4 NOS 3S 

Školy za demokraciu výchova k demokracii  4  3S 

Záložka do knihy spája 

školy 

medzinárodná spolupráca 

k podpore čítania  

175 11  rozpočet 

 
Tab.č.19 c) Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie Počet 

Ž 

Počet 

PZ 
Dotácia v € Vlastné fin. 

zdroje 

ERASMUS +  

 

podpora inklúzie, implementácia 

do ŠkVP 

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 pís. 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 

- - -  

neboli uložené 

stav a úroveň 

učenia 

- - - 

 

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

 
Počet kmeňových tried 23 

                 z toho na 1. stupni 11 

                 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 izolačná miestnosť 

školská knižnica 

učebňa záujmového vzdelávania 

spomaľovňa, učebňa pre personalizované učenie detí so ŠVVP 

 

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

chodbách pred každou učebňou. Učebne sú vybavené funkčným, viacúčelovým zariadením, v každej učebni je 

interaktívna tabuľa. 

Na vyučovaní sú pravidelne využívané kvalitné projektory, žiacke notebooky, tablety, 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. 

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 potrebuje ďalšie investície pre potreby športovej i pohybovej prípravy, voľnočasových 

mestských aktivít ŠKD - začiatok modernizácie školského areálu začal v septembri 2021 a k dňu prerokovaniu 

správy nebolo stavenisko skolaudované. 

 

 

 

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 vízia/poslanie školy 

* vysoká kvalita manažmentu školy 

* pracovné nasadenie a vysoký stupeň tvorivosti PZ 

* uplatňovanie progresívnych stratégií procesov 

učenia a učenia sa, personalizované učenie 

s podporou duševného zdravia detí (wellbeing vo 

vzdelávaní – relaxačné zóny v učebniach/chodbách,  

spoločné hľadanie riešení odborných 

a pedagogických problémov (koučing, mentoring),  

* podnetný tvorivý priestor pre učenie sa, 

poskytovanie príležitostí na morálne konanie. 

* podpora žiakov zo SZP, so ŠVVP  

* starostlivosť členov školského podporného tímu 

priamo v škole (projekt PoP II.) 
* aktualizačné vzdelávanie PZ/OZ na pracovisku 

* centrálna poloha školy, dostupnosť pre región, 

* získanie fin. grantov pre rozvojové projekty 

* vzdelávacie i záujmové podujatia ročníkového 

a celoškolského charakteru 

* organizácia vzdelávacej konferencie Učiaca sa 

škola pre pedagógov regiónu (zdieľanie príkladov 

dobrej praxe) 

* efektívna spolupráca, komunikácia s odbornou 

a rodičovskou verejnosťou 

* rozvíjanie prirodzeného záujmu a nadania detí 

v záujmovom vzdelávaní a v ŠKD 

* úspešnosť detí i pedagógov vo variabilných 

súťažiach a  predmetových olympiádach 

→ nedostatočná ochrana PZ zo strany štátu 

 → nepružnosť konania štátnych orgánov 

pri absencii starostlivosti o dieťa zo strany rodičov 

 

→ chýbajúce priestory na odborné vyučovanie 

(veľkosť cvičebne) 

→ absencia šatní a herní pre ŠKD 

→ technický stav budovy, učební  

→ hlučnosť v učebniach, na chodbách 

→ nevyhovujúce teplotné podmienky učební 

→ narastajúce problémy s disciplínou Ž 

→ nízka motivácia žiakov o učenie 

→ neefektívna spolupráca so zákonnými 

zástupcami detí zo SZP, 

→ nedostatočná participácia PZ a OZ na 

grantových projektoch EU 

→ nárast administratívnej práce zamestnancov 

 

→ absencia priestorov pre relaxáciu, oddych 
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* výborné výsledky žiakov a  pedagógov v 

externých auditoch (ŠŠI), úspešnosť v T 5, T9 

* aktívna, cieľavedomá, úspešná činnosť v ŠKD 

* postupná rekonštrukcia priestorov pre edukáciu 

(dokončenie športovo - oddychového areálu), 

* aktívne využívanie digitálnych technológií, 

vybavenie učební DT, notebook pre každého PZ, 

* pozitívne hodnotenie školy verejnosťou,  

Príležitosti Ohrozenia, riziká 

+ participácia na rozvojových projektoch ZŠ,  

ktoré merateľne zvyšujú kvalitu vzdelávania,  

materiálne, technické a priestorové zázemie VVP 

+ ľudské zdroje, spolupráca, podpora (koučing, 

mentoring, odovzdávanie skúseností) 

