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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

katolíckej školy a školských zariadení   

v  Bansko-bystrickej diecéze v školskom roku 2018/19 

 

 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR  č. 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 
 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa 

Adresa školy: Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom  

Telefónne čísla:  045/6732782    mobilné číslo:  0904 880 903 

Internetová  adresa školy:  www.zssmzh.edu.sk 

Elektronická adresa školy:  skola@zssmzh.edu.sk  

Údaje o zriaďovateľovi: 

 

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

  Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica  

                                           

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Ulrichová 

Duchovný správca školy: /od 1. júla 2010/ Mgr. Miroslav Sliačan /do 15.4.2019/  

Pedagogická  zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň: Mgr. Beata Oťapková   

Pedagogický  zástupca riaditeľky školy pre 2. stupeň: Mgr. Jozef Vanka   

Pedagogická zástupkyňa v MŠ: Mgr. Erika Mandincová 

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Daniela Cvejkušová 

Vedúca ŠKD: Ľubica Loučičanová 

Vychovávateľka   CVČ:  PharmDr. Mgr. Jana Remáčová 

Koordinátorka PDZ ( prevencie drogových závislostí): Mgr. Jana Mičincová 

Koordinátorka ENV ( environmentálnej výchovy): PaedDr. Daniela Cvejkušová                                                     

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rod.:  PharmDr. Mgr. Jana Remáčová 

 

 

 



  

Rada školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko:  Funkcia: Zastupuje: 

1. Ing. Monika Žňavová predsedníčka zástupca zriaďovateľa 

2. Ing.Martin Sebechlebský podpredseda  zástupca rodičov 

3. p. Regina Tichoňová člen zástupca rodičov 

4. PhDr. Erika Sučanská člen zástupca rodičov 

5. Mgr. Veronika Koprdová člen zástupca pedagogických zamestnancov  

6. Ing. Anna Sedliaková člen zástupca zriaďovateľa 

7. Mgr. Ján Flajžík člen zástupca zriaďovateľa  

8. Ľubica Loučičanová člen zástupca pedagogických zamestnancov 

9. Ing. Lucia Horáková člen zástupca rodičov 

10. Mgr. Miroslav Sliačan člen zástupca zriaďovateľa do 14.4.2019 

11. Dana Chrobáková zapisovateľka zástupca nepedagogických zamestnancov 

 

Poradné orgány            

 

Poradné orgány riaditeľky školy pracovali podľa plánu na školský  rok 2018/19. Úlohou vedúcich 

komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po stránke metodickej, 

obsahovej so zameraním na plnenie strategických cieľov a vytýčených úloh v pláne. Vedúci MZ 

a PK zrealizovali minimálne 4 pracovné stretnutia tímov, na ktorých sa pravidelne prehodnocovalo 

plnenie cieľov a úloh prostredníctvom určených kritérií, hľadali sa opatrenia a východiská na 

riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti v rámci vzájomnej kooperácie členov 

tímu, vyhodnocovali sa dosiahnuté pozitívne výsledky a úspechy v rámci pracovných výsledkov 

učiteľov a žiakov. Na zasadnutiach MZ, PK bol vždy prítomný člen vedenia školy, ktorý úzko 

spolupracuje s tímom počas školského roka. Pozitívnou stránkou je, že členovia v praxi napĺňali 

duchovné hodnoty a celkové ciele školy. Inovačné trendy vzdelávania v spolupráci s DŠÚ 

v Banskej Bystrici, s MPC v Banskej Bystrici aj v Bratislave,  ale aj  s MŠVVaŠ SR a ÚIPŠ 

v Bratislave nachádzajú pozitívny ohlas u pedagogických zamestnancov, čo sa následne premieta 

do kvality ich výchovno-vzdelávacej práce.   

 

Názov MZ a PK Vedúci MZ a PK Zastúpenia predmetov 

MZ MŠ H. Mäsiarová materská škola 

MZ ŠKD L. Loučičanová  školský klub detí 

MZ 1.-4.roč. Mgr. Kupcová všetky predmety 1. stupňa  

PK humanitných predmetov Mgr. Malá slovenský jazyk a literatúra, dejepis 

PK cudzích jazykov Mgr. Luptáková anglický, nemecký, francúzsky jazyk  

PK výchov 
Mgr. Mičincová 

náboženstvo, hudobná, výtvarná, 

telesná a občianska výchova 

PK prírodovedné predmety 
Mgr. Polanská 

matematika, fyzika, prírodopis, 

chémia  

PK špeciálnej pedagogiky Mgr. Jóbová špeciálna pedagogika    



  

KLADY A NEDOSTATKY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

 

KLADY  VVČ: 

 Úlohy vytýčené v pláne MZ boli splnené, 

 čerpanie skúseností z odborných časopisov na skvalitnenie práce s deťmi, 

oboznamovanie sa s aktivizujúcimi metódami a ich využitím v praxi, využívanie 

odbornej literatúry, plánovanie a edukácia podľa nového ŠVP 

 spolupráca MŠ s 1. ročníkom ZŠ , vychovávateľkami ŠKD, ZUŠ, 

 individuálny prístup k deťom s odloženou školskou dochádzkou, 

 úzka spolupráca s duchovným správcom školy, jedenkrát týždenne náboženstvo, 

duchovné aktivity,  

 tvorba programov a besiedok, svätých omší pre rodičov a deti – Vianočná besiedka,  

vystúpenie s programom ku Dňu matiek, Dňu otcov 

 intenzívne samoštúdium zamerané na edukačné aktivity, hry, pohybové a relaxačné 

cvičenia 

 časté návštevy parku- zážitkové učenie- bádanie, skúmanie, experimentovanie, 

 výborná spolupráca s učiteľkami zo ZŠ, vedúcimi krúžkov, s  duchovným správcom 

školy, s nepedagogickými zamestnancami, 

 učiteľky prezentovali vydarené edukačné aktivity na IMZ, 

 preštudovanie literatúry :  odborný časopis – „Naša škola“, „Predškolská výchova“ 

 

 

NEDOSTATKY  VVĆ: 
 

 niektoré deti nemajú vytvorené mravné návyky, 

 u niektorých detí je rozptýlená pozornosť, nedokážu sa sústrediť na činnosť, 

  nesprávny úchop ceruzky, upozorňovať na pozdrav, poďakovanie 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 

 Naďalej zvyšovať odborné kompetencie učiteliek- zapájať sa do národného programu 

vzdelávania pedagogických zamestnancov,  

  využívať ponuky  MPC v Banskej Bystrici, zúčastňovať sa aktualizačných vzdelávaní 

a odborných seminárov na skvalitnenie pedagogickej práce, 

 dbať na vytváranie mravných návykov u detí- pozdrav pri príchode a odchode z MŠ, 

učiť deti  poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

KLADY  VVP: 

 

 rozdelením oddelení sa výrazne zlepšila práca vychovávateliek s deťmi: 

individuálny prístup, možnosť pracovania na zložitejších projektoch, zvýšená 

bezpečnosť detí, 

 dobré vzťahy: deti – vychovávateľky, vychovávateľky navzájom, 

 dobrá spolupráca s vedením školy a kolegami, 

 vzťahy s rodičmi sú korektné a ústretové, 

 priestorové a materiálové vybavenie sa každý rok zlepšuje. 

 



  

NEDOSTATKY  VVP: 

 nie celkom dostatočné priestory pre pobyt vonku vzhľadom na vysoký počet detí 

v ŠKD, 

 veľké množstvo záujmových krúžkov, ktoré deti navštevujú, ovplyvňujú činnosť 

ŠKD, 

 veľké počty detí v niektorých oddeleniach neumožňujú dostatočný individuálny 

prístup k deťom a rozhovory s nimi. 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 dobudovať areál na pobyt vonku, 

 činnosť ŠKD organizovať tak, aby záujmová činnosť čo najmenej zasahovala          

do aktivít. 

 

I. STUPEŇ  

 

KLADY  VVP: 

 úlohy vytýčené v pláne MZ boli splnené, 

 podpora vedenia školy pri účasti učiteľov na ďalšom vzdelávaní, 

 oboznamovanie sa s novými trendmi v školstve a samovzdelávanie učiteľov, 

 zapojenie sa do projektov: 

-  Testovanie prvákov k identifikácii športového talentu  

             - Medzinárodný deň školských knižníc, 

  - Čitateľský oriešok 

             - Čitateľská gramotnosť 

 zapojenie sa do tematického dňa:   

 - Svetový deň vody,  

             - Európsky deň jazykov, 

             - Deň jablka, 

             - Svetový deň zvierat 

  - Deň Zeme, 

             - Deň detí,   

             - Milión detí sa modlí ruženec organizovaný pápežskou nadáciou ACN       

 výborná spolupráca s mestskou knižnicou, 

 dopravná výchova realizovaná v spolupráci s DDI, 

 spolupráca 1. ročníkov s MŠ, vychovávateľkami ŠKD a CPPPaP pri riešení detí 

s poruchami správania a učenia, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci kariérneho rastu a dopĺňania si kvalifikácie, 

 úzka spolupráca s duchovným správcom školy a rehoľnými sestrami pri príprave na 1. sv. 

prijímanie, sv. omše v kaplnke školy, 

 tvorba programov pre rodičov – vianočné besiedky, Deň matiek, otcov, rodiny, Deň 

otvorených dverí pre predškolákov, Krížová cesta,  

 počítačová učebňa dostatočne vybavená výukovými programami podľa jednotlivých 

predmetov a dosť využívaná v rámci vyučovacieho procesu ako aj PC krúžkov, 

 využívanie interaktívnych tabúľ na celom 1. stupni, 

 v 4.A, 4.B triede počas vyučovacích hodín má každý žiak k dispozícii svoj tablet, notebook 

 1x mesačne tematické dni s využívaním nových moderných prvkov daltonského 

vyučovania, 

 žiaci vo vyšších ročníkoch 1.stupňa na niektorých vyučovacích predmetoch (slovenský  

jazyk, prírodoveda, vlastiveda, čítanie,...) vypracovávali projekty k prebratému učivu, čím 

sa zintenzívnila samostatná práca žiakov ako aj práca s encyklopédiami, vyhľadávanie  

a spracovanie informácií z internetu, ... 



  

 vlastivedno – prírodovedné  vychádzky do blízkeho okolia podľa tematických celkov 

v jednotlivých ročníkoch boli prispôsobené  časovo-tematickým plánom, 

 individuálny prístup venovaný slaboprospievajúcim, integrovaným, ale i talentovaným 

žiakom, do  UO zahrnutá protidrogová tematika, VMR, OČaP, environmentálna výchova, 

finančná gramotnosť 

 dôraz na aktívnu prácu s IKT, aby žiaci boli nútení nielen pasívne získavať informácie, ale 

aby vedeli získané informácie aplikovať v širších súvislostiach. 

 

NEDOSTATKY  VVP: 

• klesá záujem žiakov o čítanie detskej literatúry, 

• nezáujem o TSV, rodičia častejšie podporujú žiakov v oslobodení z hodiny TSV, 

• narastá počet žiakov s poruchami učenia a správania, čo sťažuje priebeh vyučovania 

     a vyžaduje prítomnosť asistentov na vyučovaní, 

• pribúda počet žiakov s logopedickými problémami. 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

• dbať na psychohygienu žiakov – prispôsobiť rozvrh hodín, aby posledné vyučovacie  

hodiny boli „výchovy“, 

• na hodinách čítania robiť zaujímavé aktivity, didaktické a zábavné hry, ktoré by   

zmotivovali žiakov k čítaniu, 

• zorganizovať besedu pre rodičov 1. ročníkov s logopédom a pedagogickými pracovníkmi 

s CPPPaP, 

• využívať viaceré formy spätnej väzby, najmä tzv. formatívne hodnotenie-vyzdvihnúť  

to, čo žiak dokázal, ukázať mu, v čom a ako sa má  ešte zlepšiť, 

• rozvíjať logické, kritické, abstraktné a priestorové myslenie žiakov, 

• rozvíjať záujmovú činnosť žiakov, zapájať ich do rôznych súťaží, 

• venovať pozornosť nadaným a integrovaným žiakom, 

• vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach, 

• spolupracovať s rodičmi, vytvárať v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu. 

 

 

HUMANITNÉ  PREDMETY  

 

KLADY: 

 počítačová učebňa vybavená výukovými programami podľa jednotlivých predmetov, 

 učebné pomôcky zabezpečujúce kvalitnejšiu výučbu na vyučovacích hodinách,   

nástenné   tabule o vetných členoch, skladoch a rozdelení viet, 

 DVD prehrávač, CD prehrávač, dataprojektor, notebook/PC vo všetkých triedach, DVD 

filmy, CD nahrávky na literatúru, interaktívne tabule, hlasovacie zariadenia na riešenie 

interaktívnych úloh, vizualizéry, 

 využívanie počítačovej učebne Tom & Jerry/ Lilo & Stitch aj na hod. SJL a DEJ, 

implementácia IKT aj do humanitných predmetov 

 on-line rezervácia PC učebne vyučujúcimi 

 dejepisné mapy, 

 kabinetná knižnica,  

 nákup kníh do kabinetnej knižnice  



  

 besedy v mestskej knižnici, 

 literárne a dejepisné exkurzie - Zvolen, B. Bystrica, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, 

Osvienčim, B. Štiavnica 

 cvičenia zo SJL pre žiakov deviatych ročníkov - kvalitnejšia príprava žiakov  

            na Testovanie-9 a prijímacie pohovory, 

 individuálny prístup k slaboprospievajúcim a  talentovaným žiakom, 

 zvládnutie predpísaného učiva, testovania a prijímacích pohovorov, 

 učivo prebraté podľa TVVP na šk. rok 2018/2019 

 vstupné a výstupné testy na percentá, 

 prístup na www.zborovna.sk, 

 využívanie web stránky www.bezkriedy.sk pre žiakov školy na otestovanie si 

vedomostí 

 množstvo recitačných, literárno-tvorivých súťaží, jazyková a dejepisná olympiáda 

 formou súťažných a projektových aktivít sme spolu riešili problematiku závislosti, 

rasizmu, xenofóbie, intolerancie, migrantov, vzťahu k starším ľuďom... 

 žiaci boli počas šk. roka vedení k samostatnej práci prostredníctvom rôznych 

projektov, kde prezentovali svoj záujem o rôzne historické udalosti 

 snažili sme sa formovať ich vzťah ku krásnej literatúre a zvyšovať čitateľskú 

     gramotnosť prostredníctvom hodín, na ktorých predstavovali svojim spolužiakom    

     knihy, ktoré aktuálne čítajú 

 na triednických hodinách sme zhotovovali darčeky pre rodičov a starých rodičov  

     pri príležitosti Dňa úcty k starším, Dňa matiek, Dňa otcov 

 počas triednych aktivít sme vyrábali drobnosti (zápisníky, krabičky, náušnice, svietniky) 

na charitatívne účely 

 vydávanie školského časopisu Lúč                                                                                               

 5 hodín SJL v 5., 6., 8. a 9. ročníku 

 4 hodiny SJL v 7. ročníku 

 posilnená hodinová dotácia DEJ v 9. roč. na 3 hod./týždeň 

 

NEDOSTATKY: 

 v triedach je veľa žiakov s poruchami učenia, práca s nimi je náročná, vyžadujú si 

            individuálny prístup, často narúšajú priebeh vyučovacej hodiny, na nadané deti ostáva    

            minimum času, 

 nízka hodinová dotácia SJL v 7. ročníku, 

 nízky záujem žiakov o čítanie krásnej a náučnej literatúry, 

 malý záujem žiakov o súťaže v recitácii a  iné súťaže, 

 nízka schopnosť žiakov využívať medzipredmetové vzťahy, ktoré uľahčujú učenie 

 „odpadávanie“ hodín slovenského jazyka kvôli školským akciám, súťažiam atď. 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 

 náročnosť úloh prispôsobiť vedomostnej úrovni žiakov, 

 nákup máp a obrazového materiálu na dejepis, 

 zabezpečenie pracovných zošitov na SJL pre  ročníky 5. – 9.roč. 

 hodnotenie školských slohových prác jednou komplexnou známkou podľa výsledkovej 

tabuľky a bodovania 

 prostredníctvom prechádzok, výletov, exkurzií, divadelných predstavení a zážitkového 

učenia viac približovať žiakom kultúru, históriu, kultúrnych dejateľov (hlavne nášho 

regiónu) a bežný život našich predkov. 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/


  

CUDZIE JAZYKY  

KLADY  VVČ: 

 Podpora zo strany vedenia školy v oblasti vzdelávania sa, poskytovania finančných 

prostriedkov na zakúpenie učebných pomôcok a vybavenia kabinetu CJ. 

 Väčšina žiakov prejavovala záujem o napredovanie vo vzdelávaní v anglickom jazyku, 

pravidelne sa pripravovala na vyučovanie, zapájala sa do rôznych súťaží v ANJ 

(olympiáda, English Star) a mala záujem o mimočítankovú anglickú literatúru (CLIL 

a romány v školskej anglickej knižnici). Záujem a aktivita žiakov tiež pôsobila recipročne  

na vyučujúce  ANJ - s väčšou chuťou pripravovali na bežné vyučovanie rôzne zaujímavé 

edukačné aktivity. 

 Takmer v každom ročníku sme na upevňovanie gramatických javov, slovnej zásoby, 

a zlepšovanie komunikácie využívali stolnú hru (kocka, figúrky) - výborná odozva - žiaci 

zaktivovaní, zaujatí, snažili sa aj slabší žiaci. Tímová vzájomná kontrola (kooperatívne 

učenie). 

 Využitie gratis ponuky - získanie pomôcok do kabinetu CJ zdarma. 

 Využitie poukážok v hodnote 45 eur (získané za objednávku PZ). 

 Záujem žiakov o školské kolo Olympiády v ANJ (21+10 žiakov).  

 Zapojenie sa 33 žiakov do medzinárodnej súťaže Englishstar. 

 Korektná a veľmi dobrá spolupráca v oblasti odbornej pomoci a poradenstva s Mgr. 

Škarbom z Oxford Bookshop BB.  

 Dobrá spolupráca vyučujúcich CJ, odovzdávanie skúseností. 

 Skvalitňovanie výučby cudzích jazykov s využívaním interaktívnej tabule, PC, 

dataprojektoru, vizualizéra a tlačiarne – využívanie aj na krúžkoch CJ. 

 Rozvoj medzipredmetových vzťahov. 

 Preferovanie posluchových cvičení. 

 Účasť pedagógov na školeniach a seminároch – podpora zo strany vedenia školy. 

 Projektové vyučovanie – efektívna forma výuky CJ. 

 Prihlásenie žiakov 2. stupňa do online systému projectonlinepractice.com a využívanie 

stránky oup.com/elt – precvičenie učiva k učebniciam Project. 

 Zážitkové hodiny. 

 Zaradenie multisenzorických vyučovacích techník do výučby vzhľadom na prítomnosť 

žiakov s poruchami učenia - na posilnenie osvojovania ANJ (vytlieskavanie slov na 

slabiky, rytmické rečňovanky v spojení s pohybom, ohmatávanie predmetov so zakrytými 

očami...), čo motivovalo všetkých žiakov v triede a prinieslo želané výsledky u detí 

s poruchami učenia. 

 Diferencovaný prístup venovaný slaboprospievajúcim, integrovaným, ale i talentovaným 

žiakom – individuálne doučovania žiakov podľa záujmu, čítanie kníh a časopisov. 

 

 

NEDOSTATKY  VVP: 
 

 2.A – ide o málopočetnú skupinu žiakov, ktorí vyžadujú pomalšie tempo a individuálny 

prístup.  

 V 5.B je zloženie triedneho kolektívu dosť náročné. Ide o triedu prevažne chlapčenskú. 

Okrem 4 žiakov s poruchami učenia sú v nej žiaci s problémovým správaním, čo do 

značnej miery ovplyvňovalo samotný vyučovací proces (často sa v priebehu vyučovacích 

hodín riešilo aktuálne správanie žiakov). V triede sú v intelektovej rovine žiakov veľké 

rozdiely: 2-3 žiaci sú jazykovo nadaní, zvyšok triedy má priemerné jazykové schopnosti 

a zručnosti, čiže napredujú pomaly, rýchlo zabúdajú - aj napriek  drilovacím technikám, 

ktoré sa na hodinách - na utvrdenie naučeného - pomerne často využívali.  

 6.A – Okrem ostatných žiakov triedu navštevujú aj 3 žiaci s poruchami učenia a správania 

a 1 žiak bez porúch, ktorý má neustále problémy so správaním. Trieda ako celok je 

pracovitá a snaživá, avšak veľmi často (takmer denne) bolo učenie sa intaktných detí 



  

narúšané nevhodným správaním sa žiakov, menovite S. Mádel, S. Běhounek, D. Kutaš. Aj 

z týchto dôvodov bolo na prehodnotení integrácie opakovane navrhované, aby Denis Kutaš 

(ktorý má vážne rečové a sluchové problémy a poruchy a je mu pridelený asistent), nemal 

povinnosť zúčastňovať sa hodín ANJ.  Namiesto nich by mohol mať posilnenú 

individuálnu prípravu na hodiny SJL a MAT v prítomnosti asistenta.  

 Zákonní zástupcovia niektorých vyššie menovaných žiakov neprejavovali záujem 

o komunikáciu s vyučujúcimi, ani o riešenie spomínaných problémov. 

 Nezáujem žiakov vyšších ročníkov o projectonlinepractice.com ako domáca príprava – 

možnosť využitia cvičení na rozvoj všetkých jazykových kompetencií k učebniciam 

Project ako príprava na test. 

 Prácu sťažuje čoraz viac nedôsledná a nepravidelná domáca príprava zo strany niektorých 

žiakov, ako aj neochota niektorých rodičov spolupracovať. 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 
 

 Zvažovať zadeľovanie žiakov do tried, aby boli viac vyrovnané - približne rovnaký počet 

žiakov, úroveň prospechu a správania. 

 Hľadať zaujímavé, pre žiakov motivujúce materiály pre výučbu 2. CJ. 