+ posilnenie tímovej spolupráce zamestnancov 

+ alternatívna starostlivosť o žiakov, podporný 

servis, starostlivosť profesionálneho tímu 

o jednotlivca (personalizované učenie) 

+ merateľné zvýšenie kvality vzdelávania 

+ definovanie kompetenčných profilov pre 

jednotlivé pracovné pozície – štruktúra 

kariérových pozícií, kontinuálne vzdelávanie 

+  eliminovanie školského neúspechu (inkluzívne 

vzdelávanie) 

+ rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov 

+ wellbeing vo vzdelávaní (podporné, podnecujúce 

prostredie pre rozvoj potenciálu Ž, U) 

+ realizácia rozvojových programov s inováciou 

metód, foriem a pružnou organizáciou VVP, 

s dopadom na obsahové i výkonové štandardy a 

profil absolventa školy 

+ kvalitatívne využitie výstupov v procese inklúzie 

(skvalitnenie VVP) 

+ vybavenie školy modernými technológiami, 

inovatívnymi didaktickými pomôckami 

+ kultivácia a socializácia dieťaťa cez variabilné 

záujmové, voľnočasové aktivity 

+ propagácia a prezentácia školy na verejnosti 

+ motivujúci systém (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 ako zdroj reflexie a plánov 

○ demografický vývoj obyvateľov Zvolena 

○ nedostatok kvalifikovaných PZ (prírodovedné 

vzdelávanie) a pedagogických asistentov 

○ vysoký vekový priemer PZ 

○ súčasná legislatíva v  zmysle nedostatočnej 

ochrany PZ 

○ nárast prejavov ZZ necitlivo zasahovať do 

funkcií školy a kompetencií PZ 

○ prehlbovanie sociálnych rozdielov Ž 

○ absencia účinných prevenčných programov pre 

ohrozené skupiny detí 

○ absencia odborných pracovísk 1.kontaktu 

○ rozpad rodiny, sociálnych/generačných vzťahov 

○ zaneprázdnenosť rodičov, nezáujem rodičov o 

školu, jej aktivity 

○ preferencia pasívneho životného štýlu detí, 

konzumného spôsobu života 

○ neochota meniť spôsoby práce, odmietanie 

zmien zamestnancov 

○ preťaženosť PZ, vyhorenie, stres 

○ nedostatočné ohodnotenie PZ a OZ  

○ nezamestnanosť v regióne 

 

○ negatívny vplyv médií, TV, sociálne siete 

 

Návrhy opatrení 

☺ motivácia pripravovať zmeny/redukcie obsahu kurikula, didaktické jadro 

☺ budovanie školských podporných tímov (orientácia na úlohy 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 (viaczdrojové financovanie školy, projekt rekonštrukcie školy) 

☺ budovanie efektívneho poradenského servisu pre rodičov 

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

zmysluplná činnosť výchovnej komisie, školského podporného tímu 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). 
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II. 1 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY. Analýza plnenia cieľov VP Popoludnia plné príležitostí 

 

Výchovný program Popoludnia plné príležitostí na roky 2021-2025 je legislatívou daný, východiskový 

dokument pre prácu v klube počas mesiacov školského vyučovania a v čase školských prázdnin. Jeho ciele 

a zámery v školskom roku 2021/2022 plnilo 8 oddelení pod vedením 6 vychovávateliek a 2 vychovávateľov 

prvý rok platnosti . K 15.09.2021 počet platiacich detí bol 179 žiakov 1.-5. ročníka, k 15.06.2022 bolo spolu 

183 prihlásených detí na pravidelnú dochádzku, vrátane 4 evidovaných žiakov v programe MŠVVaŠ SR 

„POO“, ktorý oslobodzoval zákonného zástupcu od úhrady povinného poplatku 9 € (VZN Mesta Zvolen č. 

203) a vrátane žiakov z Ukrajiny. Dokument má otvorenú štruktúru pre prácu vychovávateľa s deťmi.  