 Naďalej zabezpečovať nové moderné učebné pomôcky na zefektívnenie vyučovacieho 

procesu. 

 Zriadiť knižnicu cudzojazyčnej literatúry na viditeľnom mieste pre žiakov – návrh 

umiestniť vitrínu na chodbe pri kabinete CJ. 

 Odporúčame aj naďalej nezaraďovať cudzí jazyk na 5. a 6. vyuč. hodinu v rozvrhu žiakov 

1. stupňa, ako aj opakovane pre 1 triedu z 2. stupňa viackrát do týždňa na 5./6. hodinu.  

 Zlepšiť spoluprácu rodičov pri učení žiakov a domácej príprave, kontrola zápisu dom. úloh 

– podpisovanie učiteľom i rodičom.  

 Zavádzaním moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) a softvérových 

produktov motivovať žiakov k aktívnemu zvládnutiu cudzieho jazyka, 

 Aj naďalej sa zameriavať na praktickú výučbu – aby žiaci dokázali využiť cudzí jazyk 

v každodennom živote. 

 Snažiť sa o odbúranie strachu z rozprávania v cudzom jazyku – predkladanie veku 

primeraných a reálnych situácií. 

 

 

 

VÝCHOVNÉ PREDMETY 

KLADY VVP : 
     

 zavádzanie nových IKT technológií vo vyučovaní výchovných predmetov, 

 budovanie stabilných základov viery a duchovného života, 

 rozvoj vlôh, talentu, schopností a zručností , 

 praktické zapájanie sa do verejného a farského života, 

 aktívne zapájanie sa do súťaží organizovaných CVČ , mestom Žiar nad Hronom  

 tematické a praktické úlohy zamerané na boj proti drogám, na rozvíjanie pozitívneho 

vzťahu k prírode, človeku, životu a Bohu, 

 nové výukové programy, didaktické a učebné pomôcky,  

 podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a rozvoj pracovných 

zručností. 

 

 



  

NEDOSTATKY VVP : 
 

TSV-  chýba hrazda, doskočisko na skok do diaľky. 

 

THD- nástroje na ručné opracovanie dreva, police do učebne THD 

 

 

NÁVRH OPARENÍ : 
 

 podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy ( interaktívne, zážitkové, 

skúsenostné učenie a projektové vyučovanie), ktoré prepájajú učenie so životom 

 využívať skúsenosti škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré realizujú edukačné programy 

 činnosť metodického orgánu orientovať na využívanie  vzdelávacích štandardov a na 

uplatňovanie programových metód a foriem práce 

 prehlbovať ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitnenia práce 

 zapájanie do projektov podporujúcich šport a zdravý životný štýl , odborné vzdelávanie 

a rozvoj pracovných zručností 

 zavádzanie nových IKT technológií vo vyučovaní výchovných predmetov 

 budovanie stabilných základov viery a duchovného života 

 rozvoj vlôh, talentu, schopností a zručností  

 praktické zapájanie sa do verejného a farského života 

 aktívne zapájanie sa do súťaží organizovaných CVČ , mestom Žiar nad Hronom 

a diecézy B. Bystrica 

 tematické a praktické úlohy zamerané na boj proti drogám, na rozvíjanie pozitívneho 

vzťahu k prírode, človeku, životu a Bohu 

 nové výukové programy, didaktické a učebné pomôcky  

 podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a rozvoj pracovných 

zručností 

 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY 

 

KLADY:  

 zapojení do Národného projektu: Polytechnická výchova na základných školách.  

Projektom sme získali materiálne vybavenie pre predmety chémia, fyzika a biológia. 
Kabinety prírodovedných predmetov boli doplnené o digitálny mikroskop, resuscitačnú 

figurínu, kostru človeka, súpravu rôznych preparátov, prenosný ekologický kufrík, mini 

pH tester, súpravu chemikálií, rôznymi demonštračné a edukačné súpravy k 

termodynamike, optike alebo elektrine a elektrostatike.,  

 na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti v rámci Národného štandardu finančnej 

gramotnosti sme využívali na hodinách vzdelávací program pre ZŠ s názvom Viac ako 

peniaze. Pri vyučovaní FG sme čerpali z metodickej príručky plnej zážitkových aktivít pre 

žiakov., 

 zapojení do projektu: Program podpory digitalizácie škôl = bezplatný prístup k digitálnemu 

vzdelávaciemu obsahu pre 5 prírodovedných predmetov na portáli 

www.planetavedomosti.iedu.sk. Digitálne učebnice sú z  matematiky, fyziky, chémie a  

biológie. Prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu majú aj žiaci., 

 zapojení do Národného projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test). E -testovanie prispieva k 

zlepšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej a štatistickej gramotnosti 

žiakov. Ide o zručnosti, ktoré by našim žiakom mali pomôcť v budúcnosti lepšie využiť 

http://www.planetavedomosti.iedu.sk/


  

svoj potenciál na trhu práce. Elektronický testovací systém dokáže jednoznačne 

identifikovať, otestovať a ohodnotiť výsledky žiakov v testoch a slúži aj ako nástroj na 

tvorbu úloh a samotných testov., 

 zapojení do národného projektu: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva”. V rámci projektu získala naša ZŠ nasledovný set digitálnych zariadení: 

interaktívna tabuľa, notebook Lenovo, čím sa skvalitnil VVP., 

 V ŠkVP zvýšená dotácia matematiky o 1 hodinu v 5. až 8.ročníku., 

 využívanie tabletov SMART  na vyučovacej hodine., 

 pevne namontovaný dataprojektor a tiež PC (popr. notebook) vo všetkých triedach - 

odpadla prácna a zdĺhavá príprava zapájania dataprojektora a notebooku., 

 v triedach namontované reproduktory – zlepšilo sa ozvučenie triedy 

 na chodbách sa vymenili prístupové body na internet, čím sa skvalitnil prístup k on-line 

výučbe., 

 nepretržite využívaná počítačová  učebňa Tom & Jerry  s vyšším počtom počítačov  

(1žiak = 1počítač) a s interaktívnou tabuľou., 

 stále v prevádzke tlačiareň v zborovni a jej 100% využívanie vyučujúcimi na skvalitnenie 

VVP., 

 spravodlivejšie rozdelenie počítačových učební formou rezervácie vyučujúcimi, 

 počítače sú vybavená výukovými programami podľa jednotlivých predmetov, IKT sa 

zavádza do všetkých vyučovacích predmetov., 

 registrácia našej školy na portáli www.zborovna.sk – a maximálne využitie materiálov 

učiteľmi, ktoré táto stránka ponúkala., 

 www.bezkriedy.sk – web stránka pre žiakov školy, kde si môžu testovať vedomosti zo 

všetkých predmetov., 

 využitie aplikácie Mozgožrút  pre smartfóny a tablety u žiakov, kde si doma hravou formou 

zopakovali predmety matematiku, biológiu, SJL a ANJ., 

 množstvo matematických súťaží, kde si žiaci mohli overiť svoje matematické zručnosti,  

 z dôvodu rozšírenia internetu a modernej multimediálnej techniky je viac možností 

a spôsobov vyučovania – žiaci môžu ľahšie vyhľadávať a získavať rôzne aktuálne 

informácie  v jednotlivých predmetoch., 

 v kabinete matematiky boli zakúpené nové učebné pomôcky podporujúce priestorovú 

predstavivosť žiaka., 

 na hodinách fyziky sa vyučujúci snažili žiakov viesť k samostatnej práci – robili pokusy 

s jednoduchými pomôckami, kde si mali uvedomovať a taktiež ostatným žiakom 

objasňovať rôzne fyzikálne zákonitosti (o mnohých predtým ani nevedeli, že súvisia 

s fyzikou).Žiaci boli vedení počas školského roku k projektovej práci na rôzne témy. Počas 

výkladu učiva sa využívali prezentácie, pomôcky a príklady zo života, ktoré žiakom 

pomohli jednoduchšie pochopiť podstatu preberaného učiva., 

 využívanie stránok na internete súvisiacich s preberaným učivom (príklady, interaktívne 

simulácie na stránke https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics ...), ktoré 

podporujú predstavivosť žiakov 

 využívanie stránok na internete súvisiacich s preberaným učivom (príklady, interaktívne 

simulácie...), ktoré podporujú predstavivosť žiakov., 

 zapájanie moderných informačných technológií do vyučovacieho procesu – možnosť 

využitia CD, DVD - dokumentárne filmy; vyhľadávanie informácií na internete..., 

 možnosť využívania učebných pomôcok v predmete fyzika (Optika, laserová technika), 

 možnosť využitia dataprojektoru na niektorých vyučovacích hodinách (celá trieda môže 

byť súčasne zapojená do vyučovacieho procesu zaujímavým spôsobom)., 

 žiaci vo vyšších ročníkoch na niektorých vyučovacích predmetoch vypracovávajú 

projekty, referáty, prezentácie k prebratému učivu, čím sa zintenzívnila samostatná práca 

žiakov., 

http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics


  

 na hodinách geografie, biológie a fyziky každý žiak samostatne  vytvoril projekt na danú 

tému + prezentácia pred triedou., 

 zapájanie žiakov do svetového diania – sledovanie správ + práca s mapou, 

 množstvo  pomôcok v kabinete geografie: mapy, atlasy, obrazový materiál, názorné knihy., 

 maximálne možná práca s mapou, učebnicou, slepou mapkou – rozvoj zručností žiakov,  

 možnosť zemepisných a prírodopisných vychádzok do blízkeho okolia podľa tematických 

celkov v jednotlivých ročníkoch – prispôsobené v časovo-tematických plánoch., 

 dostatok výukových programov v PC učebniach na biológiu a chémiu + využitie na 

vyučovacích hodinách., 

 na predmete biológia sa používala i E –learningová interaktívna učebnica BIO na stránke 

https://e-school-books.com/e-ucebnice/biologia5naWelp/poznvanie_prrody.html 

 v prírodovedných predmetoch sa žiakom pomocou krátkych animovaných videí zábavnou 

formou priblížili zaujímavé javy z prírody:  http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-

veda/ 

 zakúpené zbierky z matematiky pre 5.ročník z MAT korešpondovali so svojím obsahom 

s prierezovými témami ako sú čitateľská, finančná a štatistická gramotnosť, práca s grafmi 

a tabuľkami., 

 pracovné zošity z matematiky – Pomocníky a tiež učebnice od Berovcov  pre žiakov 5. až 

9.ročníka boli prínosom.,  

 matematický krúžok – Matematika v kocke – pre žiakov 9.ročníka veľmi pomohol 

a skvalitnil prípravu žiakov na celoslovenské testovanie deviatakov  a prijímacie 

pohovory., 

 matematický krúžok – Matematika a ja pre žiakov 8.ročníka, ktorý bol tento rok 2-krát 

otvorený, prejavili žiaci záujem. Na krúžku žiaci získali lepšie zručnosti a istotu pri riešení 

matematických problémov a aplikačných úloh., 

 individuálny prístup venovaný slaboprospievajúcim, integrovaným, ale i talentovaným 

žiakom, 

 žiaci zvládli obsah predpísaného učiva v jednotlivých ročníkoch, naučili sa poznávať 

zákonitosti a deje v živej a neživej prírode., 

 učivo prebraté podľa TVVP  na tento školský rok 2018/2019., 

 na praktických cvičeniach z fyziky, biológie a chémie si žiaci osvojili a precvičili základné 

zručnosti, naučili sa pozorovať, všímať si podstatné veci a overovať poznatky 

jednoduchými pokusmi. 

 

NEDOSTATKY: 

 

 nespokojnosť vyučujúcich aj žiakov s učebnicami FYZ, MAT - staré učebnice boli oveľa 

     kvalitnejšie  a aj premyslenejšie, čo sa týka obsahu., 

 nie sú dobre premyslené učebné osnovy (to čo sa učíme na fyzike často nekorešponduje 

s vedomosťami žiakov z matematiky, pretože učivo nenadväzuje)., 

 žiaci si často neuvedomujú prepojenosť medzi prírodovednými predmetmi ako je napr. 

matematika a fyzika  a aj to môže byť dôvodom, prečo fyzike nerozumejú (snažia sa v nej 

totiž hľadať nové vzorce, lebo si myslia že tam platia iné pravidlá ako v matematike)., 

 chýbajúca nástenka prírodovedných predmetov, ktorá by žiakov informovala  

o prebiehajúcich súťažiach a umiestneniach žiakov na  súťažiach., 

 vzhľadom na náročnosť úloh veľmi malý záujem žiakov o zapájanie sa do súťaží 

a olympiád z prírodovedných predmetov; malá angažovanosť a propagácia súťaží 

a projektov a hlavne nedostatočná motivácia pre žiakov zo strany organizátorov súťaží 

a projektov (najmä týkajúce sa aktivít mimo vyučovania); ak sa žiak zapojí, tak neskôr      

od súťaže odstupuje., 

 pribúda žiakov, ktorí si nerobia domáce úlohy zadané vyučujúcim., 

 mnohí žiaci nemajú záujem o prácu naviac ( napr. vyhľadávanie informácii aj z iných  

https://e-school-books.com/e-ucebnice/biologia5naWelp/poznvanie_prrody.html
http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/
http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/


  

      zdrojov ako sú učebnice)., 

 zvyšuje sa počet žiakov s poruchami učenia a správania, čo sťažuje priebeh,  

     vyučovania, znižuje jeho kvalitu a aj dosahovanie výchovno-vyučovacích výsledkov., 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 

 viac propagovať prírodovedné predmety, urobiť nástenky, vystavovať práce žiakov, 

ich projekty a zapájať ich do aktivít, otvoriť napr. prírodovedný krúžok., 

 ďalšie  obnovovanie materiálneho zabezpečenia chem.-fyz. laboratória, najmä 

dataprojektorom + PC., 

 ukazovať žiakom, že na hodine by mal byť aktívny nielen vyučujúci, ale aj oni sami 

(napr. zapájaním ich do rôznych aktivít a pokusov súvisiacich s vysvetľovaním učiva, 

pretože tak si nové učivo lepšie a rýchlejšie zapamätajú)., 

 používať vo vyučovacom procese radšej staršie učebnice ako nové, napr. na MAT, 

FYZ., 

 viac apelovať na domácu prípravu žiakov., 

 pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a ďalších nových trendov                  

do vyučovacieho procesu., 

 vo vzdelávacom procese využívať programy ActiveInspire, SmartNotebook15 či 

programy na tvorbu myšlienkových máp, aby sa zatraktívnila vyučovacia hodina.,  

 podchytiť talentovaných žiakov., 

     dbať na to, aby si žiaci uvedomovali, že matematické pravidlá sú tiež využiteľné aj  

    v ostatných predmetoch, nielen v matematike., 

    hravou formou, filmami, exkurziami (napr. s deviatakmi po SR) žiakov viac 

      motivovať a viesť k predmetu geografia., 

 náročnosť zadávaných úloh v jednotlivých súťažiach, či olympiádach prispôsobiť 

vedomostnej úrovni žiakov základných škôl., 

 dbať na psychohygienu žiakov – prispôsobiť rozvrh hodín, aby posledné vyučovacie 

hodiny boli „výchovy“., 

 zabezpečiť údržbu fyzikálnych súprav – opravy., 

 náročnosť a  typ príkladov v zbierkach úloh z matematiky prispôsobiť príkladom 

vyskytujúcich sa na celoslovenskom testovaní deviatakov. 

 

ŠPECIÁLNE VZDELÁVANIE:  

 

KLADY  VVČ: 

Žiaci v špeciálnej triede: 

 ku každému žiakovi pristupuje učiteľ individuálne, 

 žiak s autizmom a viacnásobne postihnutí žiaci v B a C variante majú vypracované 

individuálne vzdelávacie programy, ktoré sú upravené podľa ich individuálnych potrieb, 

 pri práci s mentálne postihnutými žiakmi sme v prevažnej miere pracovali s rôznymi 

pomôckami a pracovnými listami, ktoré vytvorila triedna učiteľka, 

 v maximálnej možnej miere sa vo vyučovacom procese zohľadňuje aktuálna psychická 

úroveň každého žiaka, 

 prihliada sa na zvýšenú unaviteľnosť a zníženú mieru koncentrácie, 

 veľmi dobrá komunikácia a spolupráca s SCŠPP v Kremnici a DSS Symbia  vo Zvolene, 

 dobrá komunikácia a spolupráca s rodičmi detí, 

 prvé tri vyučovacie hodiny pracovala Mgr. Kolháneková s tromi žiakmi (A variant) a učili 

sa v malej triede. Po 3. hodine sa vrátili k ostatným spolužiakom do špeciálnej triedy, kde 

prebiehali ďalšie vyučovacie predmety.  

 

 



  

 

Začlenení (integrovaní) žiaci: 

 Mgr. Kolháneková sa v rámci svojho úväzku venovala individuálne začleneným žiakom, 

tieto hodiny mali pozitívny vplyv na osobnostnú, sociálnu aj rozumovú úroveň, 

 spoločné vzdelávanie podporuje sociálne učenie a zabraňuje vyčleňovaniu, 

 prítomnosť žiaka s postihnutím v bežnej škole má pozitívny vplyv na zdravých žiakov, 

naučiť sa humanizmu, bojovať s prekážkami, 

 zdraví žiaci sa naučia byť tolerantnejší voči slabým a obe skupiny tak spoznávajú, že majú 

slabé aj silné stránky, 

 bežná škola poskytuje postihnutým širšiu škálu povolaní, 

 integrácia je možná iba v prípade, ak je dieťa schopné plniť požiadavky učebného plánu 

a učebných osnov bez väčšieho obmedzenia a svojím správaním a zdravotným stavom 

nenarúša priebeh vyučovania a pozornosť ostaných žiakov, postihnutý žiak v bežnej škole 

nevyžaduje nadmernú individuálnu starostlivosť. 

 

NEDOSTATKY VVP: 

 

Žiaci v špeciálnej triede: 

 zvýšená unaviteľnosť detí výrazne ovplyvňuje výchovno – vzdelávací proces, 

 mimoriadne heterogénna skupina detí z hľadiska mentálnej úrovne sťažuje prácu                          

pri spoločných úlohách, 

 ponuky pre zapojenie sa do rôznych súťaží sú určené pre základné školy, teda mentálne 

postihnutí žiaci nemajú šancu uspieť. 

Začlenení (integrovaní) žiaci: 

 postihnutý žiak môže pociťovať medzi zdravými osamelosť, komplex menejcennosti, 

 integrovaným chýba základná úroveň zručností, skúseností, pretože častokrát sa stáva, že 

doma za neho všetko robia, 

 môže sa stať situácia, že žiak nevie niečo urobiť a učiteľka ho ospravedlňuje, tým sa 

prehlbuje jeho pocit menejcennosti, 

 postihnuté deti môžu mať negatívny postoj k nepostihnutím, práve preto by mala byť trieda 

vopred pripravená. 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

 

 prehĺbiť komunikáciu s okolitými špeciálnymi školami za účelom zapojenia sa                           

do spoločných aktivít, 

 zapájať sa do výtvarných, hudobných a iných súťaží určených pre deti s mentálnym 

postihnutím, 

 u žiakov s mentálnym postihnutím prehlbovať vzťah k práci, 

 podporovať profesijnú orientáciu žiakov so zameraním na pracovné zručnosti, 

 prehlbovať ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitnenia práce. 

 

 

 

 

 

 

 



  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov k 30.6.2019 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 
          

Trieda: 

Triedni  učitelia: Počet 

ž.: 

Individuálne začlenení žiaci: 

I.A Mgr. J. Búciová 23 x  

I.B Mgr. M. Čabáková 18 Marko Páleš 

II.A Mgr. D.Kolháneková 11 Sofia Mesková 

II.B Mgr. J. Repiská 16 x 

III.A Mgr. E. Bistová 21 Natália Vanková, Mária Machová 

III.B Mgr. M. Kupcová 19 Viktor Donoval, Viktória Tomčaniová 

IV.A Mgr. A. Čamajová 22 Romana Kúdelová 

IV.B Mgr. E. Pročková 22 Sarah Mekíšová, Alex Mesko 

1. st. 

 

SPOLU: 152 9 

 

V.A Mgr. J. Hlinka 19  Viktória Klimanová 

V.B Mgr. E. Kupcová 17 

Peter Buršík, Sofiane Ján Danko, Ignác 

Krišš, Timotej Ťahún 

VI.A Mgr. M. Ivan 17 

Denis Kutaš, Samuel Mádel, Martin 

Kapusta 

VI.B Mgr. M. Hronská 24 

Lukáš Kollár, Veronika Schubertová, 

Vanesa Kúšová 

VII.A Mgr. B. Oťapková 19 Patrik Olajec, Diana Hrmová, Matej Kret 

VII.B Mgr. J. Malá 18 Gregor Kršjak, Rebeka Miková 

VIII.A PaedDr. Cvejkušová 24 x 

VIII.B Mgr. J. Vanka 18 Martin Cvanga 

IX.A Mgr. A. Polanská 18 
x 

IX.B Mgr. H. Luptáková 16 
x 

2. st.  SPOLU: 
190 17 

 

ZŠ s MŠ spolu: 

Špeciálna trieda 9 

 

Mgr. Eva Jóbová /tr. uč./ 

ZŠ l. a 2. stupeň 351  

MŠ 58  

SPOLU celá škola : 409  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠOLSKÝ KLUB DETÍ:  

V tomto roku pracovali deti v štyroch oddeleniach s celkovým počtom 137 detí.  

Oddelenie Trieda 
Počet 

detí 
chl./d. Vychovávateľka 

I.   oddelenie 1.A 22 9/13 Mgr. Búciová 

II.  oddelenie          1.B 17 13/4 Mgr. Sedliaková 

III. oddelenie 2.A, 4.B, 5.A 28 16/12 Loučičanová 

IV. oddelenie 2.B, 4.A 33 14/19 Mgr. Kováčová 

V.  oddelenie 3.A 20 10/10 Mgr. Grúbelová 

VI. oddelenie 3.B 17 8/9 Bc. Šindlerová 

SPOLU  137 70/67  

 

Pedagogickí zamestnanci v ŠKD: 

Meno Pozícia Úväzok (hod.) /týždeň 

Ľubica Loučičanová vedúca vychovávateľka 24 

Mgr. Adriana Kováčová vychovávateľka 15 

Veronika Kubíková vychovávateľka                     27 

Mgr. Martina Sedliaková vychovávateľka                     24 

Mgr. Dagmar Búciová vychovávateľka                     15 

Bc. Mariana Šindlerová vychovávateľka                     27  

 

MATERSKÁ ŠKOLA:   

 

Trieda: 

      

    Počet detí: 

 

           chl./d. 

A trieda   2- 3 roč. deti 18 10/8 

B trieda   4- 5 roč. deti 19 11/8 

C trieda  5- 6 roč. deti  21 11/10 

SPOLU: 58 32/26 

 

MŠ je troj- triedna s počtom detí 58, vo veku od 2,5-6 rokov.  

 

Pedagogickí zamestnanci: 

Mgr. Erika Mandincová- zástupkyňa v MŠ 

                                         - triedna učiteľka v triede B  

Veronika Koprdová -  učiteľka v triede C 

Helena Mäsiarová - triedna učiteľka v triede C 

Aneta Hricová-  učiteľka v triede B 

Zuzana Rusnáková  - triedna učiteľka v triede A pre 2,5-4 ročných detí 

Martina Miklášová- učiteľka v triede A pre 2,5-4  roč. detí /zast. na dohodu Mgr. Barbora 

Vnučková/ 

 

 

Prevádzkový zamestnanec: 

Magdaléna Neuschlová - upratovačka  

 



  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU: 

 

 MŠ 1. stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ Spolu: chl./d. 

Počet členov: 21 299 229 549 283/266 

 
Vychovávateľka CVČ  - PharmDr. Jana Remáčová.   

Počet vydaných vzdelávacích poukazov bol - 350 

Počet prijatých VP dňa 24.09.2018 - 340 

V 30 záujmových útvaroch svoj  voľný čas využívalo  549  členov. 

 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci do 1. ročníka ZŠ  

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2019: 49  z toho  20 chlapcov a 29 dievčat. 

Počet ž. ktorí nastúpia do 1.ročníka v šk. roku 2019/20 – 41 z toho 

  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  7  

Počet žiakov do nultého ročníka: 1 

 

 

 

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ a odchod žiakov na SŠ k  15.6.2019 

   
 

Ročník 

ŠT 5.roč. 6.roč 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

Spolu 

 

Počet žiakov 1 

 

0 0 0 1 34 36 

 

 

 

   Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

 gymnázium 

8.-roč. 

gymnázium 

bilingválne 

gymnázium 

4.roč. 

SŠ, SOŠ 

 

Prihlásení  0 3 9 25 

Prijatí 0 1 9 25 

% úspešnosti z počtu 

prihlásených 
0 33,3% 100% 100% 

% prijatých z celkového  0 33,3% 100% 100% 

 

 

 

 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ  

http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F5%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F6%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F7%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F8%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F9%2Ero


  

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia žiakov   

1.polrok: 

Trieda 
Poč. 

žiakov 

Prospech Počet vymeškaných hodín 

prospeli nepr. NTӿ celkom priem. osp. H priem. NH priem NH 

1.A 23 23 0 0 554 24,09 554 24,09 0 0,00 

1.B 18 18 0 0 410 22,78 410 22,78 0 0,00 

2.A 11 11 0 0 90 8,18 90 8,18 0 0,00 

2.B 15 15 0 0 218 14,53 218 14,53 0 0,00 

3.A 21 21 0 0 600 28,57 600 28,57 0 0,00 

3.B 19 19 0 0 429 22,58 429 22,58 0 0,00 

4.A 22 22 0 0 906 41,18 700 31,82 0 0,00 

4.B 23 22 1 0 251 10,91 251 10,91 0 0,00 

1.st. 152 0 1 0 3458 22,75 3252 21,39 0 0,00 

5.A 19 19 0 0 570 30,00 570 30,00 0 0,00 

5.B 17 17 0 0 352 20,71 352 20,71 0 0,00 

6.A 17 17 0 0 964 56,71 964 56,71 0 0,00 

6.B 23 23 0 0 630 27,39 630 27,39 0 0,00 

7.A 19 19 0 0 741 39,00 741 39,00 0 0,00 

7.B 18 17 1 0 721 40,06 721 40,06 0 0,00 

8.A 24 24 0 0 1331 55,46 1331 55,46 0 0,00 

8.B 18 18 0 0 669 37,17 669 37,17 0 0,00 

9.A 18 18 0 0 960 53,33 956 53,11 4 0,22 

9.B 16 16 0 0 1007 62,94 1007 62,94 0 0,00 

2. st. 189 188 1 0 7945 42,04 7941 42,02 4 0,02 

ŠT 9 9 0 0 645 71,67 645 71,67 0 0,00 

spolu 
ZŠ 350 197 2 0 12048 34,42 11838 33,82 4 0,01 

MŠ 51                   

celkom 401                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.polrok: 

Trieda 
Poč. 

žiakov 

Prospech Počet vymeškaných  hodín 

prospeli nepr. NTӿ celkom priem. osp. H priem. NH priem NH 

1.A 23 23 0 0 961 41,78 961 41,78 0 0,00 

1.B 18 15 3 0 672 37,33 664 36,89 8 0,44 

2.A 11 10 0 1 319 29,00 319 29,00 0 0,00 

2.B 16 16 0 0 482 30,13 446 27,88 36 2,25 

3.A 21 21 0 0 691 32,90 691 32,90 0 0,00 

3.B 19 19 0 0 714 37,58 714 37,58 0 0,00 

4.A 22 22 0 0 869 39,50 869 39,50 0 0,00 

4.B 22 21 0 1 676 30,73 676 30,73 0 0,00 

1.st. 152 147 3 2 5384 35,42 5340 35,13 44 0,29 

5.A 19 19 0 0 825 43,42 825 43,42 0 0,00 

5.B 17 17 0 0 932 54,82 932 54,82 0 0,00 

6.A 17 15 2 0 1507 88,65 1496 88,00 11 0,65 

6.B 24 24 0 0 1051 43,79 1050 43,75 1 0,04 

7.A 19 19 0 0 1127 59,32 1127 59,32 0 0,00 

7.B 18 18 0 0 832 46,22 832 46,22 0 0,00 

8.A 24 24 0 0 1983 82,63 1983 82,63 0 0,00 

8.B 18 18 0 0 803 44,61 803 44,61 0 0,00 

9.A 18 18 0 0 1496 83,11 1496 83,11 0 0,00 

9.B 16 16 0 0 1242 77,63 1242 77,63 0 0,00 

2. st. 190 188 2 0 11798 62,09 11786 62,03 12 0,06 

ŠT 9 9 0 0 862 95,78 857 95,22 5 0,56 

spolu 
ZŠ 351 344 5 2 18044 51,41 17983 51,23 61 0,17 

MŠ 58                   

celkom 409                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Vyhodnotenie  správania za 2. polrok v šk. roku 2018/2019 

Trieda 
Poč. 

žiakov 
Znížená 
z.zo spr. 

  Pokarhanie Pochvala 

Ind. začl. 
žiaci 

Žiaci št. v 
zahr. 

nap 
tr.uč. tr.uč.. ršk. tr. uč. ršk. 

1.A 23 0 0 0 0 12 11 0 0 

1.B 18 0 0 1 0 10 5 1 0 

2.A 11 0 1 0 0 6 4 1 1 

2.B 16 1 0 2 0 5 7 0 0 

3.A 21 0 0 0 0 4 10 2 0 

3.B 19 0 0 0 0 6 6 2 1 

4.A 22 0 3 0 0 0 21 1 0 

4.B 22 0 3 0 0 5 14 2 1 

1.st. 152 1 7 3 0 48 78 9 3 

5.A 19 0 0 0 0 10 4 1 0 

5.B 17 0 5 3 2 8 1 4 0 

6.A 17 1 0 1 1 3 9 3 0 

6.B 24 0 2 2 0 7 5 3 0 

7.A 19 0 1 0 0 5 9 3 1 

7.B 18 0 2 1 0 4 5 2 3 

8.A 24 1 0 0 0 10 13 0 0 

8.B 18 0 2 1 0 0 18 1 0 

9.A 18 0 0 0 1 6 8 0 0 

9.B 16 0 1 3 2 7 9 0 0 

2. st. 23 
2 13 11 6 60 81 17 4 

ŠT 9 0 0 0 1 7 3 0 0 

spolu ZŠ 351 3 20 14 7 115 162 26 7 

MŠ 58                 

celkom 409                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

Znížená známka zo správania 

Trieda Meno Dôvod 

2. stupňa 

6.A Samuel Běhounek 
za vyrušovanie na hodinách, zabúdanie pomôcok a 11 

neospravedlnených hodín 

8.A Andrej Dovec za hrubé nadávanie vyučujúcej matematiky v PZ z 

matematiky a vulgárne vyjadrenie na turistickom pochode 

3. stupňa 

2.B Matej Běhounek 36 NVH 

 

Hodnotenie prospechu žiakov 2018/19: 

Trieda 
                                            Neprospievajúci žiaci  

Meno             v  predmetoch 

1.B 

Fabrício Mika SJL, PRV   postúpil do vyššieho ročníka 

Patrik Tomčáni SJL, PRV   prepadol a odchádza do ŠŠ ZH 

Korádo Mika SJL, PRV   prepadol do 1.A 

           

6.A 
Samuel Mádel SJL   prepadol do 6.A 

 Samuel Běhounek SJL  postúpil do vyššieho ročníka 

 

Žiaci plniaci si PŠ dochádzku v zahraničí v š. r. 2018/2019 

Trieda   Komisionálne skúšky: 

1.A x  

1.B x  

2.A Timotej Šarišský:  Rakúsko  urobil a postúpil do 3.ročníka 

2.B X  

3.A X  

3.B Nikola Jančoková: Švajčiarsko neprišiel 

4.A X  

4.B Noemi Malanca: Taliansko urobila a postúpila do 5.ročníka 

5.A X  

5.B X  

6.A X  

6.B X  

7.A Laura Petríková: Nemecko urobila a postúpila do 8.ročníka 

7.B 

Martin Labaš: USA       

Ella Kováčová: UK         

Matúš Jančok: Švajčiarsko 

Martin Labaš urobil a postúpil do 8.ročníka 

Kováčová-neprišla 

Jančok -neprišla 

8.A x  

8.B x  

9.A x  

9.B x  

ŠT x  
 

 



  

Výsledky externých meraní :                                                                                                            

Testovanie  2018/2019 

Celoslovenské testovanie absolvovali žiaci 5. a 9. ročníka z premetov SJL a MAT. Celkový 

priemer za školu uvádza tabuľka aj v porovnaní s celoslovenským priemerom.                

Celoslovenské Testovanie 5-2018 sa uskutočnilo 21.novembra 2018, zúčastnilo sa ho 34 

žiakov piatych ročníkov         

 

 

Názov predmetu 

 

Počet 

testovaných 

žiakov 

 

Celoslovenský 

priemer 

 

Úspešnosť 

školy 

 

Rozdiel 

úspešnosti 

oproti národnému 

priemeru 

 

Matematika 
 

34 

 

59,3 % 

 

68,5% 

 

+ 9,2 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

34 

 

58,4 % 

 

68,8% 

 

+ 10,4 

 

 

 

 

Celoslovenské Testovanie 9-2019 sa uskutočnilo 3.apríla 2019 a zúčastnilo sa všetkých 

34  žiakov deviateho ročníka  
 

 

Názov predmetu 

 

Počet 

testovaných 

žiakov 

 

Celoslovenský 

priemer 

 

Úspešnosť školy 

 

Rozdiel 

úspešnosti 

oproti národnému 

priemeru 

 

Matematika 
 

34 

 

63,1 % 

 

71 % 

 

+ 7,9 % 

 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

34 

 

62,3 % 

 

72,5 % 

 

+ 10,2 % 

 

Pri celoslovenskom Testovaní5 aj Testovaní9 boli dodržané všetky pokyny a ukázali sa 

vedomosti žiakov v porovnaní s ostatou populáciou žiakov na Slovensku 



  



  

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 

pre ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom platný v školskom roku 2018/19  

pre 1.2.3.4. a 5.6.7.8. ročník  

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Vyučovací predmet ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník  

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

 

9 8 7 7 31 5 5 4 5 5 24 

anglický jazyk 

 

2 2 3 3 6+4 3 

+1 

3 

+2 

3 

+1 

3 

+1 

3 

+2 
15 

+7 

Matematika 

a práca 

s informáciami 

 

matematika 4 4 4 4 16 4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

5 21 

+4 

informatika   1 1 2 1 1 

 

1 1 +1 4 

+1 

 

 

Človek 

a príroda  

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   1 2 3       

fyzika       2 1 2 1 6 

chémia        2 2 1 5 

biológia      2 1 2 1 1 7 

 

Človek             

a spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1 1 1 

+1 

1 2 6 

+1 

geografia      2 1 1 1 1 

+1 
6 

+1 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek               

a hodnoty 

náboženská 

výchova/náboženstvo 

1 

+1 

1 

+1 

1 

+1 

1 

+1 
4+4 1 

+1 

1 

+1 

1 

+1 

1 

+1 

1 

+1 
5 

+5 

Človek              

a  svet práce 

pracovné vyučovanie   1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenia            

a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie             

a pohyb 

telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 voliteľné ( 

disponibilné) hodiny 

3 3 1 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu 23 23 24 26 96 27 29 30 30 30 146 



  

 

Poznámky 
1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z.z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa 

rozdelenie žiakov odporúča pri tých  témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie 

praktických zručností žiakov. 

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľka školy zohľadní personálno-odborné a materiálno- 

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov 

technika a Ekonomika domácnosti. 

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu 

. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na: 

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených                       

do  štátneho vzdelávacieho programu, 

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama  zvolí a sama si pripraví ich  obsah , vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných 

programov zavedených do praxe, 

c) vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho  predmetu pre žiakov        

so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci 

bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa  individuálnych vzdelávacích 

programov, 

d) špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami. 

4. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije 

voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu. 

5. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7.-9. ročníka ako druhí cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk,, ruský jazyk,  španielsky  jazyk, 

taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny 

týždenne.   

6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. 

Celkový  týždenný počet  vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán 

a učebné  osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností   

konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne  

vzdelávanie  a primárne vzdelávanie.  

7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie 

a vzdelávacie štandardy na  celý stupeň vzdelávania pri  zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích  štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku 

primeranosti. 

8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. 

9. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť  vyšší 

celkový počet hodín, najviac však 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak  sa 

škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto  sú financované z vlastných zdrojov. 

10. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí  sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 

7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 



  

§ 2. ods. 1 f 

 

Učebné plány 

 

Základná škola:  

V školskom roku 2018/19  školský zákon č. 245/2008 Z. z. a vyhlášky pre ZŠ, MŠ a 7 školský rok aj pre  ŠZŠ. Nový školský vzdelávací program, 

učebné plány a tematické výchovné  plány si upravila škola na svoje podmienky. Zmena UP a UO sa týkala 1.-3. a 5.-9. ročníkov ZŠ.      

 

Vzdelávacia 

oblasť        

Predmet/ročník   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk a 

komunikácia  

slovenský jazyk  

a literatúra 

8+1 6+2 6+2 6+2 5 

 

4+1 4+1 5 5 49+9 

prvý cudzí jazyk +1 +1 3 3 3+2 3+1 3+1 3+1 3+2 21+9 

druhý cudzí jazyk - - - - - 1 1 1 1 4  

  

 

         74+18 

Príroda a 

spoločnosť 

prírodoveda 0,5+1,5 1 1 1 - - - - - 3,5+1,5 

vlastiveda - 1 1 1+1 - - - - - 3+1 

           6,5+2,5 

 

Človek a príroda fyzika - - - - - 1 1 2 1+1 5+1 

chémia - - - - - 0.5 0.5 1 2 4 

biológia - - - - 1+1 1+0,5 1,5 1+1 1+1 5,5+3,5 

           14,5+4,5 

 

Človek a 

spoločnosť 

dejepis - - - - 1 1+1 1+1 1+1 2 6+3 

geografia - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1 1 5+4 

občianska výchova - - - - 1 1 1 0,5 0,5 4 

           15+7 

 



  

 

 

 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova 

0,5+1,5 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 0.5+1,5 0.5+1,5 7.5+10,5 

 

           7,5 +10,5 

 

Matematika 

a práca  

s informáciami 

matematika 4 4+1 3+2 3+1 3,5+1 4+0,5 3,5+1 4+0,5 4+0,5 33+7,5 

informatika 

 

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

informatická 

výchova 

- 1 1 1 - - - - - 3 

           38,5+7,5 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

- - - 1 - - - - - 1 

svet práce - - - - - - 0,5 0,5 - 1 

technika - - - - - - 0,5 0,5 - 1 

           3 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 

výchova umením - - - - - - - 0.5 0.5 1 

           15 

Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

           18 

SPOLU povinná 

časť 

 17 18 20 21 21 23 24 24 24 192 

Voliteľné hodiny  5 5 5 5 6 6 6 6 6 +50 

            

SPOLU: povinné 

+ voliteľné hod. 

 22 23 25 26 27 29 30 30 30 242 



  

 V 1. ročníku sa  žiaci hodnotili  slovne.   

 

 Vo všetkých ostatných ročníkoch  sa  podľa  návrhu pedagogickej rady 

a rozhodnutia riaditeľky školy klasifikovali známkou všetky výchovné predmety aj 

náboženstvo.  

 
 

 

Štruktúra tried:  

 Počet tried Počet žiakov 

Materská škola 3 58 

Prvý stupeň 8 152 

Druhý stupeň  10 190 

Špeciálna trieda  1 9 

SPOLU: 22 409 

 

 

Starostlivosť o začlenených / integrovaných /žiakov 

 

V tejto oblasti zabezpečovala: 

-  spoluprácu ZŠ s poradenskými zariadeniami a  spoluprácu s rodičmi   začlenených žiakov 

-  viedla dokumentáciu začlenených žiakov  

-  dohliadala na vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a ich plnenie 

-  zabezpečovala prehodnotenie úspešnosti  začlenenia žiakov s poradenskými zariadeniami 

-  konzultovala s vedením školy a poradenskými zariadeniami zabezpečenie špeciálnych  

pedagógov a asistentov  pre začlenených žiakov 

Začlenenie žiakov /integráciu/ v školskom roku 2018/2019 zabezpečovali tieto poradenské 

zariadenia: 
 

Žiaci v špeciálnej triedy v školskom roku 2018/2019 

Č. Meno žiaka 
Roč./rok šk. 

dochádzky 
Diagnóza 

Poradenské 

zariadenie 

Asistent 

učiteľa 

1.  Matúš Páleník 1. roč./1. rok 

Rubinstein Taybi syndróm, 

hypotopnický syndróm, Afázia, 

stredne ťažký stupeň MR 

SCŠPP v Kremnici Áno 

2. Lukáš Ďurčov 3. roč./3. rok 

Žiak s VNP – ľahký stupeň MR, 

Infantilná cerebrálna paréza, 

ADHD, NKS, Nystagmus 

horizontalis 

SCŠPP v Kremnici Áno 

3. Simona Boboková 4. roč./4. rok Stredný stupeň MR, NKS SCŠPP v Kremnici Áno 

4. Adam Hric 5. roč./5. rok 
Ľahký stupeň MR,  

detský autizmus 
CŠPP vo Zvolene Áno 

5. Tomáš Košta 6. roč./6. rok 
Ľahký stupeň MR,  

NKS 
SCŠPP v Kremnici Áno  

6. Karin Goralová 6. roč./6. rok Ľahký stupeň MR SCŠPP v Kremnici Nie 



  

 

 

Žiaci so ŠVVP, zdravotne znevýhodnení, začlenení v bežnej triede v šk. roku 2018/19 

a žiaci talentovaní s nadaním v ZŠ s MŠ Š. Moysesa Žiar nad Hronom 

7. Sarah Tökoliová 7. roč./8. rok 

Žiačka s VNP – stredne ťažká 

MR, Infantilná cerebrálna paréza, 

Strabizmus 

SCŠPP v Kremnici Áno 

8. Erik Filipek 8. roč./9. rok 

Ľahký stupeň MR, detský 

autizmus, NKS, dyslália, 

vývinová dysfázia  

CŠPP v Novej Bani Nie 

9. Dávid Katina 10. roč./10. rok 

Žiak s VNP – ľahký stupeň MR, 

sekundárna epilepsia, poruchy 

pamäti, oslabená pozornosť 

SCŠPP v Kremnici Áno 

P.č. Meno žiaka Roč. Diagnóza 
Poradenské 

zariadenie 

Asistent 

učiteľa 

1. Marko Páleš 1.B 
Porucha aktivity a 

pozornosti 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Áno 

2. Sofia Mesková 2.A 

VPU - dyskalkúlia, 

dysortografia, 

dyslália 

SCŠPP Kremnica Áno 

3. Natália Vanková 3.A Aspergerov syndróm SCŠPP Kremnica Áno 

4. Mária Machová  3.A  
VPU – dyslexia; 

porucha pozornosti 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

5. Viktor Donoval 3.B 

VPU - dyslexia, 

dysortografia, 

dysgrafia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

6. Viktória Tomčaniová 3.B 
VPU - dyslexia, 

dysortografia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie  

7. Romana Kúdelová 4.A 
VPU – dyslexia, 

dysortografia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

8. SarahMekíšová 4.B 
VPU -  dyslexia, 

dysortografia 
SCŠPP Kremnica Nie 

9. Alex Mesko 4.B 

VPU – dysortografia 

+ pomalé pracovné 

tempo 

SCŠPP Kremnica Áno 

10.  Viktória Klimanová 5.A 
VPU - dyslexia – 

stredný stupeň 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

11. Sofiane Ján Danko 5.B 
VPU – dysgrafia, 

dysortografia 
SCŠPP Kremnica Nie 

12. Timotej Ťahúň  5.B 

Aspergerov 

syndróm, dysgrafia, 

ADHD 

CŠPP Zvolen Nie 

13. Peter Buršík 5.B 
VPU – dyskalkúlia, 

dyslexia, dysgrafia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Áno 

14. Ignác Krišš 5.B 

VPU – dyslexia, 

dysortografia, 

dysgrafia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Denis Kutaš 6.A 

Narušená 

komunikačná 

schopnosť (NKS), 

ADHD 

SCŠPP Kremnica Áno 

16. Martin Kapusta 6.A 
VPU – dysgrafia, 

dysortografia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Áno  

17. Samuel Mádel 6.A 

VPU – dyslexia, 

dysgrafia, 

dysortografia, 

ADHD 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Áno 

18. Lukáš Kollár 6.B 

Zdravotne oslabený, 

chorý, VPU - 

dysgrafia, 

dysortografia 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

19. Vanesa Kúšová 6.B 
VPU – dyskalkúlia, 

dysortografia  

CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie  

20. Veronika Schubertová 6.B ADHD 
CPPPaP Žiar nad 

Hronom 
Nie 

21. Rebeka Miková 7.B 
Zdravotne oslabená, 

chorá 

CPPPaP Žiar nad 

Hronom  
Áno 

22. Gregor Kršjak 7.B 

ADD, VPU - 

dysgrafia, 

dysortografia 

CPPPaP Zvolen Nie 

23. Diana Hrmová 7.A 

VPU – dyslexia, 

dyskalkúlia, 

dysortografia 

SCŠPP Kremnica Áno 

24. Matej Kret 7.A 

Narušená 

komunikačná 

schopnosť (NKS) 

SCŠPP Kremnica Áno 

25. Patrik Olajec 7.A 

VPU – ADD 

porucha aktivity 

a pozornosti, 

dysortografia 

SCŠPP Kremnica Nie 

26. Martin Cvanga 8.B 

VPU - dyskalkúlia, 

dysotrografia, 

zdravotne chorý, 

oslabený 

SCŠPP Kremnica Nie 



  

Žiaci so ŠVVP, žiaci ŠT, zdravotne znevýhodnení,                                                         

začlenení v klasickej triede šk. rok  2018/19 

a žiaci  talentovaní s nadaním v ZŠ s MŠ Š.Moysesa Žiar nad Hronom 

Rámcový plán pre špeciálnu triedu A variant: 

 

Vzdelávacia o-

blasť A variant 

Predmet/ročník 

P
R

ÍP
R

A
V

N

Ý
 r

. 