Základom celého výchovného procesu boli aktivity oddychových a rekreačných činností a úlohy 

súvisiace s prípravou na vyučovanie, ktoré vo veľkej miere využívali globálne témy, výchovu k hodnotám 

(Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj) a predovšetkým podporovali a posilňovali budovanie spoločenstva 

založeného na spolupatričnosti a budovaní neohrozujúceho prostredia. Ponechávali dieťaťu dostatočný priestor 

na individuálny oddych a relax po vyučovaní, na hru a veku odpovedajúce spontánne činnosti. Inšpirujúce 

prostredie podporovali aktivitami programu wellbeing, dostatočnému priestoru na pobyt vonku, sezónnym 

hrám v prírodnom prostredí, športovým aktivitám, zážitkovému učeniu, exkurznej činnosti, outdoorovej 

edukácii. 

Ročný plán práce, v súlade s výchovným programom akceptoval rozdielne schopnosti jednotlivcov aj ich 

individuálne potreby: 

- rešpektoval princíp „konať v najlepšom záujme dieťaťa“,  

- rozvíjal a posilňoval adekvátne správanie podporujúce zdravý životný štýl, s dôrazom podpory 

mentálneho zdravia, životnej spokojnosti, duševnej pohody (program wellbeing), 

- podporoval outdoorovú edukáciu vo všetkých výchovných oblastiach, sprostredkovávajúcu kontakt 

s prírodným prostredím a bádateľské aktivity, 

- preferoval externé spoločenské prostredie, podporoval prezentácie vlastných výsledkov, 

- zrealizoval v nadštandardnej kvantite i kvalite aktivity založené na priamej účasti detí s významným 

podielom učenia sa skúsenosťou a veku primeranej participácie na živote komunity, 

- pomerne vysokým počtom variabilných aktivít podporoval dobrovoľníctvo, deti motivoval 

a aktivizoval k činnostiam v prospech iných, rozvíjal hodnotový systém a humánne cítenie, 

- v rámci reálnych možností predostrel primeraný priestor pre sociálne učenie a funkčnú gramotnosť 

- rozvíjal sebahodnotiace zručností detí a kládol dôraz a podporoval pozitívne hodnotenie dosiahnutých 

výsledkov. 

 

Všetky zrealizované organizačné formy práce rešpektovali platnú školskú legislatívu:  

- pravidelné činnosti podľa výchovného programu, 

- oddychové a rekreačné činnosti, individuálne aj kolektívne variabilné aktivity podporujúce 

kompenzáciu jednostrannej záťaže z vyučovania ponúkali rozmanité možnosti oddychu a relaxu, 

súčasťou boli aj záujmové činnosti (projekty CGT Múdra škola číta deťom každý deň, Hurá deti do 

čítania, čítanie pre literárny zážitok Čítam si rád, mestská turistika Krížom – krážom Zvolenom, 

Krížom – krážom regiónom, Kytica zdravia), 

- príležitostné a sezónne podujatia, zohľadňovali kalendárium významných a medzinárodných dní, 

výročí a sviatkov, vestibulové a chodbové prezentácie, súťaže a exkurzie (interné projekty Živá 

knižnica, VMR), 

- verejnoprospešné aktivity a dobrovoľníctvo, osvetové podujatia, preventívne programy šikanovania, 

kyberšikanovania, vandalizmu, ohrozovania vlastnej bezpečnosti a zdravia svojich spolužiakov 

(neformálne rovesnícke vzdelávanie Deti deťom, rozvojové projekty Pomocná ruka, Stretnutie 

generácií, Divadlo bez opony, Kytica zdravia)  

- spontánne činnosti podľa záujmu detí, rolové hry, hry na vciťovanie, dramatizácia, 

- vzdelávacie aktivity, príprava na vyučovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov (celoklubové 

a ročníkové projekty Záložka, ktorá spája školy, Týždeň detskej radosti, Les ukrytý v knihe - Lesný 

spevník, školský časopis Veselo v klube), 

- prázdninové činnosti (jarné, letné prázdniny, rozvojový projekt Prázdninový vláčik). 

Súčasťou procesu bolo aj záujmové vzdelávanie. V podmienkach ŠKD pracovali v zmysle svojich ročných 

plánov tri záujmové útvary: Kamarátka kniha, Minifutbal a Keramika (PZ CVČ Domino, M. Holeková). 

Všetky činnosti zastrešovala hra, často sama o sebe bola motiváciou a aktivizáciou k hlavnej činnosti. 

Spontánne hry, hry s hračkami podľa vlastného výberu, hry so stavebnicami, naratívne činnosti, montážne 

a demontážne činnosti nachádzali svoj priestor v každodennom zamestnaní. V prípade potreby PZ využívali 

vlastnú tvorivú improvizáciu.  
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Metodika preferovala zážitkové učenie 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, 

tematické besedy a stretnutia so zaujímavými osobnosťami, projekcie, exkurzie, turistické vychádzky a iné. 

Svoje zastúpenie malo na jednej strane spoznávanie historických a významných objektov Zvolena a blízkeho 

okolia, na druhej spoznávanie inakosti iných kultúr s akceptáciou rôznorodosti.  

 

 Výchovný plán 

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 

Telových

ovná 

oblasť 

1.– 4. ročník 160 32 32 32 32 32 

 

 Prázdninová činnosť 

V čase prázdnin jarných a letných) činnosť bola realizovaná prostredníctvom dlhodobého interného 

projektu Prázdninový vláčik. Zámerom celodenných poznávacích výletov bolo spoznávať zaujímavé miesta 

Slovenska. Prázdninový program jednotlivých dní podporoval hodnotovú výchovu a prierezové témy ŠkVP.  

 

Prázdniny Miesto určenia Názov podujatia Výstup 

Jarné Banská Štiavnica, 
Tajch Veľká Vodárenská 

Krásy Banskej Štiavnice spoznávanie historického centra a 

prírodných krás mesta, 5 divov BŠ 

Sv. Anton, 
Kaštieľ, Ranč NÁDEJ 

Svet zvierat v obci Sv. Anton edukačný program, prehliadka 

historickej expozície, návšteva 

jazdiarne, poľovníckeho múzea 

Letné Slovenská Ľupča, 

hrad Ľupča a Dom remesiel 

Na skle maľované prehliadka hradu, remeselná 

dielňa, maľovanie na sklo 

Levice, Atlantis Cesta do sveta Harry Pottera interaktívny vzdelávací program 

Čierny Balog, Čiernohorská 

železnica, Lesnícky skanzen 

Tajomstvo v lese ukryté prehliadka múzea v prírode, 

prechádzka náučným chodníkom 

Modrý Kameň, hradný areál, 

Kalvária,  

Jeden deň na stredovekom 

hrade 

prehliadka expozície Múzea 

bábkarských kultúr a hračiek 

Bojnice V ríši zvierat návšteva ZOO a parku 

 

Aktuálne platný Výchovný program Popoludnia plné príležitostí na roky 2021 – 2025 eviduje 13 dlhodobých 

interných rozvojových projektov. 

UKAZOVATELE ÚSPEŠNOSTI REALIZÁCIE PROJEKTOV V PODMIENKACH ŠKD  

Názov projektu Výstup a participácia odbornej komunity 

Deti deťom 

 

 

 

rovesnícke vzdelávanie, Európsky týždeň športu, Rozhýbme sa spoločne, 

Týždeň detskej radosti: variabilné aktivity v prírode, celoslovenské projekty 

podporujúce prezentačné zručností na základe osobnej skúsenosti, Záložka 

do knihy spája školy, čítanie štvrtákov prvákom, Česko-slovenská 

vzájomnosť, Múdra hlavička, interaktívny program DOD v Heuréke, 

rozprávková hra v anglickom jazyku The Fisherman and His Wife, celoštátny 

čitateľský maratón Čítajme si 2022, školský časopis Veselo v klube 

Kytica zdravia 

 

výchova v oblasti prevencie detskej nehodovosti, rozvoj zodpovednosti, 

dodržiavanie základných hygienických noriem, variabilné aktivity, 

wellbeing, duševné zdravie, zvládanie stresu, zážitkové učenie, celoslovenské 

projekty podporujúce zdravý životný štýl, Výstava zeleniny, ovocia a kvetov, 

výstava, Krížom – krážom Zvolenom, outdoorové vzdelávanie Jesenné 

turistikovanie, sezónne športy- otužovanie, Zdravie a pohyb, Peking - Zimné 

OH, Skok sem – skok tam, Kilo sem – kilo tam, Neposedné nožičky, Pani zima 

kraľuje, Zdravie je dôležité, projektový týždeň Hovorme o jedle – Zdravé 
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maškrtenie, projekcia Kravička Elička, Cesta mlieka, pasívna účasť na 