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

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra 

 8  

+ 2 

8 

+ 2 

8 

+ 2        

7 

+ 2 

6,5 

+0,5 

6,5 

+0,5 

5 5 5 59 

+ 9 

 rozvíjanie 

komunikatívnych 

schopností 

8          8 

 rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2  

 

         2 

 

            68 +9 

Príroda vecné učenie  1 1 1       3 

a spoločnosť vlastiveda     2 2 +1 3    7 +1 

            10 +1 

Človek fyzika        1 1 1 3 

a príroda chémia          1+1 1 +1 

 biológia        1 +1 1 +1 1 3 +2 

            7 +3 

Človek dejepis        1 1 1 3 

a spoločnosť geografia        1 1 1 3 

 občianska náuka        1 1 1 3 

            9 

Človek a hodnoty náboženská 

výchova 

+1  +1 +1 +1 +1 1 1 1 1 1 5 +5 

            5 +5 

Matematika a matematika 3  

+ 1 

4  

+ 1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

39 

+10 

práca 

s informáciami 

informatická výchova      0,5 

+0,5 

0,5 

+0,5 

0,5 

+0,5 

0,5 

+0,5 

1 3 

+2 

            42 +12 

Človek a svet 

práce 

pracovné vyučovanie 1 1 2 3 4 4 4 

+1 

4 4 3,5 

+0,5 

30,5 

+1,5 

 

svet práce 

       0,5 

+0,5 

0,5 

+0,5 

0,5 

+0,5 

1,5 

+1,5 

            32 +3 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 10 +5 

 

hudobná výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            20 +5 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 

             



  

Spolu povinná 

časť 

 18 18 19 20 21 22 22 24 24 25 213 

Voliteľné hodiny  2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Spolu : povinná časť + voliteľné 

hodiny 

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

      V našej škole sa v špeciálnej triede vyučuje rímskokatolícke náboženstvo – v počte 1 

hodina týždenne.  

                                                                                                                                                                      

§ 2. ods. 1g 

 

Zamestnanci 

 Pracovný 

pomer 

 Počet  

pedag. prac. 

 Z toho 

asistenti uč. 

Počet  

nepedag.    

prac. 

  Počet 

úväzkov 

pg. prac. 

Počet 

úväzkov 

neped. prac. 

SPOLU    53 44 5,5 9 
 

44 9 

TPP 38 5,5 7 
 

38 7 

DPP 6 0 2 
 

6 2 

Znížený 

úväzok 

8 1 4 
 

8 4 

    ZPS       6 4 1 2 
 

4 2 

Na dohodu 

ved. ZÚ 

22 0 0 
 

0 0 

Externé 

dohody 

5 0 17 
 

0 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Spolu 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných 

učiteľov ZŠ  0 26 

učiteľov MŠ 0 5 

vychovávateľov  ŠKD 1 5,5 

asistentov učiteľa 0 5,5 

vychovávateľov  CVČ 0 1 

spolu 1 43 



  

Predmety vyučované nekvalifikovane: 

 

Trieda Predmet  /Počet hodín týždenne/ 

5.A X 

5.B TSV /2/ 

6.A INF /1/ , TSV /2/ 

6.B X 

7.A TSV /2/ 

7.B X 

8.A INF /1/ 

8.B VYV /1/ 

9.A VYV / 0,5/, TSV /2/ 

9.B VYV /0,5/ 

 

§ 2. ods. 1 h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Vedenie školy aktívne podporuje vzdelávanie zamestnancov.  

Formy vzdelávania Počet absolventov  Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 17 1 

2.kvalifikačná skúška 3 3 

štúdium školského manažmentu 6 1 

štúdium inovačného školského manažmentu 1 1 

Aktualizačné vzdelávanie  1 0 

rozširujúce vzdelávanie špeciálnej  pedagogiky  6 0 

  Pozn. -  M. Štefanková – ukončila aktualizačné vzdelávanie 12.9.2018     

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA:             

Všetky vyučujúce MŠ sa  podieľali na plnení hlavných úloh metodického združenia. Počas 

celého roka sa postupne hlbšie oboznamovali  s osnovami a tvorili týždenné projekty  podľa 

ŠkVP. Vzájomne si vymieňali skúsenosti, poznatky o inovačných metódach, ktoré sa im 

osvedčili pri určitej edukačnej aktivite. 

Pri VVČ rozvíjali tvorivú činnosť detí používaním zaujímavých didaktických pomôcok 

a digitálnych technológií. 

Vzdelávanie:  

 aktualizačné vzdelávanie v mesiaci máj - jún absolvovala uč. H. Mäsiarová na tému: 

“Výtvarné techniky a ich využitie v edukačnej činnosti.“ 



  

 v mesiaci november ukončila aktualizačné vzdelávanie Mgr. E. Mandincová a uč. 

Aneta Hricová na tému: ,,Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách, 

ktoré organizovala firma Stiefel v Žarnovici. 

 zamerali sme sa na intenzívne samoštúdium k edukačným aktivitám, hrám, pohybovým 

a relaxačným cvičeniam, 

 prezentácia vydarených edukačných aktivít na IMZ, tvorba edukačného materiálu     

podľa obsahových celkov, každá učiteľka individuálne dopĺňala pomôcky v priebehu 

celého roka.               

ŠPECIÁLNA TRIEDA: 

 Mgr. Jóbová ukončila vzdelávanie Tvorba individuálnych vzdelávacích programov, 

MPC Bratislava. 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ: 

V tomto školskom roku sa vychovávateľky zúčastnili týchto školení: 

 Ľubica Loučičanová sa zúčastnila školení firmy Optys, kde sa zoznámila 

s modernými výtvarnými technikami: 3D pasty, penové pasty, zdobenie vajíčok 

pierkami a korálikmi, práca s novými druhmi výrezov a i., 

 na jeseň sa p. Loučičanová zúčastnila celoslovenského festivalu kreativity, 

na ktorom sa zúčastnilo mnoho vystavovateľov s rôznymi umeleckými 

potrebami, technikami a remeslami, ktoré na festivale predvádzali, 

 p. Loučičanová následne oboznámila p. Kubíkovú, Mgr. Sedliakovú 

a Mgr. Kováčovú  so všetkými vyššie uvedenými technikami, 

 p.Kubíková ukončila 2. ročník štúdia na PF UMB Banská Bystrica v odbore 

pedagogika- vychovávateľstvo, 

 p.Loučičanová sa zúčastnila a ukončila funkčné inovačné vzdelávanie v Žiari 

nad Hronom, ktoré organizovala UK Bratislava, 

 vychovávateľky pravidelne študovali a čerpali námety pre činnosť s deťmi 

z rôznych kníh, časopisov a z internetu 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

1.STUPEŇ ZŠ: 
 Seminár LiberaTour – iný pohľad na vyučovanie matematiky – Mgr. Repiská,  

Mgr. Čabáková. 

 ROADSHOW – vo Zvolene - Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

 Edupoint vo Zvolene – Od skúsenosti k poznaniu – Mgr. Čamajová. 

 Školenie Informatika pre 1. stupeň - Mgr. Pročková, Mgr. Čamajová. 

 Hejného matematika – otvorená hodina – Mgr. Čamajová. 

 Školenie Technika hrou od základných škôl – Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 



  

 Edupoint vo Zvolene – Aktivizujúce a inovatívne metódy vo výučbe –  

Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

 Konferencia R.A.U. vo Zvolene - Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. Kolháneková. 

Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. Čamajová. 

 Konferencia - Učíme pre život v Poprade - Mgr. Pročková, Mgr. Bistová,  

Mgr. Čamajová. 

 Školenie vo Zvolene – Emil  - Mgr. Bistová, Mgr. Kolháneková. 

 

HUMANITNÉ PREDMETY: 

 Mgr. Lenka Gažiová – Rozširujúce štúdium biológie na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku – 1. roč. 

 

PRÍDOROVEDNÉ PREDMETY: 
 

 Prednáška so školským psychológom Róbertom Čapkom dňa 3.9.2018 

Absolvovali: Mgr. Alena Polanská, Mgr. Martin Ivan, Mgr. Elena Kupcová,  

Mgr. Jana Mičincová, Mgr. Jozef Hlinka, PaedDr. Daniela Cvejkušová 

 

 Indícia Roadshow 2018 vo Zvolene dňa 16.10.2018 

Absolvovala: Mgr. Alena Polanská; Mgr. Katarína Hricová 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 
Členovia PK CJ sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít podľa ponúk: 

 7. – 9. 12. 2018 – Mgr. Štefanková – Medzinárodná konferencia učiteľov FRJ 

(Turčianske Teplice), 

 13.12. 2018 Mgr. Weissová spolu s vydavateľstvom KLETT zorganizovala v našej 

škole motivačné školenie pre učiteľov ZŠ a SŠ. Dostali sme za to motivačné materiály 

(plagáty + po 1 ks učebníc, ktoré používame + 1 ks novovydaných učebníc). 

 

VÝCHOVNÉ PREDMETY: 

 
 duchovné cvičenia pre učiteľov počas letných prázdnin 

  mesačné duchovné obnovy  

 Mgr. Veronika Jauschová- školenie „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ 

 Mgr. Jozef Hlinka- Prvá pomoc- školenie organizované Červeným krížom (16 hod.) 

 

 

 

 

 



  

§ 2. ods. 1 i 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád, podujatí 

 

Počas školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili a umiestnili na súťažiach 

s umeleckým, spoločenským, športovým alebo kultúrnym obsahom.  

 
 

Dátum 

mesiac 

Názov akcie -
/kategória 

Typ súťaže 
 

Umiestnenie Mená súťažiacich -

trieda 

Zodpovední 

X. Mám svojich 

starkých  veľmi rád 

 
1.miesto 

 

2. miesto 

S. Debnárová 8.B 

R. Kadlecová 5.A 

P. Glezgová 8.B 

Mgr. Malá 

3.10. Dotkni sa techniky 3. 

ročník Dňa techniky 

na SSOŠ technickej 

Dr. Janského 10 v 

ZH 

 
účasť 7.-9. ročník Mgr. Mičincová 

 

11.10. Cezpoľný beh - OK 

jednotlivcov 

Okresné kolo 3. miesto K. Skalošová 8.B 

 

Mgr. Mičincová 

6.-10.11. Týždeň vedy a 

techniky 

 
účasť 2. stupeň Mgr. Mičincová 

XI. Stredoškolák- 

prehliadka SŠ 

a odborných škôl 

 
účasť 8.-9. roč. PaedDr.            

Cvejkušová 

8.11 Badminton žiakov 

ZŠ 

 
3. miesto Ch. Danko 8.B 

M. Putiš 8.B 

P. Mádel 8.B 

Mgr. Hlinka 

16.11. Futsal žiakov Okresné kolo účasť 2.stupeň Mgr. Hlinka 

XI. 13.11. Výtvarná súťaž – 

„Polícia známa, 

neznáma“ 

Regionálna 

súťaž 

Najúspešnejšia 

práca za školu 

Timea Mandincová 

2.B 

 

Mgr. Repiská 

 

8.11. Tri hlavy a tri perá Diecézne kolo 
 

1.miesto Tatiana Hronská 6.A 
Michal Cibuľa 7.A 
Ján Pullmann 8.B 

Mgr. Polanská 

12.11-
16.11. 

 
i - BOBOR 
 

 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Bobrík 5.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 6.roč. 

Percentil 
100 
100 
96 
89 
87 
87 
87 
78 
78 
68 
68 
100 
97 
96 
96 
94 
92 

 
Nina Budajová 
Hana Kukučková 
Rado Kováčik 
Timotej Ťahuň 
Zoja Foltánová 
Šimon Hudec 
Ignác Krišš 
Filip Kazár 
Viktória Hešková 
Patrik Pivarči 
Karolína Trubenová 
Michal Cibuľa 
Matúš Fajčík 
Monika Šebeňová 
Lenka Malá 
Daniel Matúš 
Matej Moška 

Mgr. Polanská 



  

Benjamín 6.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 6.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Benjamín 7.roč. 
Kadet 8.roč 
Kadet 9.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 9.roč. 
Kadet 8.roč. 
Kadet 9.roč. 

90 
86 
85 
84 
83 
78 
78 
78 
76 
74 
64 
64 
61 
90 
88 
88 
85 
85 
85 
80 
76 
75 
75 
72 
64 
65 
57 
57 
55 
55 
53 
53 

Tatiana Hronská 
Jakub Petrán 
Nina Trubenová 
Marián Laho 
Juliana Dovcová 
Karolína Jakubechová 
Michaela Kutišová 
Terézia Adamcová 
Matúš Bista 
Matúš Zaťko 
Lukáš Gocník 
Kamila Karasková 
Tomáš Bartošík 
Tamara Štangová 
Šimon Urblík 
Terézia Hešková 
Martin Polanský 
Angelika Čamajová 
Matúš Krahulec 
Dominik Olajec 
Lucia Oravcová 
Martin Hronský 
Veronika Pavlová 
Ján Pullmann 
Dávid Sebechlebský 
Karin Sirágiová 
Dominik Pavla 
Patrik Putiš 
Dominika Šikeťová 
Petra Sedliaková 
Tobias Horák 
Nicol Nováková 

5.11.2018 Olympiáda zo SJL školské k. 1. miesto Martina Lauková, 9. A Mgr. Jauschová 

5.11.2018 Olympiáda zo SJL školské k. 2. miesto Terézia Hešková, 9. B Mgr. Malá 

5.11.2018 Olympiáda zo SJL školské k. 3. miesto Angelika Čamajová, 9. 

B 

 

Mgr. Malá 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia II. kategória 

školské k. 1. miesto Tatiana Hronská, 6. A 

 

Mgr. Hronská 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia II. kategória 

školské k. 2. miesto Lenka Malá, 6. B Mgr. Malá 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia II. kategória 

školské k. 3. miesto Šimon Rusnák, 5. A Mgr. Gažiová 

 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza II. kategória 

školské k. 1. miesto Patrícia Glezgová, 6. 

A 

Mgr. Gažiová 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza II. kategória 

školské k. 2. miesto Veronika Schubertová, 

6. B 

Mgr. Hronská 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

školské k. 1. miesto Lucia Dekýšová, 8. B Mgr. Malá 



  

poézia III. kategória 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia III. kategória 

školské k. 2. miesto Lucia Tichoňová, 7. A 

Tomáš Bartošík, 7. B 

Mgr. Hronská 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia III. kategória 

školské k. 3. miesto Laura Maňuchová, 9. 

A 

Mgr. Jauschová 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza III. kategória 

školské k. 1. miesto Petronela Glezgová, 8. 

B 

Mgr. Malá 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza III. kategória 

školské k. 2. miesto Terézia Hešková, 9. B Mgr. Malá 

13.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza III. kategória 

školské k. 3. miesto Jakub Minka, 9. B 

Juliana Dovcová, 7. B 

Mgr. Malá 

Mgr. Hronská 

23.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza II. kategória 

diecézne k. 3. miesto Patrícia Glezgová, 6. 

A 

Mgr. Gažiová 

23.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

poézia III. kategória 

diecézne k. 2. miesto Lucia Dekýšová, 8. B Mgr. Malá 

23.11.2018 „...a Slovo bolo 

u Boha“ 

próza III. kategória 

diecézne k. 3. miesto Petronela Glezgová, 8. 

B 

Mgr. Malá 

XI. Mladí  lesníčkovia Súťaž medzi    

školami –CVČ  

v ZH 

1. miesto 

 

2. miesto 

 

 

Krajčiová, Kupcová, 

Cibuľa- 4.B 

Kravárová, Malý, 

Hamadová -4.A 

Mgr. Pročková 

 

Mgr. Čamajová 

XII. Staň sa tvorcom – 

projekt Tubapack 

 
cena poroty 7.A Mgr. Mičincová 

XII. Biblický kalendár 
 

víťazné práce 

 

V. Hešková 5.B 

B. Rajčanová 8.A 

M. Šebeňová 7.A 

M. Rafaelisová 6.B 

M. Lauková 9.A 

K. Skalošová 8.B 

uč. výtvarnej 

výchovy 

XII. Zober loptu nie 

drogu –prehadzovaná 

žiakov 

 
účasť 5.roč. Mgr. Mičincová 

6.12. Volejbal žiačok Okresné kolo 2. miesto D. Šikeťová 8.A 

S. Debnárová 8.B 

P. Uličná 8.A 

K. Skalošová 8.A 

P. Pitnerová 8.B 

N. Regináčová  9.A 

A. Čamajová 9.B 

T. Forgáčová 9.B 

Mgr. Mičincová 

XII. iBobor Vyhodnote-nie 

detí v rámci 

školy 

umiestnenie 1. Frindtová-4.A 

2. Hamadová E.-4.A 

3. Paulík – 4.A 

4. Lakatoš – 4.B 

5. Aleš Chudoba – 4.B 

Mgr.Polanská 

 



  

6. Katarína 

Jakubechová – 4.B 

7. Terézia Machová – 

4.B 

XII. Všetkovedko Celoslovenská 

súťaž 

Najúspešnejší 

riešiteľ v škole 

2. roč. 

Pažitka, Krajčiová 

3. roč. 

Ďuríček, Burská, 

Vanková, Libová, 

Lachatová 

4. roč. 

Krajčiová, Kupcová 

Šeremecínska, 

Jakubechová, Ďuríček, 

Pažitková, Hamadová 

A., Hamadová E., 

Buzášiová, Paulík, 

Kravarová, Hanusová, 

Kúdelová 

Mgr. Pročková 

XII. Pytagoriáda Školské kolo úspešní 

riešitelia 

3. roč. 

Lenka Burská 

Ján Weiss 

Matej Ďuríček 

Natália Vanková 

4.roč. 