benefičnom podujatí Deň autizmu, Týždeň detskej radosti: Zvieratká 

športujú, environmentálny program My sme les!, on-line predstavenie, 

Bábkové divadlo  Na rázcestí BB, Dobrú chuť, vlk!, prezentačný futbalový 

zápas chlapcov, Bezpečné prázdniny, 

PARTICIPÁCIA: MÚ Zvolen, KKĽŠ, MP Produkcion, s.r.o. Bratislava, 

CPPPaP, CVČ Domino, OZ VIA ABA Zvolen, športový areál TUZVO 

Pomocná ruka variabilné aktivity dobrovoľníctva v podmienkach ŠKD, vestibulové 

prezentácie, plagáty, charitatívna zbierka, video pozdrav jubilantom, 

pozdravy Darujme si (navzájom) lásku , Deduškovi a babičke, recitačné 

pásmo detí pre seniorov Malí dobrovoľníci, Spolu nám bude veselšie, 

Pokloniť sa vráskam, výchova k aktívnemu občianstvu Ponožkový október  

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, prikrmovanie vtáctva, Park A. 

Domana, Pomocná ruka – Vtáčia reštaurácia, rovesnícke vzdelávanie 

Tradičné jedlá za hranicami Slovenska, absolventka ZŠ Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburghu, výmenná burza detských kníh PREČÍTAJ-PODARUJ 

PARTICIPÁCIA: DSC ÉLIM Zvolen, OZ OKO Zvolen, Gymnázium 

Zvolen, UNICEF Slovensko, Linka detskej dôvery, rodičovská verejnosť 

Živá knižnica interaktívna výstava, Od stebla po plátno, Hurá deti do čítania, beseda so 

spisovateľkou G. Futovou, autogramiáda, Šaty robia človeka, etnografická 

výstava Mestská móda, lesná pedagogika, sokoliarske vystúpenie S  dravcom 

na rukavici, Štvornohí kamaráti. Na návšteve..., Apríl - mesiac lesov, 

tematická výstava Daniel škvrnitý, Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr, 

prezentácia základného výcviku psa, športové ukážky Štvornohí kamaráti. 

Na návšteve... so spisovateľkou N. Aronovou Deti hurá do čítania, 

environmentálny program My sme les! 

PARTICIPÁCIA: KKĽŠ, POS, LDM, TUZVO, SNG Zvolen, OZ 

NYRADOGS Banská Bystrica 

Stretnutie generácii Darujme si (navzájom) lásku , pozdravy jubilantom – seniorom Deduškovi 

a babičke, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, recitačné pásmo 

Malí dobrovoľníci, Spolu nám bude veselšie, Pokloniť sa vráskam, on-line 

výtvarná súťaž NAJ vianočná pohľadnica, programy, Ako to bolo voľakedy... 

pečieme chlieb, Fašiangy, tematické výstavy Od stebla po plátno...,  Mestská 

móda, , tvorivá dielňa  

PARTICIPÁCIA: KKĽŠ, POS, DSC ÉLIM Zvolen, OZ OKO, TUZVO, 

UNICEF Slovensko, talentagent.sk, rodičovská verejnosť 

Divadlo bez opony Divadelné podzámčie: KTO Z KOHO, on-line predstavenie Dobrú chuť, vlk!, 

bábkové divadelné predstavenie O neposlušnej mamičke, rozprávková hra 

v anglickom jazyku The Fisherman and His Wife 

PARTICIPÁCIA: Pouličné divadlo Komedianti na káře, Bábkové divadlo 

na Rázcestí Banská Bystrica, Bábkové divadlo DÚHA Nové Zámky,  

Anglický dramatický klub ZŠ 

Krížom- krážom Zvolenom 

 

 

mestská turistika s odborným výkladom, Domy a domčeky, Objavme poklady 

mesta, Týždeň pešej chôdze, Jesenné turistikovanie, Stromy v okolí školy, 

Vodné toky nášho mesta, výstavy Za múrmi Zvolenského zámku 

PARTICIPÁCIA: SNG, LDM Zvolen, POS, Stará radnica Zvolen, KKĽŠ 

Krížom- krážom regiónom exkurzná činnosť, neformálne vzdelávanie, expozícia s výkladom Spoločne 

pod hviezdami, expozícia Na Vígľašskom zámku vysoké sú múry, 

prázdninový projekt Prázdninový vláčik, 

PARTICIPÁCIA: KKĽŠ, POS, Poľovnícke múzeum, Kaštieľ Sv. Anton, 

Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom, Zámok Vígľaš, ZOO 

Bojnice, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň, Lesnícky 
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skanzen, hrad Slovenská Ľupča, Zábavné centrum ATLANTIS Levice, 

Remeselná dielnička 

 

variabilné kreatívne aktivity, remeselné dielne, Ako to bolo voľakedy... 