Július Malý 

Marko Pavlík 

Hana Sophia Pulišová 

Marek  Ďuríček 

Dominika Kravarová 

Alexandra Hamadová 

Aleš  Chudoba 

Dávid Mancír 

Ján Hric 

Laura Vencelová 

Terézia Machová 

Katarína Jakubechová 

Mgr. Pročková 

XII. A Slovo bolo u Boha Školské kolo 

Poézia 

 

 

Školské kolo 

próza 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Július Malý, 4. A 

Natália Vanková 3.A 

Kristína Tóthová 1.A 

 

Matej Cibuľa 4.A 

Katarína Jakubechová 

4.B 

Michaela Glezgová 

3.A 

Mgr. Bistová 

XII. Šaliansky Maťko Školské kolo 1. miesto Martin Trokšiar 4.A Mgr. Čamajová 

4.12. 2018 Šaliansky Maťko/III. 

kat. 

okresné k. 2. miesto Michal Cibuľa, 7.A Mgr. Hronská 



  

XII. A Slovo bolo u Boha Diecézne kolo 

v B. Bystrici 

poézia 

 

Diecézne kolo 

v B. Bystrici 

próza 

3. miesto 

 

 

 

 

účasť 

Július Malý 4.A 

 

 

 

 

Matej Cibuľa 4.B 

Mgr. Čamajová 

XII. Olympiáda v ANJ 
Kategória 1A 
 
 
Kategória 1B 
 
 

Školské kolo  
1. miesto 
 
2. miesto 
3. miesto 
 
1. miesto 
2. miesto 
 
3. miesto 

 
Patrícia Glezgová – 6.A 
Juliana Dovcová - 7.B 
Monika Šebeňová - 
7.A 
Matej Červienka - 9.A 
Petronela Glezgová - 
8.B 
Hana Kostolániová  - 
9.B 

Mgr. Oťapková 
Mgr. Kupcová 
Mgr. Luptáková 

I. Olympiáda v ANJ 
Kategória 1B 

Okresné kolo 6. (úspešný 
riešiteľ) 
 

Matej Červienka  - 9.A Mgr. Luptáková 
 

14.1. Biblická olympiáda školské kolo 1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

4. miesto 

 

Jozef Kremnický 8.A 

Veronika Pavlová 9.B 

Klára Karvašová 8.B 

Z. Mudrončíková 8.A 

PharmDr. Mgr. 
Remáčová 

 

22.1. Florbal žiakov  ZŠ okresné kolo účasť 

 

2. stupeň Mgr. Hlinka 

23.1. Florbal žiačok  ZŠ okresné kolo účasť 

 

2. stupeň Mgr. Mičincová 

29.1. Basketbal žiakov okresné kolo účasť 

 

2. stupeň Mgr. Hlinka 

31.1. Basketbal žiačok okresné kolo 2. miesto V. Futáková 9.A 

N. Oravcová 8.B 

E. Repčoková 6.A 

K. Skalošová 8.B 

A. Skučková 9.A 

T. Štangová 8.B 

N. Trubenová 9.A 

P. Uličná 8.B 

 

Mgr. Mičincová 

I. Čitateľský oriešok Čitateľská    a 

výtvarná súťaž 

postup do 

celosloven. 

kola 

2.B 

Viktória Kollárová 

4.B 

Barbora Harineková 

Sofia Tončová 

Mgr. Repiská 

 

Mgr. Pročková 

 

15.1.2019 FIRST LEGO 

League 

regionálne kolo 5. miesto Klára Karvašová, 

Dávid Sebechlebský, 

Martin Hronský, 

Dominik Olajec, Patrik 

Olajec, Dominik  

Mgr. Ivan 



  

Pavla, Lenka Malá, 

Tatiana Hronská, 

Ella Repčoková 

30.1.2019 ROBOHRANIE TU Zvolen 1. miesto Patrik Olajec, Július 

Malý, Martin Hronský 

Tatiana Hronská -            

- (1.miss robohrania) 

Mgr. Ivan 

I. Olympiáda zo SJL okresné k. 1. miesto Martina Lauková, 9. A Mgr. Jauschová 

I. Robot Battles Regionálna 

súťaž 

1. miesto Júlis Malý 4.A Mgr. Ivan 

 

II. Robohranie Celoslovenská 

súťaž 

 

postup do 

celosl. kola 

(bez 

umiestnenia 

v OK) 

Július Malý 4.A Mgr. Ivan 

II. Vesmír očami detí 

Okresné kolo 

 cena poroty, 

postup do 

celoslovenské

ho kola 

L Malá  6.A Mgr. Mičincová 

12. 2. 2019 Olympiáda zo SJL krajské k. 8. miesto Martina Lauková, 9. A Mgr. Jauschová 

14.2.2019 Dejepisná olympiáda 

- kat. E 

okresné k. 1. miesto Michal Cibuľa, 7A Mgr. Jauschová 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia II. kategória 

školské k. 1. miesto Tatiana Hronská, 6. A Mgr. Hronská 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia II. kategória 

školské k. 2. miesto Lenka Malá, 6. A Mgr. Malá 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia II. kategória 

školské k. 3. miesto Viktória Chrobáková, 

6. B 

Radka Kadlecová, 5. A 

Mgr. Hronská 

Mgr. Gažiová 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza II. kategória 

školské k. 1. miesto Viktor Kučera, 5. B Mgr. Jauschová 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza II. kategória 

školské k. 2. miesto Patrícia Glezgová, 6. 

A 

Mgr. Gažiová 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza II. kategória 

školské k. 3. miesto Nina Budajová, 5. A 

 

Mgr. Gažiová 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia III. kategória 

školské k. 1. miesto Lucia Dekýšová, 8. B Mgr. Malá 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia III. kategória 

školské k. 2. miesto Michal Cibuľa, 7. A Mgr. Hronská 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

poézia III. kategória 

školské k. 3. miesto Nina Sučanská, 8. A Mgr. Malá 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza III. kategória 

školské k. 1. miesto Petronela Glezgová, 8. 

B 

Mgr. Malá 

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza III. kategória 

školské k. 2. miesto Martin Kucej, 8. A Mgr. Malá 



  

22. 2. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza III. kategória 

školské k. 3. miesto Tamara Štangová, 8. B Mgr. Malá 

25.2-1.3 LVK – SKI 

Ružomberok Malino 

Brdo 

 účasť 7.-8.roč. Mgr. Hronská 

Mgr. Mičincová 

Mgr. M. Ivan 

III. IQ olympiáda školské on-line 

kolo 

97,61% Tatiana Hronská 6.A Mgr. Polanská 

14.3. Gymnastický 

štvorboj – 

Kategória B 

okresné kolo 2.miesto L. Ležovičová 6.A 

E. Repčoková 6.A 

P. Glezgová 6.A 

M.T. Pelešová 6.A 

T. Hronská 6.A 

Mgr. Mičincová 

14.3. Gymnastický 

štvorboj – 

Kategória C 

okresné kolo 4. miesto N. Nováková 9.A 

P. Henželová. 9.A 

H. Rusnáková 8.A 

K. Weisová 8.A 

N.Trubenová 9.A 

Mgr. Mičincová 

20.3. Biblická olympiáda dekanátne kolo 1.miesto 

 

Jozef Kremnický 8.A 

Veronika Pavlová 9.B 

Klára Karvašová 8.B 

 

PharmDr. Mgr. 
Remáčová 

 

21.3.2019 Matematický klokan medzinárodná 
súťaž 

100% 

školský 

šampión 

Karolína Trubenová Mgr. Hricová 

26.3.2019 Pytagoriáda P5 obvodné k. 2. miesto Šimon Páločný 5.A Mgr. Hricová 

26.3.2019 Pytagoriáda P6 obvodné k. 1. miesto Matej Moška 6.B Mgr. Polanská 

27.3.2019 Pytagoriáda P8 obvodné k. 2. miesto Martin Hronský  8.B Mgr. Polanská 

III. Project Explore 
Competition 

medzinárodná účasť Matej Červienka 
Martina Lauková 

Mgr. Luptáková 

III. Hviezdoslavov 

Kubín 

Školské kolo 

poézia 

 

 

Školské kolo 

próza 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Július Malý 

Sabina Hanusová 

Adriana Frindtová 

 

Natália Vanková 

Matej Cibuľa 

Hana Kupcová 

Mgr. Bistová 

 

III. 

 

Hviezdoslavov 

Kubín 

Obvodné kolo 1. miesto Trokšiar – 3.A 

 

Mgr. Bistová 

 

 

20. 3. 2019 Hviezdoslavov 

Kubín - 

próza II. kategória 

okresné k. 1. miesto Patrícia Glezgová, 6. 

A 

Mgr. Gažiová 

III. Pytagoriáda Obvodné kolo úspešní 

riešitelia 

Kat. (P3 – 3. roč.) 

Matej Ďuríček /4.m/ 

Ján Weiss / 12.m/ 

Natália 

Vanková/13.m/ 

Lenka Burská/14.m/ 

Kat. (P4 – 4. roč.) 

Dominika Kravárová 

/4.m/ 

Mgr. Pročková 



  

Terézia Machová 

/10.m/ 

Dávid Mancír/22.m/ 

Sophia Hana 

Pulišová/27.m/ 

Katarína 

Jakubechová/31.m/ 

III. Dejepisná olympiáda 

- kat. E 

Krajské k. 2. miesto Michal Cibuľa, 7A Mgr. Jauschová 

III. Slávik Slovenska Školské kolo 

I. kategória 

(1. – 3. roč.) 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Glezgová-3.A 

Liana Páleníková-1.A, 

Bibiána Sámelová-2.B 

Mgr. Kupcová 

 

III. 

 

 

Klokan  úspešní 

riešitelia 

1.A 

Kristína Tóthová, 

Adam Andrášik, 

Maroš Cibuľa, Lukáš 

Ďuriš, Matej Kouřil, 

Zarka Forgáčová, 

Eliška Andorová, 

Lukáš Marko, Barbora 

Prôčková, Natália 

Ondrusová 

1.B 

Mathias Mráz, Marko 

Páleš, Mária Suchá 

2.A 

Ivan Sekereš, Rebeka 

Kazarová, Bibiana 

Sámelová, Nella 

Slašťanová 

3.A 

Nikola Slašťanová, 

Lucia Kadlecová, 

Natália Vanková 

3.B 

Marion Fabová, Hana 

Libová, Michael Ištok 

4.A 

Július Malý, Marko 

Paulík 

4.B 

Adela Krajčiová, Hana 

Kupcová, Terézia 

Machová, Katarína 

Jakubechová 

 

 

Mgr. Polanská 

III. 

 

Výtvarná súťaž 

„Vesmír očami detí“ 

Celoslovenská 

súťaž 

Cena poroty 

(1.miesto) 

Sophia Hana  

Pulišová 4.A 

Mgr. Čamajová 



  

 

 

 

a postup do 

celosl. kola 

 

Postup          

do celosl. kola 

bez 

umiestnenia    

v OK 

 

 

 

Július Malý 4.A 

III. Gymnastický 

štvorboj 

Okresné kolo 1. miesto M. Glezgová, J. 

Hricová, V. Kollárová, 

N. Slašťanová, N. 

Slašťanová 

Mgr. Mičincová 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spievam, spievaš Školské kolo-

ľudová pieseň 

I.kategória 

(1.-2.roč.) 

 

II.kategória 

(3. - 4.roč.) 

 

 

 

umelá pieseň 

II.kategória 

(3. - 4. roč.) 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

 

1. miesto 

2. miesto 

 

3. miesto 

 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Ďuriš – 1.A 

Mandincová- 2. B 

Môcová – 1.B 

 

 

Kadlecová – 3.B 

Fabová – 3.B 

Trokšiar -4.A 

Harineková – 4.B 

 

 

neudelené 

Tafernerová- 3.A 

neudelené 

Mgr. Búciová 

 

III. Spievam, spievaš- 

ľudová pieseň 

školské kolo 3. kat.1. miesto 

2. miesto  

3. miesto 

4. kat.1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

M. Kutišová 6.A 

D. Rigo 5.A 

E. Repčoková 6.A 

L. Tichoňová 7.A 

M. Hajdoniová 7.B 

M. Šebeňová 7.A 

Mgr. Hronská 

 

III. Spievam, spievaš- 

umelá pieseň 

školské kolo 3. kat.1. miesto 

2. miesto 

3. miesto  

4. kat.1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

P. Glezgová 6.A 

V. Chrobáková 6.B 

E. Repčoková 6.A 

T. Štangová 8.B 

V. Moravská 8.B 

N. Trubenová 7.B 

Mgr. Hronská 

 

III. Slávik Slovenska- školské kolo 2. kat.1. miesto  

2. miesto 

3. miesto 

3. kat.1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

P. Glezgová 6.A 

V. Chrobáková 6.B 

P. Gábor 6.A 

H. Rusnáková 8.A 

N. Maruniaková 7.A 

N. Trubenová 7.B 

Mgr. Hronská 

 

9.4. Biblická olympiáda diecézne  kolo 6.miesto Jozef Kremnický 8.A 

Veronika Pavlová 9.B 

Klára Karvašová 8.B 

PharmDr. Mgr. 
Remáčová 

 

2.-5.4. Plavecký výcvik  účasť 6.A,6.B Mgr. Hlinka 

Mgr. E.Kupcová 



  

12.4 Beh oslobodenia 

mesta ZH 
 1.miesto 

2.miesto 

N. Beliančinová 6.A 

K. Skalošová 8.B 

Mgr. Hlinka 

 

18.4. Atletika družstiev 

dievčat    ZŠ OK 

Okresné kolo 1. miesto Z.-N. Nárožná 8.B 

T. Forgáčová 9.B 

A. Čamajová 9.B 

K. Skalošová 8.A 

T. Štangová 8.A 

L. Pivarčiová 9.B 

P. Pitnerová 8.B 

V. Moravská 8.B 

V. Futáková 9.A 

N. Beliančinová 6.A 

Mgr. Mičincová 

Mgr. Hlinka 

 

18.4. Atletika družstiev 

chlapcov    ZŠ OK 

Okresné kolo účasť 2. stupeň Mgr. Mičincová 

Mgr. Hlinka 

 

30.4. Malý futbal st. 

žiačok ZŠ 

 

Okresné kolo 1. miesto Z-N. Nárožná 8.A 

N. Oravcová 8.A 

V. Moravská 8.B 

N. Machatová 9.B 

L. Pivarčiová 9.B 

A. Skučková 9.A 

N. Trubenová 9.A 

K. Skalošová 8.B 

A. Sedliaková 8.A 

L. Dekýšová 8.B 

T. Štangová 8.B 

 

Mgr. Mičincová 

 

9.4. Spievam, spievaš- 

ľudová pieseň 

okresné  kolo 3.kat. 2.m 

4. kat. čestné     

uznanie 

M. Kutišová 6.A 

L. Tichoňová 7.A 

 

Mgr. Hronská 

 

10.4. Spievam, spievaš- 

umelá pieseň 

okresné kolo 3. kat. 1.m 

 

P. Glezgová 6.A 

 

Mgr. Hronská 

 

11.4. Slávik Slovenska 

 
okresné  kolo 2. kat. 2.m 

3. kat. 3.m 
P. Glezgová 6.A 

H. Rusnáková 8.A 

Mgr. Hronská 

IV. Spievam, spievaš- 

ľudová pieseň 

Obvodné kolo 

I.kategória 

(1.-2.roč.) 

II.kategória  

(3. - 4.roč.) 

 

 

1. miesto 

 

 

2. miesto 

 

Ďuriš- 1. A 

 

 

Kadlecová- 3. A 

 

Mgr. Búciová 

IV. Slávik Slovenska Obvodné kolo 

I.kategória 

(1. - 3.roč.) 

 

2. miesto 

 

M. Glezgová - 3.A 

Mgr. Hronská 

 

IV. 

 

Beh oslobodenia Mestské kolo 2. miesto 

 

Lenka Burská - 3.A 

Emma Jelžová – 1.A 

Mgr. Hlinka 

IV. Gymnastický 

štvorboj 

Krajské kolo účasť M. Gleygová, J. 

Hricová,  V. 

Kollárová, N. 

Slašťanová, N. 

Mgr. Repiská 



  

Slašťanová, T. 

Mandincová 

IV. Hviezdoslavov 

Kubín- Banská 

Štiavnica 

Regionálne kolo 

 

účasť Trokšiar -3.A 

 

Mgr. Čamajová 

 

IV. McDonald Cup 

Futbal – I.st. 

Mestské kolo účasť Trokšiar, Gelien, 

Kravárová – 4.A 

Ďuríček – 3.B 

Hric – 2.B 

Bohumel – 1.B 

Kollár – 2.A 

Mekišová, Daniel – 

4.A 

Mgr. Ivan 

IV. 

 

Žiarska basketbalová 

mikroliga 

1.kolo súťaže 2. miesto 

 

Chudoba, Horák, 

Šeremecínska, Malý, 

Slobodová, Lachatová, 

Běhounek, Majer, 

Mráz, Ťažký, 

Pittnerová 

 

Mgr. Čabáková 

4.4-

5.4.2019 

Trenčiansky 

robotický deň 

medzinárodná 

súťažná 

prehliadka 

1.miesto 

v kategórii 

DOIT! <16 

Martin Hronský, 

Július Malý, P. Olajec 

Mgr. Ivan 

9.4.2019 Matematická 

olympiáda Z6 

okresné kolo 8. miesto Matej Moška 6.B Mgr. Polanská 

9.4.2019 Matematická 

olympiáda Z6 

okresné kolo 11. miesto Tatiana Hronská 6.A Mgr. Polanská 

9.4.2019 Matematická 

olympiáda Z7 

okresné kolo 2. miesto Michal Cibuľa Mgr. Ivan 

IV. 

 

 

 

Robotická súťaž 

„Trenčiansky 

robotický deň“ 

Medzinárodná 

súťaž 

a prehliadka 

autonómnych 

robotov 

1. miesto Július Malý Mgr. Ivan 

30.4. Prevenčný deň  Dospievanie 

Semafor 

O násilí 

Bezpečne na 

internete 

Postavenie 

človeka v 

spoločnosti 

5. roč. 

6. roč. 

7. roč. 

8. roč. 

9.roč. 

Mgr. Oťapková 

Mgr. Mičincová 

 

V. Beh oslobodenia – 

Horná Ždaňa 

Okresné kolo 2. miesto 

2. miesto 

Lenka Burská – 3.A 

Emma Jelžová – 1.A 

Mgr. Hlinka 

V. Žiarska basketbalová 

mikroliga 

2. kolo súťaže 4. miesto 

 

Malý, Slobodová, 

Lachatová, Bača, 

Majer, Mráz, Ťažký, 

Piatrik, Mkišová, 

Jakubechová, Gelien, 

Baran, Paulík, 

Mgr. Čabáková 



  

Škraban, Boroš, 

Kollár, Pažítka 

 

V. Englishstar 
 

medzinárodná 
súťaž 

účasť 36 žiakov 4. - 9. 
ročníka 

Mgr. Oťapková 

V. Štefánikova 

pohľadnica 

celoslovenská účasť Matej Červienka, 9. A Mgr. Jauschová 

V. Štefánikova 

pohľadnica 

celoslovenská účasť Martina Lauková, 9. A Mgr. Jauschová 

3.5.2019 MLADÝ ZDRAVOTNÍK okresné kolo 3.miesto Monika Hazuchová 
Skalošová Karin 
Štangová Tamara 
Sedliaková Adela 
Sučanská Nina 

PaedDr. 
Cvejkušová 

28.5. 2019 

ČO  ŠEPKÁ LES 

lesnícko-poľovnícka 

súťaž sv. Anton 

obvodné kolo účasť 

Tatiana Hronská, 

Martin Barniak, Šimon 

Rusnák 

PaedDr.           

D. Cvejkušová 

 
 

KREMNICKÝ ZELENÝ 
POKLAD – 
prírodovedná súťaž 

obvodné kolo 1.miesto 
 
 
 
3. miesto 

Matúš Vencel 
Tatiana Hronská 
Martin Barniak 
 
Martin  Hronský 
Jozef Kremnický 
Hana Rusnáková 

PaedDr.           
Cvejkušová 

3.5. Beh oslobodenia 

obce Horná Ždáňa 

 
1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

 

K. Skalošová 8.B 

N. Beliančinová 6.A 

V. Futáková 9.A 

 

Mgr. Hlinka 

 

3.5 Malý futbal mladších 

žiakov ZŠ- Školský 

pohár SFZ 

 
účasť 2. stupeň Mgr. Ivan 

9.5. Malý futbal st. 

žiačok ZŠ 

 
1. miesto 2. stupeň Mgr. Mičincová 

 

23.5. Atletika družstiev 

dievčat    ZŠ KK 

Krajské kolo 6. miesto Z.-N. Nárožná 8.B 

T. Forgáčová 9.B 

A. Čamajová 9.B 

K. Skalošová 8.A 

T. Štangová 8.A 

L. Pivarčiová 9.B 

P. Pitnerová 8.B 

V. Moravská 8.B 

V. Futáková 9.A 

N. Bliančinová 5.A 

Mgr. Mičincová 

 

30.5. Malý futbal st. 

žiačok ZŠ 

 

regionálne kolo 

v Banskej 

Štiavnici 

1. miesto Z-N. Nárožná 8.A 

N. Oravcová 8.A 

V. Moravská 8.B 

L. Pivarčiová 9.B 

A. Skučková 9.A 

N. Trubenová 7.B 

N. Kováčová 7.A 

P. Uličná 8.B 

 

Mgr. Mičincová 

Mgr. Ivan 

VI. Žiarska basketbalová 

mikroliga 

4. finálové kolo 

súťaže 

4. miesto 

 

Slobodová, Lachatová, 

Bača, Majer, Mráz, 

Mgr. 

Kolháneková 



  

 Jakubechová, Baran, 

Urblík F., Urblík M., 

Urblík L.,  Boroš, 

Kollár, Pažítka, 

Hauliš, Krajčiová 

V. Výtvarná súťaž 

„Čarovný svet 

rozprávok“ 

Regionálne kolo Bronzové 

pásmo 

H. Libová- 3.B Mgr. Kupcová 

6.6. Viem kto som: 

 

okresné kolo 2.miesto S. Běhounek  6.A 

P. Gallo 6.A 

P. Glezgová 6.A 

T. Hronská 6.A 

Mgr. Hlinka 

 

VI. 

 

SuperTrieda Krajské kolo 

BB 

Postup do 

finále 

žiaci 4.A Mgr. Čamajová 

VI. 

 

SuperTrieda Finále 

BA 

2. miesto žiaci 4.A Mgr. Čamajová 

7. 6. Futbalový turnaj 

žiakov ZŠ o pohár 

starostka Janova 

Lehota 

 1. miesto 2. stupeň Mgr. Ivan 

7.6. Turnaj vo vybíjanej 

žiačok ZŠ o pohár 

starostka Janova 

Lehota 

 1. miesto 2. stupeň Mgr. Mičincová 

12.6. Malý futbal st. 

žiačok ZŠ 

 

krajské kolo 

v Banskej 

Bystrici 

2. miesto T. Forgáčová 9.B 

N. Oravcová 8.A 

V. Moravská 8.B 

L. Pivarčiová 9.B 

A. Skučková 9.A 

N. Trubenová 7.B 

N. Kováčová 7.A 

Mgr. Mičincová 

Mgr. Ivan 

celoročne 
Matematický expres 

MatX 
ČS on-line súťaž 

7.miesto 

v kategórii 9 

D. Olajec. D. Pavla, 

V. Pavlová, T. 

Hešková 

Mgr. Ivan 

september- 

jún 

Projekt „Biodiverzita 

do škôl“ 

 účasť Z. Mudrončíková 8.A 

N. Sučanská 8.A 

K. Weissová 8.A 

H. Rusnáková 8.A 

A. Sedliaková 8.A 

E. Ihringová 8.A 

Mgr. Oťapková 

Mgr. Mičincová 

VI. 
Geografická 

olympiáda 

celoslovenské 
kolo 

3. miesto Michal Cibuľa Mgr. Vanka 

 

 

 

 

Príslušné predmetové komisie a metodické združenia vytvárali priestor na tvorivú prácu formou 

krúžkov, prípravných konzultácií na olympiády a iné súťaže pre žiakov. Každoročne  sa žiaci 

zapájajú do rôznych predmetových súťaží a olympiád, športových turnajov, či hudobných 

a výtvarných súťaží. Získavajú popredné umiestnenia a čestné uznania na rôznych úrovniach.  
 

 

 

 



  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Žiaci sa so svojimi pedagógmi zapojili do jednotlivých aktivít: 

- Európsky deň jazykov – celý 1. stupeň,  Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. 

Kolháneková. Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. 

Čamajová. Mgr. Oťapková, Mgr. Štefanková. 

- Návšteva dopravného ihriska v ZH – celý 1.st., Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. 

Kolháneková. Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. 

Čamajová. 

- Prevencia „Buď viditeľný, buď v bezpečí“ – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková 

- Športové dopoludnie na mestskom basketbalovom ihrisku/aktivity s loptami/ - 3.A, 

3.B, 4.A, 4.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. Čamajová. 

- Exkurzia do Banského múzea v Banskej Štiavnici ako odmena za 1. miesto v zbere 

papiera v min. šk. roku. – 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- Únos detí - beseda s mestským policajtom – celý 1.st., Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, 

Mgr. Kolháneková. Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, 

Mgr. Čamajová. 

- Testovanie prvákov k identifikácii športového talentu – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. 

Čabáková 

- Modlitba sv. ruženca - 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B,  Mgr. Kolháneková. Mgr. 

Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. Čamajová.  

- Kohútovo „Pohronské múzeum a Starohutský vodopád – exkurzia - 4.A, 4.B,  Mgr. 

Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Hody – sv. Terezka Ježiškova  – 2.A, 2.B,  Mgr. Kolháneková, Mgr. Repiská. 

- Hody – sv. František z Assisi  – 1.A, 1.B,  Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková.  

- Hody – sv. Fatimská Panna Mária  – 4.A, 4.B,  Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Svetový deň zvierat – 1.A, Mgr. Búciová.   

- Prírodovedná a Vlativedná vychádzka – 4.A, 4.B, Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková 

- Deň jablka – 1.A, Mgr. Búciová 

- Návšteva planetária – 4.A, 4.B, Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková 

- Noc v škole – 4.A, Mgr. Čamajová 

- Výstava vo vestibule školy – „Poďakovanie za úrodu“ – celý 1.st., Mgr. Búciová, 

Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková 

- Mám svojich starkých veľmi rád – výtvarná a literárna súťaž - 1.A, 3.A, 3.B, Mgr. 

Búciová, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- Štvrtáci čítajú prvákom – 4.B, Mgr. Pročková 

- Starí rodičia čítajú žiakom – 2.B, 3.B, Mgr. Repiská, Mgr. Kupcová M. 

- Návšteva knižnice – 2.A, 2.B, Mgr. Kolháneková, Mgr. Repiská 

- Testovanie prvákov k identifikácii športového talentu – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. 

Čabáková 

- Milión detí sa modlí ruženec – celý 1.st. 

- Medzinárodný deň školských knižníc – celý 1.stupeň. 

- Návšteva krypty v kostole POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – 3.A, 4.A, 4.B – ot. Mirko, 

Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková 

- A slovo bolo u Boha – školské kolo v recitácii – celý 1.stupeň, Mgr. Bistová. 

- Beseda so včelárkou – „Kráľovná a sladké potešenie“ CVČ v Žiari nad Hronom – 2.A, 

2.B, Mgr. Kolháneková, Mgr. Repiská 

- Workshop s lesným pedagógom „Život našich lesov“ - CVČ v Žiari nad Hronom –  

4.A, 4.B,  Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 



  

- Návšteva knižnice „Strašidelné čítanie“– 3.B, Mgr. Kupcová M. 

- Šaliansky Maťko – školské kolo – celý 1. stupeň, Mgr. Čamajová 

- Výtvarná súťaž – „Polícia známa, neznáma“ – celý 1. st., Mgr. Repiská. 

- Výtvarná súťaž – „Ochranárik“ – 1.B, Mgr. Čabáková. 

- A slovo bolo u Boha – krajské kolo – Mgr. Bistová, Mgr. Čamajová. 

- Všetkovedko – celoslovenská súťaž – 1. – 4. roč., Mgr. Pročková. 

- iBobor- informatická súťaž – 2.-4. roč. Mgr. Pročková. 

- Mladí lesníčkovia – vedomostná súťaž v CVČ-  4.A, 4.B, Mgr. Čamajová, Mgr. 

Pročková.  

- Posvätenie adventných vencov – celý 1.stupeň. 

- Pytagoriáda – matematická súťaž žiakov 3. – 4. roč., Mgr. Pročková. 

- Svätý Mikuláš – celý 1.stupeň. 

- Športová súťaž v Mini basket. show – Mgr. Čabáková. 

- Nástenka v kostole – aktualizácia, nové informácie – Mgr. Kupcová, Mgr. Repiská, 

Mgr. Pročková, Mgr. Čabáková. 

- „Čarovné Vianoce“ – vianočné dielničky v telocvični školy – celý 1.stupeň, Mgr. 

Repiská, Mgr. Kolháneková, Mgr. Čabáková, Mgr. Kupcová. 

- Vianočná výzva – pošta pre opustených starkých na Slovensku – 3.A, 4.A, 4.B., Mgr. 

Bistová,  Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Misijný jarmok – vianočné výrobky – celý 1.stupeň. 

- Tvorivé dielne  v 1.A, Mgr. Búciová. 

- Vianočná besiedka pre rodičov – 2.A, 2. B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, Mgr. Kolháneková. 

Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. Čamajová. 

- Vianočné spanie v škole – 1.B, 4.B, Mgr. Čabáková, Mgr. Pročková. 

- Vianočné posedenie v triede – vzájomné rozdávanie darčekov – celý 1.stupeň. 

- Čitateľský oriešok – projekt čitateľskej gramotnosti 2. – 4. roč., Mgr. Bistová, Mgr. 

Kupcová, Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Beseda  s Hujdičom – rozvoj čitateľskej gramotnosti – 4.A, 4.B, Mgr. Čamajová, Mgr. 

Pročková 

- Zimné športy v prírode – celý 1. stupeň, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. 

Kolháneková. Mgr. Repiská, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková, Mgr. 

Čamajová. 

- Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich žiakov- Mgr. Bitová, Mgr. Kupcová M.,  

- o. Mirko. 

- Beseda  so spisovateľom Petrom Gajdošom – rozvoj čitateľskej gramotnosti – celý 

1.stupeň. 

- Návšteva knižnice – 4.B, Mgr. Pročková. 

- Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – 1. st.,  Mgr. Repiská. 

- A slovo bolo u Boha – výtvarná súťaž – 1. st.,  Mgr. Hronská. 

- Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich predškolákov – p.uč.1.a 2.stupňa, Mgr. 

Čamajová, Mgr. Pročková 

- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo v recitačnej súťaži – Mgr. Bistová. 

- Návšteva prváckych p. uč. v „Úliku“ a stretnutie s rodičmi detí, kt. idú do 1. roč. – 

Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Gymnastický štvorboj v Žiari nad Hronom – okresné kolo – Mgr. Mičincová 

- Obvodné kolo pytagoriády – 3. – 4. roč., Mgr. Pročková. 

- Spievam, spievaš a Slávik Slovenska – školské kolo – celý 1.stupeň, Mgr. Búciová, 

Mgr. Kupcová M. 

- Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v CVČ Žiar nad Hronom – Mgr. Čamajová. 



  

- Klokan – matematická súťaž – žiaci 1.stupňa, Mgr. Polanská. 

- Predstavenie „Slovania“ - celý 1.stupeň. 

- „My sa nevieme sťažovať“ – výtvarná súťaž – 1. A, 1. B, 2.B, 3.B, 4.B, Mgr. Búciová, 

Mgr. Čabáková, Mgr. Repiská, Mgr. Kupcová M., Mgr. Pročková. 

- Čítanie pred spaním – žiaci 4.roč.v MŠ - Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková. 

- Deň vody - 1.A, 1.B,  2.B, 3.B, 4.B, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. Repiská 

Mgr. Kupcová, Mgr. Pročková. 

- Zápis do 1.ročníka – p. uč. 1.stupňa, Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 

- Gymnastický štvorboj v Žiari nad Hronom – krajské  kolo – Mgr. Repiská. 

- Žiarska basketbalová mikroliga- 1. kolo športovej súťaže organizované mestom – žiaci 

1.stupňa, Mgr. Čabáková. 

- McDonald´s Cup – súťaž vo futbale – žiaci 1.stupňa, Mgr. Ivan. 

- Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom – žiaci 1.stupňa, Mgr. Hlinka. 

- Spievam, spievaš – obvodné kolo v Kremnici – Mgr. Búciová. 

- Slávik Slovenska – obvodné  kolo v Kremnici – Mgr. Hronská. 

- Deň zeme – 1.A, 2. B, Mgr. Búciová, Mgr. Repiská 

- Depistáž čítania – 2.A, 2.B, Mgr. Kolháneková, Mgr. Repiská. 

- Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich žiakov- Mgr. Bitová, Mgr. Kupcová M.,  

- Návšteva knižnice – „Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“ – 1.A, 1.B, Mgr. 

Búciová, Mgr. Čabáková. 

- Výtvarná súťaž  - „Čarovný svet rozprávok“ – 3.B, Mgr. Kupcová M. 

- Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo v Banskej Štiavnici – Mgr. Čamajová. 

- „Svätokrižská oblievačka“ – ukážky remesiel, pletenie korbáčov a košíkov, zdobenie 

kraslíc, medových vajíčok – 1A, 1.A, 2.B, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková, Mgr. 

Repiská 

- Gastrofestival pre deti v Súkromnej hotelovej akadémii – 1.A, Mgr. Búciová 

- Beseda so zamestnankyňou z CPPaP – Prevencia proti šikane – 2.A, 2.B 

- Žiarska basketbalová mikroliga- 2. kolo športovej súťaže organizované mestom – žiaci 

1.stupňa, Mgr. Čabáková 

- Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich žiakov- Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- ŠVP v Dudinciach spojená s plaveckým výcvikom- 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. 

Kupcová M. 

- Príprava na 1.sv. prijímanie – nácvik programu v kostole - 3.A, 3.B, 3.B, Mgr. 

Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- 1.sv.prijímanie - slávnostná sv.omša - 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M.  

- Sv.omša v kaplnke, rozdávanie pamätných listov, agapé - 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, 

Mgr. Kupcová M. 

- Staré Hory – výlet prvoprijímajúcich detí - 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- Školský výlet – Lesnícky deň v botanickej záhrade – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. 

Čabáková. 

- Hody – sv. Dominik Savio - 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- MDD – Fyzikálne pokusy a penová šou – celý 1.supeň. 

- Žiarska basketbalová mikroliga- 4. kolo športovej súťaže organizované mestom – žiaci 

1.stupňa, Mgr. Kolháneková. 

- Ukážky požiarnej techniky na hasičskej stanici v ZH – celý 1. stupeň. 

- Propagácia a nábor do hokejového tímu – celý 1. stupeň. 

- SuperTrieda v Banskej Bystrici – 4.A, Mgr. Čamajová. 

- Čiernohronská železnica a Bystrianska jaskyňa – výlet, 4.A, 4.B – Mgr. Čamjaová, 

Mgr. Pročková. 



  

- Hubertove dni v Banskej Štiavnici – výlet 2.roč., Mgr. Repiská, Mgr. Kolháneková.  

- Rozlúčka štvrtákov a ich rodičov s tr. uč. – 4.B – Mgr. Pročková 

- Štvrtácky rozlúčkový guláš v Lovčici – 4.A – Mgr. Čamajová  

- Finále SuperTrieda v Bratislave – 4.A, Mgr. Čamajová. 

- Didaktické hry – Športová olympiáda v areáli školy – celý 1. stupeň, Mgr. Repiská. 

- FK Pohronie – futbalový zápas so žiakmi 1. st. na Jednotke – Mgr. Ivan 

- Vlastivedná exkurzia – Košice – 4.A,B – Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková 

- Prírodovedná exkurzia – Banská Štiavnica  – 4.A,B – Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková 

- 25. 9. – Európsky deň jazykov pre 1. stupeň, 

- 26. 9. – Európsky deň jazykov pre 2. stupeň – každá trieda si pripravila stanovište 

s informáciami o zvolenej krajine, triedy postupne prechádzali jednotlivými 

stanovišťami, 

- 22. 11. – divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre 1. – 6. ročník (A bold rabbit 

in Africa) a pre 7. – 9. ročník (The Onlines) – Divadelné centrum Martin, 

- 28. 11.  – školské kolo OAJ (Mgr. Oťapková, Mgr. Kupcová, Mgr. Luptáková), 

- 16. 1. 2019 – okresné kolo OAJ – Matej Červienka v kategórii 1B (príprava Mgr. 

Luptáková), 

- 21. 3. – Deň frankofónie (Mgr. Štefanková v spolupráci so Slovenskou asociáciou 

učiteľov francúzskeho jazyka), 

- 26. 3. sa 3. skupina žiakov 4.A+4.B v rámci témy At the shop (V obchode) zúčastnila 

v rámci hodiny ANJ bezplatnej prednášky spojenej s ochutnávkou potravín v 

bioobchode D. Martinčekovej. Žiaci sa tam oboznámili so zdraviu prospešnými 

potravinami, ochutnali zdravé náhrady bieleho cukru, a  získali základné poznatky o 

"zero waste" filozofii. Prednášku, ochutnávku a následnú diskusiu dopĺňala nová 

anglická slovná zásoba.  Nadobudnuté vedomosti si žiaci následne overili pri vypĺňaní 

ang. pracovného listu. 

- 10. 5. – medzinárodná súťaž Englishstar – 36 žiakov 4. – 9. ročníka (koordinátor Mgr. 

Oťapková), 

- Viem, čo zjem - aktivity zamerané na zdravú výživu, prebiehal celý  školský rok v 5. 

roční           PaedDr. Daniela Cvejkušová 

- Fyzikálne pokusy pre žiakov 2.stupňa -30.5.2019        Mgr. Mičincová 

- Prednáška o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji - "Čas premien“  

Cyklus prednášok absolvovali žiačky 7.ročníka  november  2018  

                                                                                                   PaedDr. Daniela Cvejkušová 

- VIEM KTO SOM, VIEM ČO CHCEM- 6.A,B –  správny životný štýl, alkohol, drogy, 

správna životospráva/ priebežne celý škol. rok  /program CVČ, polície a RÚVZ/  

                    tr. učitelia 6.roč. 

 

 Zapojenie sa do projektov:  

- Zdravý úsmev,  

- Viem, čo zjem, 

- Pohár vedy,  

- Projekt Čitateľská gramotnosť, 

- Čitateľský oriešok,  

- Čitateľský maratón,  

- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 

a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca s talentami  

- Šach na školách 



  

- Projekty BBSK /MŠ a ŠKD/ 

- Biodiverzita  

 

 

 Zapojenie sa do tematického dňa:  

 

- Svetový deň zvierat,    

- Svetový deň vody,   

- Deň Zeme,  

- Deň jazykov 

- Deň mlieka 

- Deň jablka 

- Svetový deň výživy,  

- Deň lesov,   

- Jarné zvykoslovie - príchod jari,   

- Medzinárodný deň knižníc,   

- Šikanovanie na internete, 

- Deň detí         

 

 Divadelné predstavenia: 

–    Divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej DJGT vo Zvolene (8. A, B)  Zodp.: 

Mgr. J. Malá 

- Anglická rozprávka – divadelné predstavenie v MSKC – celý 1. st., Mgr. Oťapková. 

21. 5. 2019 

- Hudobné predstavenie „Zahrajko“ – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková. 

- Múzeum na kolesách s predstavením „Zálesák“ – celý 1. stupeň. 

- Divadelné predstavenie v BB – exkurzia 2.A, 2.B, 3.B, Mgr. Kolháneková, Mgr. 

Repiská, Mgr. Kupcová M. 

- Divadelné predstavenie v BB – exkurzia 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. Čabáková. 

 

 

 

 Exkurzie: 

 

- Exkurzia do Banského múzea v Banskej Štiavnici – 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr.  

Kupcová M. 

- Kohútovo „Pohronské múzeum a Starohutský vodopád – exkurzia - 4.A, 4.B, Mgr. 

Čamajová, Mgr. Pročková. 

- ŠVP v Dudinciach spojená s plaveckým výcvikom- 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. 

Kupcová M. 

- Staré Hory – výlet prvoprijímajúcich detí - 3.A, 3.B, Mgr. Bistová, Mgr. Kupcová M. 

- Školský výlet – Lesnícky deň v botanickej záhrade – 1.A, 1.B, Mgr. Búciová, Mgr. 

Čabáková. 

- Divadelné predstavenie v BB – exkurzia 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B -  Mgr. Búciová, Mgr. 

Čabáková, Mgr. Kolháneková, Mgr. Repiská, Mgr. Kupcová M.  

- Čiernohronská železnica a Bystrianska jaskyňa – výlet, 4.A, 4.B – Mgr. Čamajová, Mgr. 

Pročková. 

- Hubertove dni v Banskej Štiavnici – výlet 2.A,B, Mgr. Repiská, Mgr. Kolháneková. 

- Prírodovedná exkurzia – Banská Štiavnica  – 4.A,B – Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková.  

- Vlastivedná exkurzia – Košice – 4.A,B – Mgr. Čamajová, Mgr. Pročková. 



  

- 20. 12. 2018 – Živý Betlehem – vystúpenie žiakov na námestí (8. B) 

Zodp.: Mgr. M. Ulrichová 

- 15. 1. 2019 – Beseda v mestskej knižnici – bájky (6. B) 

Zodp.: Mgr. M. Hronská 

- 4. 2. 2019 – Beseda v mestskej knižnici – Malý princ (8. A, B) 

   Zodp.: Mgr. J. 

Malá 

 

- 22. 3. 2019 – Literárna exkurzia v MsKC – Biblia na cestách – putovná výstava (7. A, 

8. B) 

Zodp.: Mgr. J. Malá 

- 06. 05. 2019 – Exkurzia v MsKC – Tvorba autistických detí – SPOSA Žiarsko 

Zodp.: Mgr. J. Malá 

 

- 15. 5. 2019 – Literárno-dejepisná exkurzia do Banskej Štiavnice (7. A, B) 

  Zodp.: Mgr. M. Hronská 

- 27. 5. 2019 - Exkurzia – Orava – Jasenová, Dolný Kubín, Oravský Podzámok (6. A, B) 

Zodp.: Mgr. L. Gažiová 

- 30. 5. 2019 - Exkurzia – Osvienčim (8. B, 9. A, B) 

Zodp.: Mgr. V. Jauschová 

- 20. 6. 2019 – Literárno-dejepisná exkurzia – Banská Štiavnica (5. A, B) 

Zodp.: Mgr. V. Jauschová 

- 20. 6. 2019 – Literárno-dejepisná exkurzia – Múzeum Čierny orol Lipt. Mikuláš (7. A, 

8. B) 

Zodp.: Mgr. J. Malá 

- Vychádzky do blízkeho okolia  pozorovanie zmien v prírode: školský dvor  a blízke 

okolie poznávanie rastlín, stromov, zber rastlín do herbáru, mini ZOO žiaci 5. a 6. roč. 

– Biológia      PaedDr. Daniela Cvejkušová 

       

- Noc výskumníkov (vedecké stánky)- 28. 9. 2018 Banská Bystrica – prírodovedná 

exkurzia zúčastnili sa jej aktívni žiaci 2.stupňa  

         Mgr. Alena 

Polanská 

- Exkurzia  -  Múzeum mincí a medailí, Mincovňa Kremnica 

Žiaci 7.ročníka    december  2018     Mgr. Martin Ivan, Mgr. 

Hricová 

 

- Geologická exkurzia v Kamerhoffe a banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica 

Žiaci 5.ročníka     20.6.2019                               Mgr. 

Hricová 

- Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom      

Žiaci 9.ročníka     19.6.2019                     Mgr. 

Mičincová 

- Geografická vychádzka – poznávanie miestnej krajiny – orientácia v prírode; práca 

s mapou a buzolou žiaci 5. ročníka       p.uč. Mgr. J. Vanka, Mgr 

Hricová – jún 2019 

 

 

CVČ je špecifické svojím zameraním i poslaním a je neustále otvorené pre deti, ktoré sem 

prichádzajú. Často sú preto realizované rôzne neplánované aktivity, hry, akcie napr. :      

- vedenie duchovnej poradne pre žiakov – duchovné sprevádzanie 



  

- aktuálne oživenie interiéru chodieb a kaplnky 

- tvorba projektov a prezentácií v prepojení predmetov : NV, SJ, PC, Dej. 