pečieme chlieb, Fašiangy, tematické výstavy Od stebla po plátno...,  Mestská 

móda, keramické dielne  

1/ POS Zvolen, Návrat k remeslu, textilné lietačky, tkanie na cievke, tkanie 

na ráme, voňavé srdiečka, fašiangové masky, pletenie košíkov z pedigu 

2/ CVČ Domino, Spoznávame prácu s hlinou, modelovanie, glazúrovanie, 

Ježko, Zvonček, vianočné ozdoby na stromček, Mačka 

3/ KKĽŠ, tvorivá dielňa s ilustrátorkou N. Aronovou 

4/ Nápady nie odpady, Recyklujeme papier, plast, textil, tvorivé dielne 

5/ Dom remesiel Slovenská Ľupča, Na skle maľované, maľovanie na sklo 

Projekt VMR 

 

 

 

variabilné aktivity, Patríme k sebe, Tolerancia vo vzťahoch, Ako sa správam, 

taký som človek, komunitné kruhy, Ja a školský klub. Sme jedna rodina, 

multikultúrna výchova Divadelné podzámčie: Komedianti na káře, KTO 

Z KOHO, Komedianti na káře, Spolu sa pozrieme na krásy sveta, zábavný 

Česko-slovenská vzájomnosť, Múdra hlavička, bábkové predstavenie 

O neposlušnej mamičke, MDD, Pasovačka za prvákov, MDD - Týždeň 

detskej radosti: Zvieratká športujú, Kreatívne ruky, Hľadači lesných 

pokladov, Štvornohí kamaráti. Na návšteve..., rovesnícke vzdelávanie 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Si online? Sieťové kamarátstvo, 

Vianočné fantazírovanie, VĽP - nežiadúce správanie Bez modrín, Ako si 

navzájom porozumieť. Nástrahy šikanovania, Šaty robia človeka, Mestská 

móda, tvorivé dielne Valentín – valentínky, Reklama. Nenechám so sebou 

manipulovať, čitateľská štafeta Farebný“ svet nevidiacich, 

PARTICIPÁCIA: POS, KKĽŠ, MP Produkcion, s.r.o. Bratislava, CPPPaP 

Zvolen, KKĽŠ Zvolen, Divadlo Komedianti na káře BD na Rázcestí B. 

Bystrica, BD DÚHA Nové Zámky, CPPPaP, Gymnázium Zvolen, 

Kamarátka kniha 

 

vyvodzovanie logických záverov, rozvoj kritického myslenia, interaktívne, 

zážitkové metódy, motivačné stimuly k záujmu o čítanie, Múdra škola číta 

deťom každý deň, Tetovaná mama, Dieťa s kufrom,, Pyžamová party, Muflón 

Ancijáš a jeho spanilá jazda, Čítam si rád!, Kráľovstvo rozprávok, 

formovanie kladného vzťahu ku knihe, Záložka do knihy spája školy, 

Dievčatko so zápalkami, Adventné čítanie, Príbehy z mesačnej hojdačky, 

wellbeing, Vilo a jeho trápenie, www. trápenie), podpora vnímavosti, Ako si 

navzájom porozumieť, Marec- mesiac knihy, Odkiaľ sa vzala kniha?, 

Rozprávková knižnica, Patríme k sebe, Les spieva, Chichotáreň, Hádankovo, 

čitateľská štafeta Lipa strom Slovanov, „Farebný“ svet nevidiacich, burza 

detských kníh PREČÍTAJ-PODARUJ, ekohra Stromček, strom, ty môj 

kamarát, Les ukrytý v knihe, Lesný spevník, celoštátny čitateľský maratón 

Čítajme si 2022, čitateľské denníky, Ukáž, čo vieš! 

PARTICIPÁCIA: KKĽŠ Zvolen, SPK Bratislava, školská knižnica, POS 

Zvolen, SNG Zvolen, LDM Zvolen, NLC Zvolen, Linka detskej istoty 

 

 

 

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

na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 10. októbra 2022 

 

 

 

 

Zvolen 10.10.2022       Mgr. Ľuboslava Bieliková 

          riaditeľka školy 



 

 

Vyjadrenie RADY ŠKOLY  

pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 

 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene v zmysle ustanovenia §5 

ods.7 písmena f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č.2/2022 zo dňa 

27.10.2022  

berie na vedomie 

 

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

rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen 27.10.2022 

 

 

         Mgr. Ľubica Balciarová 

         predsedníčka Rady školy 