- vedenie knižnice s náboženskou literatúrou 

- adoračno - meditačné stretnutia 

- formovanie dorastu pre školský spevácky zbor 

- besedy s prezentáciami  

- tvorba príspevkov pre školský časopis Lúč a Mestské noviny 

 

Aktivity v duchovnej oblasti  

 

Naša škola vnáša do výchovy kresťanského ducha. Pomôckou na tejto ceste sú aj duchovné 

aktivity:     

- slávnostná sv. omša na začiatku školského roka spojená s VENI SANCTE 

- každý utorok počas šk. roka sv. omše v školskej kaplnke ráno o 7 hodine 

- celoškolské sv. omše na prikázané sviatky 

- ročníkové sv. omše  

- slávenie patrónov tried 

- besiedky v ŠKD s duchovným správcom školy  

- sviatosť zmierenia v adventom a pôstnom období,  pred prvým piatkom 

- možnosť duchovného doprevádzania žiakov a zamestnancov 

- pobožnosť prvých piatkov pre 4. ročník 

- modlitba sv. ruženca v kostole počas celého mesiaca október  

- sv. Mikuláš na škole  

- biblický kalendár 

- výroba a posvätenie adventných vencov 

- predaj náboženskej literatúry  

- vystúpenie žiakov „Živý Betlehem“ 

- príprava jasličkovej pobožnosti a triednych besiedok 

- biblická olympiáda školské kolo, dekanátne kolo, diecézne kolo   

- krížové cesty deti a učiteľov 

- hody v nedeľu Božieho Milosrdenstva v kaplnke školy 

- každodenná modlitba korunky k Božiemu Milosrdenstvu počas veľkej 

prestávky 

- verejná poklona Sviatosti Oltárnej v školskej kaplnke 

- účinkovanie detského speváckeho krúžku  

- miništrovanie chlapcov pri sv. omšiach   

- Celoslovenský projekt Noc čítania Biblie 

- akcia „Biela stužka“ za nenarodené deti 

- príprava na Prvé sväté prijímanie  

- Púť škôlkarov a ich rovesníkov s rodičmi na Staré Hory 

- slávnostná sv. omša na záver šk. roka a Te Deum 

 

Dobročinné akcie 

 

1. Výroba darčekov pre starých rodičov 

2. Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich 

3. Biela stužka  

4. Červené stužky 

5. Deň narcisov 

6. Hodina deťom 

7. Zbierka na deti v Kazachstane a v Levoči 

8. Misijný jarmok 



  

Ďalšie podujatia:  

Ďalšie podujatia:  

 duchovné cvičenia pre učiteľov počas letných prázdnin a pravidelné mesačné duchovné 

obnovy 

 duchovné obnovy pre ženy 

 púte 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

 Vystúpenia žiakov: deň otvorených dverí, školský karneval,  

 Deň matiek a otcov 

 účinkovanie detského speváckeho krúžku pri sv. omšiach  

 v materských školách v meste, pri zápise prvákov, v klube dôchodcov, na hodoch školy 

Kultúrne podujatia:  

 výchovné koncerty, vianočný koncert ZUŠ  

 návštevy výstav usporiadaných mestským kultúrnym strediskom  

Besedy:   

 cyklus besied a otvorených hodín v mestskej knižnici  

 beseda o misiách 

 beseda o výchove k manželstvu a rodičovstvu  

 besedy o profesijnej orientácii žiakov  8.a 9. ročníka  

 

Iné: 

 zber starého papiera,  

 zber vrchnáčikov z PET flia,š  

 náboženské relácie: 18. výročie posvätenia školskej kaplnky, Sv. Ján Bosko, , Ján de La 

Salle, Pôst, Veľká Noc, Nanebovstúpenie Pána, Božie Milosrdenstvo. 

Účasť na živote vo farnosti:  

 príspevky žiakov a učiteľov do farského časopisu Hlasy z Kríža, 

 modlitba sv. ruženca v kostole počas celého mesiaca október, 

 Živý Betlehem, 

 jasličková pobožnosť, 

 Dobrá novina - koledovanie v rodinách, 

 účinkovanie detského speváckeho krúžku pri sv. omšiach, 

 miništrovanie chlapcov pri sv. omšiach.   

Na hodinách náboženstva aj v tomto školskom roku sme sa opäť snažili o správne 

formovanie  detského charakteru. Dieťa už od malička je veľmi ľahko ovplyvniteľné, vyberá si 

vzory, ktoré napodobňuje, a ktoré usmerňujú jeho ďalšie správanie a duchovný rast. Preto je 

veľmi dôležité, aby si dieťa okrem svojich rodičov našlo v katechétovi dobrého priateľa. Potom 

ľahšie príjme učenie Cirkvi, zamiluje si Ježiša Krista a urobí prvé kroky na ceste sviatostného 



  

života. Ak si osvojí tieto zásady a návyky, neskôr aj samo bude schopné kráčať za Ním, lebo 

bude presvedčené o správnosti smeru a konečného cieľa. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

 

Škola sa pravidelne zapája do projektov  v rámci diecézy i do štátnych projektov. Snažíme 

sa získať finančné prostriedky na oblasť športu, výpočtovej techniky, na modernizáciu 

vzdelávacieho procesu, pre zdravotne postihnutých žiakov, ale i na učebné pomôcky pre 

všetkých žiakov. 

 

V tomto roku sa nám podarilo získať pre školu financie z nasledovných projektov: 

 

Víťazné projekty 2018/19 s finančnou dotáciou : 
 

V rámci projektu Biodiverzita do škôl  zrealizujeme úpravu školského areálu tak, aby sme 

podporili zvýšenie biodiverzity. Urobíme výsadbu drevín pre zmenu mikroklímy 

a výučbu,  výsadbu ovocných stromov a krov, živých plotov,  vyvýšených záhonov pre 

úžitkové rastliny a bylinky. Projekt trvá 2 roky a realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci so 

spoločnosťou Veolia. Na uskutočnenie našich návrhov sme  získali  finančnú podporu 2 000 €. 

V projekte pracuje 6 žiačok z 8.A pod vedením p.u. Mičincovej.  

 

Renovabis  pre zariadenie tretej triedy  MŠ  - 2 666 €. 

 

Projekt pre MŠ - ,,Detské ihrisko - premena betónovej plochy na oázu pohybu a zábavy" – 

sme získali 3 000 eur z BBSK BB. 

 

Projekt ŠKD - ,,Letný tábor ŠKD" – sme získali 3 710 eur z BBSK . 

Pri oboch projektoch z BBSK je minimálna výška spolufinancovania 10 %. 

 

• Viem, čo zjem 

Projekt „Viem, čo zjem“ bol druhým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids 

realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 

11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich 

záujem o pohybové aktivity. 

Do tohto projektu sa zapojili aj niektoré triedy z našej školy - 3. B, 4. B, 5.B, 6. B. 

Projekt pozostával z dvoch prednášok a niekoľkých kôl dobrovoľných súťaží , za ktoré 

zbierali triedy body.  

V novembri  2017 prebehla prvá súťaž, ktorej názov bol „Zabávame sa s komiksom“. Úlohou 

žiakov bolo vytvoriť komiks s hlavnou postavou superhrdinu, ktorý naučí deti, ako sa zdravo 

stravovať. Až 184 tried z 55 zapojených škôl popustilo uzdu fantázii a ohúrilo zaujímavými 

príbehmi. Diela malých tvorcov hodnotil známy dizajnér, grafik a ilustrátor Juraj Balogh. 

Triede 4. B sa podarilo uspieť v top desiatke a získali 8. miesto.  

 

• Zdravý úsmev 

Projekt, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.ročníkov, jeho cieľom bolo priviesť deti k správnym 

hygienickým návykom, k správnemu čisteniu zúbkov. 

 

 



  

•Čitateľský oriešok 

RAABE zorganizovalo súťaž so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie 

medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Súťaž mala dve časti – 

textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najskôr prečítali dva príbehy tak, aby im 

porozumeli. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli 

prelúskať. Úlohy nadväzujúce na prečítané texty, boli rôznorodé – niekedy žiaci správne 

odpovede zakrúžkovali, inokedy vypísali z textu, občas museli aj počítať alebo hľadať 

odpovede v encyklopédii či na internete. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou 

súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť 

oba príbehy do jedného jediného obrázku, skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe 

kresby.  Do projektu sa zapojili žiaci 2. – 4. roč. 

 

•Projekt Čitateľská gramotnosť 

Tento školský rok bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. Do tohto projektu sa zapojila 

aj naša škola. Vytvorili sme si plán aktivít, ktoré sme plnili s deťmi od septembra do júna. Deti 

cez rok čítali knihy, v rámci ktorých si zakladali čitateľské denníky. Počas adventného obdobia 

si štvrtáci na začiatku vyučovania čítali vianočné príbehy. V mesiaci február škôlkarov, ale aj 

žiakov1.stupňa upútala beseda s pánom Tiborom Hujdičom, ktorý veľmi vtipným a humorným 

spôsobom vtiahol deti do sveta detskej literatúry. Medzi pútavé aktivity patrilo aj marcové 

čítanie štvrtákov, ktorí čítali malým škôlkarom pred spaním. Počas tohto projektu sme sa 

zapojili aj do Čitateľského orieška, kde sme mali úspešné viaceré výtvarné práce, ktoré postúpili 

aj do celoslovenského kola. V spolupráci s mestskou knižnicou, ktorú sme počas roka 

navštevovali žiaci pracovali so zábavnými knihami a dozvedeli sa o nich opäť niečo nové, pre 

nich pútavé a zaujímavé. 

 

•Diecézny projekt – Fatimská Panna Mária 

Priblížiť žiakom katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy aktuálnosť Fatimských 

posolstiev v dnešných časoch. Sprevádzať a posilňovať ich k pokore vykonávať malé skutky 

lásky, ktoré sa naučia prejavovať v bežnom živote a možno ich obnovia aj v ich rodinách. 

Projekt sa zameral na tri závery:  

 Historický pohľad na mariánske zjavenia vo Fatime nás odvádza od skráteného 

pozitivistického náhľadu na dejiny a privádza k hlbokému zamysleniu sa nad históriou. 

 Pokúsiť sa rozpoznávať znamenia doby a viac dôverovať Božej prozreteľnosti. Cirkev 

nemožno zničiť zvonka a ani zvnútra!  

 Fatimské posolstvo je v najvyššej miere aktuálne. Boh sa v novšej histórii sotva niekedy 

tak zreteľne vyjadril, ako sa to stalo vo Fatime. Pomyslime iba na slnečný zázrak.  

 

 

•Tajný život mesta  

Vďaka projektu Tajný život mesta spoznáte rozmanitosť rastlín, ktoré vám rastú pod 

oknami a doteraz ste si ich krásu a jedinečnosť možno nevšimli. koly zapojené do projektu 

objavia zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a budú ich môcť prezentovať 

širokej verejnosti. Navyše objavia čaro bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je 

na Slovensku úplnou novinkou a určite prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných 

predmetov na školách! Na Slovensku projekt koordinuje Živica. 
Zapojení žiaci 6.B triedy na hodinách biológie pod vedením Mgr. Hronskej. 

 

• Šach na školách 

http://www.zivica.sk/


  

Cieľom Šachu na školách pritom nie je výchova kvalifikovaných šachistov, projekt má 

hlavne spoločensko-vzdelávací charakter. Väčšinou sa šach učí formou vzdelávacieho 

krúžku mimo školského vyučovania. Šachové krúžky na školách vedú jednak samotní 

učitelia, väčšinou však ide o nadšených šachistov. Šach na školách je aj vďaka odporúčaniu 

Európskeho parlamentu z roku 2011 veľkým fenoménom posledných rokov. 

Šachový krúžok vedie Mgr. Hlinka a jeho žiaci sa zapájajú do šachových turnajov v Žiari 

nad Hronom. 

 

•Infovek 

Naša škola sa už od roku 2002 zapojila do projektu Infovek. Využitie IKT vo vyučovacích 

predmetoch je pre nás jednou z hlavných priorít školy. Vďaka projektu Infovek sa u nás 

prvýkrát stretávajú s počítačom deti z materskej školy, ktoré získavajú základy informačnej 

gramotnosti. V rámci CVČ tiež  vzdelávame žiakov základnej školy v tejto oblasti. Na aktívnej 

získavanie informácií prostredníctvom moderných technológií využívame dve učebne 

výpočtovej techniky s prístupom na internet a nainštalovaným edukačným softvérom.  Väčšia 

časť učiteľov absolvovala funkčnú gramotnosť v informačných technológiách. Od školského 

roku 2009/10 sa začali učitelia vzdelávať v používaní informačných technológií, ktoré má škola 

k dispozícii: e-learningový portál, používanie zariadení, práca v školskej sieti.  Škola sa zapojila 

do nového projektu Infovek 2. Projekt Infovek stále pretrváva. 

 

• Renovabis           

Cieľovou hodnotou školy, ale i celej spoločnosti je výchova citlivého, múdreho a vzdelaného 

jedinca, ktorý je schopný pracovať v tíme, byť tvorivý a zručný pri práci s novými 

technológiami. A k tomu smerujú všetky ideály a zámery, ktoré sa viažu na formovanie 

osobnosti človeka ako ušľachtilej bytosti so všetkou zodpovednosťou za život a jeho zmysel. 

To predpokladá zavádzať do škôl nové moderné formy výučby. Mať v triede interaktívnu 

tabuľu, počítače, dataprojektor, vizualizér, množstvo encyklopédií, či multifunčné 

zariadenie, ktoré prispievajú k skvalitneniu vyučovania. Projektami „Trieda 21. storočia“           

a „Učme sa pre život 1“ deti nadobúdajú väčšie zručnosti pri práci s IKT. Tvorbou vlastnej 

webovej stránky sa zdokonaľujú v čítaní s porozumením, štylizáciou viet, komunikáciou, 

kreativitou a celkovému skvalitňovaniu výučby. Deti sú ešte viac vtiahnuté do aktívneho diania 

v triede počas vyučovacieho procesu. Vyhľadávanie informácií a ich ďalšie spracovanie 

prispieva aj k efektívnejšiemu využitiu voľného času počas prestávok, či v popoludňajších 

hodinách pri krúžkovej činnosti. Výchova kresťana, ktorý si dôveruje, je najhlavnejším cieľom.  

Vďaka projektu Renovabis máme už dve klasické triedy zariadené s kvalitnou VT 

a interaktívnymi tabuľami. V školskom roku 2011/12 sme po získaní finančných prostriedkov 

v projekte Renovabis „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu...“ 

Mk 16,15 – v programe  vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na 

Slovensku začali s budovaním jazykovej učebne vo vestibule školy. Z  projektu sme získali 

4 628 €, z ktorých sme zakúpili 8 počítačov (7 pre žiakov, 1 pre pedagóga), 22 ks stereo 

slúchadiel s mikrofónom (môžu tak súčasne pracovať všetci žiaci triedy  v skupinkách po 2-3 

žiakoch pri každom počítači), vizualizér a tlačiareň.  

V školskom roku 2012/13 sme sa zapojili do projektu Renovabis – Učíme sa s radosťou,  

avšak sme nevyhrali. 

V školskom roku 2013/14 sme sa do projektu nezapojili, pretože bol projekt prerušený. 

V školskom roku 2014/15 sme sa zapojili s projektom „Učme pre život 2“ /3302 €/. 

Zámerom projektu je nákup tabletov modernizácia, zefektívnenie a skvalitnenie vyučovacieho 

procesu. Vďaka tabletom sa zníži množstvo domácich úloh a skráti sa čas domácej prípravy 

žiakov, čím sa zároveň vytvorí priestor pre deti tráviť popoludnia inými tvorivými aktivitami. 

Výučbou pomocou tabletov sa zlepšia aj ich technické zručnosti a schopnosť prezentovať svoje 



  

názory a riešenia v širšej skupine vrstovníkov. Očakávame zároveň zlepšenie prospechu                

v profilových predmetoch a zvýšenie motivácie žiakov učiť sa nové veci. Ekologický prínos - 

výrazné zníženie spotreby papiera, zošitov, tlače. 

V školskom roku 2017/18 sa vyhlásila výzva pre materské školy, ktorá v projekte Renovabis   

získala  2 666 €, boli použité na nové zariadenie tretej triedy MŠ. 

 

•Lego a Robolab 

Technické vzdelávanie u žiakov  nie je jednoduchou záležitosťou. Začína  intuitívne a ďalej by 

malo pokračovať systematickým vzdelávaním v predškolských, školských, ale aj 

mimoškolských zariadeniach. A práve tu sa otvára možnosť na uplatňovanie netradičných 

metód vyučovania v rámci projektu s využívaním učební LEGa ako učebnej pomôcky. Na 1. 

a 2. stupni má škola k dispozícii  5 učební  LEGO Dacta , učebňu  LEGO Robolab a LEGO 

Controlab. Tieto učebne sa stali aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.  Žiaci sa s nimi 

stretávajú počas hodín prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy,  matematiky, technickej 

výchovy a fyziky. Učia sa pracovať v skupinách – spoločne pracovať na projekte, pomáhať si. 

Majú možnosť  učiť sa hravou formou. Práca s LEGO zostavou je pre žiakov zaujímavá z 

mnohých dôvodov – spojenie teoretických poznatkov s praktickou činnosťou, zapojenie 

všetkých detí i tých, ktorí nevynikajú v ostatných vyučovacích predmetoch. Činnosť so 

zostavou rozvíja ich myslenie, podporuje tvorivosť a fantáziu. Pomáha im rozvíjať emočnú 

inteligenciu. Učia sa ohľaduplnosti, slušnosti, vzájomnej úcte, tolerancii. Hravou formou si 

osvojujú učivo,  na prácu tešia, je pre nich zaujímavá.   V škole sme založili dva krúžky, ktoré 

vedú naši pedagogickí pracovníci: Mgr. J.Malá a Mgr. M.Ivan.  

 

• Baterky na správnom mieste                                                                                                 

Do tohto projektu sa zapojili žiaci vo veľkom počte. Bol podporený aj rodičmi a bol úspešne 

realizovaný aj v tomto školskom roku. 

 

•Planéta vedomostí 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR spustilo  testovaciu prevádzku projektu 

digitálnych učebníc Planéta vedomostí, do ktorého sme sa zapojili aj my. Škola využíva  

digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy v prostredí 

vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk – www.naucteviac.sk. Projekt Planéta vedomostí                  

v súčasnosti obsahuje prioritné predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) 

spracované do podoby digitálnych učebníc, ktoré získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR        

a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre školy. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom 

vybraných škôl otestovať využitie digitálnych učebníc v prostredí portálu Naučteviac.sk – 

www.naucteviac.sk vo vyučovacom procese, získať spätnú väzbu a reakcie učiteľov na 

možnosti využitia portálu pre organizáciu výučby v škole (príprava učiteľov, prezenčná výučba 

v škole, úlohy pre žiakov). Digitálne spracované učivo je pritom kedykoľvek prístupné žiakom 

aj z domáceho prostredia, čo umožňuje, aby prehľad o učive mali aj rodičia (domáce úlohy pre 

žiakov). V rámci projektu budú realizované školenia pre učiteľov v centre moderných 

vzdelávacích technológií EDULAB v Bratislave - www.edulab.sk,  ktoré sme absolvovali.  

  

•E-Twinning 

V tomto šk. roku sa nepokračovalo v projektoch z časového zaneprázdnenia. Ale plánujeme 

pokračovať v budúcom šk. roku. 

 

http://www.naucteviac.sk/
http://www.naucteviac.sk/
http://www.edulab.sk/


  

•Národný projekt :Polytechnická výchova na základných školách 

 

Cieľom tohto národného projektu je rozvoj praktických zručností a vedomostí žiakov, rovnako 

aj podpora novej koncepcie školy. Projekt prináša modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov 

základných škôl v oblastiach Človek a príroda (biológia, fyzika, chémia) a Človek  a svet práce 

(technika), ktorého cieľom je podpora profesijnej orientácie na odborné vzdelávanie a prípravu.  

Pri jeho realizácii spolupracujeme so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) a  je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 

•Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania (E - test). 

 

Kľúčovým cieľom tohto projektu je vytvorenie podmienok pre postupné zapojenie všetkých 

základných a stredných škôl do elektronického testovania. Tento projekt je financovaný             

zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie. Hlavnými cieľmi tohto projektu sú: 

zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania, zapojenie učiteľov do 

tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM, vytvorenie databázy testov a úloh, moderné                   

a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh, zefektívnenie a urýchlenie 

porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, 

MŠVVaŠ SR. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 
 

V tomto šk. roku sa neuskutočnila žiadna inšpekcia. Posledná inšpekcia bola v základnej škole 

v  dňoch 22.11 – 30 .11. 2015. Štátna školská inšpekcia vykonala v tomto termíne komplexnú 

inšpekciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola nedostala žiadne opatrenia a bola 

vyhodnotená veľmi pozitívne.   

§ 2. ods. 1 l 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 

Škola má 19 kmeňových tried ZŠ / z toho 1 špeciálna trieda pre zdravotne postihnuté deti/ a 3 

triedy MŠ, v ktorých sú zabezpečené všetky podmienky pre denné vyučovanie. Triedy sú 

priestranné a svetlé, vybavené skriňami a žiackym nábytkom, umývadlom  a sú esteticky 

upravené. V každej triede sa nachádza dataprojektor, napevno zabudovaný na strope. V 8 

klasických triedach sa nachádzajú interaktívne tabule, 9  interaktívna tabuľa sa nachádza 

v odbornej učebni VT a 10. v MŠ. Okrem toho sa využíva sa v ostatných triedach veľký  tablet.  

V kaplnke a zborovni  je tiež nainštalovaný dataprojektor. /Jazyková učebňa bola sprístupnená 

od septembra 2012, v ktorej je zabudovaná výpočtová technika podľa najnovších parametrov 

aj s interaktívnou tabuľou./ 

Celá trieda Mgr. Čamajovej využíva malé notebooky a trieda Mgr. Pročkovej tablety. 

V každej klasickej triede je PC alebo notebook pre učiteľa a je pripojený na web. 

 

 

Počet kmeňových tried:   18 ZŠ, 1 ŠT  a 3 MŠ  

 

Odborné učebne: 5- jazyková, fyzikálno-chemické laboratórium, knižnica, 2 PC učebne, 

dielňa. 



  

Počet telocviční:   1 veľká + 1 malá a  posilňovňa 

                                                                                                                                           

Kaplnka Božieho Milosrdenstva   

 

Školská jedáleň – strava  sa od 1.9.2019 varí v našej škole 

 

Iné: 

CVČ – kabinet /ZÚ cca 29-30/  

    

ŠKD – kabinet 

Priestory pre ŠKD: 

 a/ v špeciálnych učebniach:           1   /prerobená chodba so zásuvnými dverami/                                 

b/  v kmeňových triedach:                       5 

 

Školský areál:  2 ihriská – pre MŠ a ŠKD + viacúčelové ihrisko   

 

Predaj desiaty alebo školských pomôcok v škole:  

Školský bufet zabezpečuje - p. Baláž /prenájom/. 

 

Skvalitnenie MTZ  

a/ Interiér školy:  

 neustále zakupovanie učebných pomôcok pre jednotlivé predmety podľa                                                  

finančných možností školy,   

 prerobenie novej prváckej triedy na 2. poschodí –  maľovanie,   

 nové skrine do budúcej triedy 1. roč., /1.A Mgr. Pročková/ 

 2 nové koberce – 1. ročník a v MŠ,   

 vybudovanie novej tretej triedy materskej školy /kanalizácia, vymurovanie toaliet 

po 4 WC a 4 umývadlá pre deti,  podlaha, obklady, maľovanie,  nové postieľky, 

posteľné prádlo a obliečky... 

 skrine a stolíky  do kabinetu 1.stupňa 

 v 1. polroku 2019 prebiehalo prerábanie priestorov kuchyne na varenie                   

k 1.9.2019. 

 

Exteriér školy:  

 úprava areálu školy – výsadba okrasných rastlín a ovocných stromov,  

 v poradí tretia čiastočná oprava strechy, 

  hľadanie finančných možností na  vnútorný areál školy – oprava betónových 

chodníkov,   

 v lete 2018 sa urobil sponzorsky nový chodník  pred budovou školy pre deti 

z bezpečnostných dôvodov so súhlasom mesta, zriaďovateľa a stavebného úradu  

v ZH.  

 

§ 2. ods. 1 m 

 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2018 

Rozbor hospodárenia za rok 2018 
 ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom 

 
  V zmysle § 7 ods. 1až 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných     



  

  škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari    

  nad Hronom predkladá zriaďovateľovi školy Správu  o hospodárení za rok 2018 

 

1. ANALÝZA PRÍJMOVEJ ČASTI 

 

ANALÝZA PRÍJMOVEJ ČASTI 

V súlade s § 4 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov boli v mesačných termínoch poskytované normatívne 

finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ Š. Moysesa prostredníctvom zriaďovateľa koly. 

 

Normatívne zdroje: 

ZŠ   2018 593 533,00  € 

z dohodovacieho konania                               35 000,00  € 

SPOLU:       628 533,00  €  

 

V roku 2018 sme vyčerpali všetky  poskytnuté finančné prostriedky  628 533,00 €.                                  

Z týchto prostriedkov sme  uhradili náklady na mzdy, poistné a náklady na prevádzku, hlavne 

náklady na energie, nákup kníh a učebných pomôcok, revízie a ostatné  služby.    

 

 

 

Nenormatívne zdroje: 

Príspevok na asistentov učiteľa 55 440,00 € 

Príspevok na vzdelávacie poukazy 10 342,00 € 

Príspevok na predškolskú výchovu detí  2 875,00 € 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov 

zo sociálne zvýhodneného prostredia                     

 

             500,00  € 

Príspevok na učebnice nenormatívne       93 ,00 € 

Príspevok na dopravné žiakov 8 900,00 €    

Prenos   z roku 2017                                                         758,76€ 

z toho vyčerpané: 9 466,96 € 

zostatok  2018 prenos do  roku 2019 191,80 €  

Lyžiarsky výcvik 5 700,00 € 

Škola v  prírode 3 800,00 € 

odchodné 2 954,00€  

SPOLU:    91 170,96€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské zariadenia: 

 

MŠ 115 669,00 € 

CVČ 26 370,15 € 

ŠKD 50 863,00 € 

Školské stravovanie 39 097,85 € 

Ostatné  CVČ - dediny      4 767,20 € 



  

SPOLU:       236 767,20 € 

      

 Iné zdroje: 

Príspevky zo ŠR a ESF na realizáciu NP V. 6 219,92 €  

Príspevok na hmotnú núdzu 1 019,40 € 

SPOLU: 7 239,32 € 

 

Vlastné príjmy:  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD                      
 

6 350,00 € 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  

spojených s hmotným zabezpečením v CVČ                     

 

1 846,00 € 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením v MŠ                         

5 270,00 € 

Príjem z prenájmu nebytových priestorov 9 847,78 € 

 

Príjem z čerpania sponzorských príspevkov: 

 

2 666,00€ 

  

Prijaté dary ost. výnosy 7 000,00 € 

Úroky na bankovom účte 155,42 € 

SPOLU:         33 135,20 € 

 

  

PRÍJMY  SPOLU:                                        996 845,68 
 

 

ANALÝZA VÝDAVKOVEJ ČASTI 

 

 

Celková výška nákladov za rok 2018 bola 996 670,36 €. Výsledok hospodárenia v roku 2018 

bol zisk vo výške 221,91 €,  ktorý  sa dosiahol na stredisku 806 - nájom ZŠ.  Po zdanení je  VH 

175,31 €. 

 

Prehľad jednotlivých nákladových položiek podľa účtovných stredísk poskytujú Hlavné knihy 

analytických účtov. 

 

Najväčší  podiel  na  celkových  nákladoch majú osobné   náklady vo výške  798 172,29 €        

/80,08 %/ - účtovná skupina 52.  V tejto skupine nákladov sú  okrem miezd  a zákonných          

odvodov zahrnuté aj sociálne náklady  na  stravovanie  zamestnancov a  náklady na tvorbu       

sociálneho  fondu vo  výške  1 %  hrubých  miezd  v zmysle  platných  predpisov.  V tejto       

nákladovej položke sú obsiahnuté aj náklady na asistentov učiteľa. 

 

Druhou najväčšou nákladovou položkou je účtovná skupina  51 – Služby, ktoré sa                       

na celkových nákladoch podieľajú vo výške 78 799,53 /7,90 %/. V rámci tejto účtovnej skupiny 

je najnákladovejšou položkou vykurovanie  vo výške 24 409,93 € /2,44 %/. Napriek tomu, že 

máme reguláciu kúrenia a zriaďovateľ v minulosti zrealizoval výmenu okien, položka na 

kúrenie sa znížila len minimálne.  

V poradí treťou položkou, čo sa týka nákladovosti, je účtovná skupina 50 – Spotreba 

materiálu, ktorá sa na celkových nákladoch vo výške 28 324,79 € /2,84 %/.  V tejto skupine sú  

obsiahnuté náklady na spotrebný materiál, čistiace prostriedky, knihy, učebné pomôcky, 



  

školské tlačivá, nákup DHM, OPPP  Skupina nákladov 502 Spotreba vody a elektrickej energie 

je  vo výške 30 669,56 € čo je 3,07  %. 

 

Účtovné skupiny 54 a 59,  v ktorých sú zahrnuté náklady na stravovanie žiakov,  bankové 

poplatky a splatná daň z príjmov sa podieľajú na celkových nákladoch  vo výške   60 704,06 

€  /6,09 %/.  Z týchto položiek je najvyššia čiastka na  stravovanie žiakov.  

 

 

INÉ ŠPECIFIKÁ 

 

ZŠ s MŠ Š. Moysesa zamestnávala v súlade so súhlasom zriaďovateľa  v kalendárnom roku 

2018  5,5 asistentov učiteľa  s dotáciou vo výške 55 440 €.  Poskytnutú dotáciu z Ministerstva 

financií na asistentov sme prispôsobili úväzku asistentov a dotáciu sme vyčerpali v plnej výške 

t.j. v členení na mzdy  vo výške 41 052 €  a poistné 14 388 €. Mzdy skutočné na asistentov boli 

vo výške 50 847 €  a poistné vo výške 17 898,14 €  náklady.  Prekročené náklady 13 305,14 €  

na mzdy a  na sociálne poistenie  na  asistenta učiteľa sme hradili z prostriedkov získaných 

z  príspevku na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z prostriedkov UP 

a z  normatívnych prostriedkov školy. 

 

 

Dotáciu na vzdelávacie poukazy vo výške 10 342 € sme vyčerpali v zmysle Smernice 

o vzdelávacích poukazoch v plnej výške v nasledovnom členení – 75 % na mzdy vo výške  

7 692 € 25 % na učebné pomôcky vo výške 2 650  €. Dotácia i čerpanie sa premietli v účtovnom 

stredisku 802 – CVČ. 

 

Príspevky zo ŠR a ESF na realizáciu NP V.  vo výške 6 219,92 € nám pomohli                                             

pri financovaní  osobných nákladov. 

 

 

Príjem z prenájmu nebytových priestorov na stredisku 806 nájom ZŠ bol vo výške                 

9 847,78 € a dar vo výške 5000 € RKC Žiar nad Hronom.  Prostriedky sme použili na 

financovanie prevádzkových nákladov, dohody o pracovnej činnosti, telefónu a opravu strechy 

vo výške 11 716 €.  Financovanie  strechy sme zabezpečili aj z prostriedkov RS pri ZŠ s MŠ Š. 

Moysesa vo výške 3 000 €. Po odpočítaní nákladov 14 672,47 € sa dosiahol zisk z prenájmu vo 

výške 221,91 €. Po zdanení je  čistý zisk 175,31 €. 

 

  

Zabezpečenie chodu a prevádzky ZŠ s MŠ Š. Moysesa bolo v roku 2018 náročné.  

Príjmy z prenájmu nám pomohli pokrývať vysoké náklady na prevádzkové náklady. Riešili sme 

havarijnú situáciu s vodou. Tá nám spôsobila zvýšené náklady o cca 10  000 €. Pri financovaní 

nám pomohol  aj  dar od RKC Biskupstvo Banská Bystrica 2000 €. 

 

S pomocou Božou sme rok zvládli so ziskom z prenájmu vo výške 175,31  €.  

 

 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky    

Pozitívne výsledky v napĺňaní pedagogickej koncepcie školy 



  

Naša pedagogická koncepcia vychádza z princípov evanjelia a humanisticko-tvorivého učenia. 

Dávame šancu uspieť všetkým deťom na základe ich vývojových predpokladov učenia. 

Snažíme sa pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého učenia 

a upevňovania si prosociálneho cítenia.  

Veľmi dobré výsledky zaznamenávame v práci s talentovanými žiakmi. Vytvárame im 

kreatívny priestor pre rozvíjanie ich talentu prostredníctvom projektového učenia, záujmovej 

činnosti, prípravou na olympiády a predmetové súťaže. Žiaci úspešne reprezentovali školu 

(pozri  tabuľka - prehľad výsledkov súťaží).  

Veľmi dobrým krokom bol vytvorenie novej – druhej špeciálnej triedy pre deti, v ktorej sa prvé 

tri hodiny vyučovali 3 žiaci. Na ďalších hodinách sa spojili do jednej triedy a mali výchovné 

predmety.   

V práci so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami sme postupovali podľa 

individuálnych vzdelávacích plánov alebo sme uplatňovali individuálny prístup na základe 

odporúčania špeciálnych pedagógov a psychológov. Individuálne hodiny so žiakmi realizovali 

špeciálna pedagogička: Mgr. Daniela Kolháneková. Deťom pomáhame prežiť radosť                     

z dosiahnutých úspechov v škole, pestovať si sebadôveru vo vlastné schopnosti. Pozitívne 

výsledky práce evidujeme u žiakov, ktorých rodičia úzko spolupracujú s učiteľmi.  

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na plnení projektových zámerov školy,                  

do ktorých je škola zapojená.  

Pokračovali sme  vo väčšej informovanosti verejnosti prostredníctvom médií – miestnych 

novín, farských novín, okresných novín, ATV a  našej webstránky školy s moderným dizajnom 

a s prehľadným obsahom, ako i v internetovej žiackej knižke.   

Darilo sa nám v renovačných prácach v interiéri a v exteriéri školy. Naďalej sa pokračovalo                  

v materiálovo-technickom vybavení odborných učební a kabinetných zbierok. 

 

Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania  

1. Vo výnimočných prípadoch  sa nám nedarí zabezpečiť stopercentnú odbornosť vyučovania 

/nemecký jazyk, občianska výchova, geografia/.  

2. Naši pedagógovia v praxi aplikujú tvorivo humanistické formy učenia, s cieľom odbúrať 

mechanické pamäťové učenie. U niektorých žiakov sa však uvedené prístupy a úsilie 

pedagógov priamoúmerne nepremietajú v nameraných výsledkoch testov. Sú to predovšetkým 

deti z nepodnetného rodinného prostredia a s nízkou motiváciou k učeniu.  

3. Viac zefektívniť procesy učenia za podpory IKT vo všetkých triedach. 

 

Návrh opatrení  

1. Naďalej vytvárať atraktívne a kreatívne pracovné prostredie pre učiteľov s cieľom vytvoriť 

stabilný tím kvalifikovaných učiteľov, a to aj  podporou štúdia ANJ z radov učiteľov 1. stupňa, 

informatiky, telesnej výchovy,  ale i ostatných predmetov.   



  

2. Vytvárať podmienky pre zabezpečenie stopercentnej odbornosti vyučovania.  

3. Podnecovať rodičov problémových žiakov k aktívnej spolupráci so školou i v kooperácii 

s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou a duchovným správcom školy otcom Mirkom 

Sliačanom.  

4. Neustále zlepšovať materiálno-technické podmienky na efektívne využívanie IKT 

v procesoch učenia a priebežné vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT – modernizácia 

vzdelávacieho procesu. 

5. SWOT analýza ( Strong point, Weak point, Opportunities, Threats ) je štandartná metóda 

používaná k prezentácii analytických poznatkov o najrôznejších objektoch skúmania. Jej 

princípom je jednoduchá, avšak výstižná a pokiaľ možno vyčerpávajúca a objektívna 

charakteristika silných a slabých stránok skúmaného objektu a jeho možných príležitostí 

a ohrození. Iba na základe serióznej analýzy sa dajú robiť múdre rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú 

vývoj subjektu pozitívnym smerom. Silné a slabé stránky predstavujú vnútornú analýzu školy. 

Príležitosti a ohrozenia predstavujú vonkajšiu analýzu. Vonkajšie vplyvy a ich 

pravdepodobné účinky sú dôležité pri tvorbe stratégie, pretože ich objekt nemusí ovplyvniť. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov, 

 dobrá spolupráca školy 

s predškolskými zariadeniami 

a odberateľskými strednými školami, 

 možnosti výberu cudzieho jazyka 

v súlade so záujmom žiakov a ich ro-

dičov, 

 bezbariérovosť školy a tým 

umožnená výučba a integrácia detí 

so špeciálnymi potrebami,  

 využívanie alternatívnych spôsobov 

vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 dobrá poloha školy v centre  a pri 

autobusovom nádraží,   

 kvalitné a udržiavané životné 

prostredie školy, 

 dobrý vplyv na formovanie enviro-

mentálneho vedomia a postojov 

žiakov k problematike životného 

prostredia, 

 sústavné zlepšovanie priestorových 

podmienok vzhľadom na klesajúcu 

detskú populáciu, 

 individuálne začleňovanie žiakov            

so zdravotným postihnutím, 

 zriadenie špeciálnej triedy pri ZŠ, 

 zriadenie materskej školy pri ZŠ, 

 pre skvalitnenie práce s deťmi                   

s poruchami správania a učenia  

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov školstva, 

 škola sa zapája len v obmedzenom 

množstve  do medzinárodných  pro-

jektov, 

 energeticky náročné prevádzkovanie 

budovy školy,  

 v systéme výchovy je potrebná väčšia 

previazanosť  formálneho a nefor-

málneho   záujmového vzdelávania, 

 stály nedostatok moderných 

učebných pomôcok, 

 priemerné využívanie výpočtovej 

techniky a internetu vo výchovno-

vzdelávacom procese / iba dve 

učebne/, 

 stály nedostatok výpočtovej techniky,  

 nízky počet pedagógov – mužov. 

 



  

pôsobí na škole špec. ped. a asistenti 

učiteľa, 

 zriadenie CVČ pri ZŠ, 

 zriadenie SKD pri ZŠ, 

 zriadenie MŠ pri ZŠ, 

 školská jedáleň, 

 zapájanie sa do projektov, 

 dobrá spolupráca s rodičmi, 

 ZUŠ v priestoroch školy pre našich ž. 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie, 

 získavanie mimorozpočtových 

zdrojov pre školu a školské 

zariadenia, 

 rozvinúť spoluprácu medzi školami 

v rámci mesta i diecézy,  

 spracovať koncepciu rozvoja školy 

vo vzťahu k zriaďovateľovi,  

 monitorovať a priebežne vyhodno-

covať tendencie vývoja situácie na 

trhu práce, a tak ovplyvňovať po 

ukončení ZŠ výber stredných škôl, 

 v rámci vzdelávacích programov 

venovať zvláštnu pozornosť výučbe 

cudzích jazykov a IKT, 

 vo výchovno-vyučovacom procese 

využívať existujúcu sieť podporných 

inštitúcií a neziskových 

mimovládnych organizácií, 

 dobrou marketingovou stratégiou 

získavať žiakov do školy,  

 zapojenie školy  do procesu trvalo 

udržateľného rozvoja regiónu, 

 zmena školy  na centrum 

vzdelávania, športu a kultúry,  

 realizáciou projektov škôl podporu-

júcich zdravie utvárať podmienky 

pre ochranu a podporu zdravia detí, 

 rozvíjať podporné výchovno-vzde-

lávacie projekty  školy 

v spolupráci   so zriaďovateľom 

a ďalšími inštitúciami,  

 rozpracovávanie základných stra-

tegických princípov rozvoja školstva 

v súlade s novým školským 

zákonom a  s hlavnými zámermi 

školských systémov štátov EÚ,  

 ďalšie vzdelávanie pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov 

školy, 

 dobré podmienky pre šport. 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 vandalizmus bezdomovcov a žiakov 

z iných škôl /sprejovanie budovy, 

ničenie nových plastových okien, 

oplotenia.../, 

 nedostatok finančných prostriedkov: 

            - na opravy,  

            - dokončenie rekonštrukcie budovy,               

      - na kúpu moderných didaktických  

        pomôcok, 

 nedostatok priestorov na špeciálne 

učebne, 

 nedostatočné  finančné zdroje pre 

školstvo, 

 nedokončené priestory pre školskú 

kuchyňu – stále dovážaná strava do 

ŠJ, 

 nadstavba nad budovu školy –

rozšírenie tried, kabinetov.  

 



  

                                                                                                                                 

§ 2. ods. 1 p 
Uplatnenie žiakov 

Cieľom nášho výchovno-pedagogického úsilia je vypestovať u žiakov edukačné, sociálne              

a sebaprojektívne kompetencie, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť v ďalšom štúdiu                     

a v osobnom živote.                                                                                                                                                     

Naši žiaci 9. ročníka sa v rámci prijímacieho konania na gymnáziá a stredné odborné školy          

a učilištia úspešne umiestnili na školy podľa vlastného výberu. 

O ďalšom uplatnení našich žiakov na stredných školách získavame spätnú väzbu zo stredných 

škôl, ktoré vzdelávajú našich bývalých žiakov. Pedagógovia z týchto škôl vysoko hodnotia 

dobrú pripravenosť našich žiakov, nielen po odbornej stránke /anglický jazyk, matematika, 

slovenský jazyk/ ale i v slušnom správaní.   

§ 2. ods. 2 a                                                                                              
Psychohygienické podmienky 

V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre žiakov:  

 postupné  odbúravanie stresu na vyučovacom procese,  

 eliminovanie hluku počas prestávok,  

 vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania,  

 zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov,  

 relaxačný deň  streda bez domácich úloh, 

 príjemné pracovné prostredie v triedach a  čistota pracovného prostredia.  

 § 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity 

Centrum voľného času zameriava svoju pozornosť na poskytnutie rôznych alternatív 

zmysluplného využitia voľného času pre žiakov Základnej školy s materskou školou Štefana 

Moysesa. Žiaci sa môžu rozhodnúť pre krúžky, ktoré hlbšie rozvinú ich intelekt, pohybové 

schopnosti, ale sú i také, ktoré obohatia aj duše našich malých kresťanov. Keďže naše CVČ je 

súčasťou cirkevnej školy, snažili sme sa, aby duch školy prenikol aj do oblasti využitia voľného 

času detí a vniesol tam tretí - duchovný, tak veľmi potrebný rozmer. A dúfam, že sa nám to 

s Božou pomocou a v spolupráci s ochotnými ľuďmi, zapálenými pre Pána aj podarilo. 

V tomto školskom roku prebiehalo v CVČ 30 záujmových útvarov a uskutočnilo sa množstvo 

rôznych druhov mimoškolských aktivít či akcií, z čoho mnohé sa uskutočnili i opakovane. Naša 

škola každoročne realizuje aktivity, ktoré majú už svoju tradíciu. 

Činnosť CVČ bola v tomto školskom roku rôznorodá. Na škole prebiehala prostredníctvom 

pravidelnej záujmovej činnosti a príležitostnej záujmovej činnosti. V CVČ je 30 záujmových 

útvarov spoločenského, vedného a umeleckého zamerania. Vedúci záujmových útvarov sú 

prevažne pedagógovia ZŠ s MŠ Štefana Moysesa. 

  

P. č. 

 

Záujmový útvar: 

 

Vedúci záujmového 

útvaru: 

Spolu 

 

 

VP 

  

HN 

  

* Počet 

platiacich 

  



  

1. Atletický p. Podolec 24 21     3 

2. Basketbalový Bc. Rečlová 31 27     4 

3. Bedminton  Mgr. Hlinka 15 13     2 

4. Biblický krúžok Sr. Pavla 20 12   8 0 

5. Francúzština pre 7. roč. Mgr. Štefanková 7 6     1 

6. Futbalový pre 1. st.  Mgr. Ivan 31 19     12 

7. Futbalový pre 2. st. Mgr. Foltán 20 19     1 

8. Gymnastický krúžok Mgr. Mičincová 11 5     6 

9. Matematika a ja pre 8. roč. Mgr. Polanská 14 14     0 

10. Matematika a ja pre 6. roč. Mgr. Polanská 15 11     4 

11. Matematika a ja pre 9. roč. Mgr. Ivan 30 27     3 

12. Miništrantský krúžok Mgr. Sliačan 29 11   18 0 

13. Nemčina pre 7. roč. Mgr. Luptáková 23 20     3 

14. Nemčina pre 8.- 9. roč. Mgr. Weissová 8 7     1 

15. PC a ja - 4. A Mgr. Čamajová 18 14     4 

16. PC a ja - 4. B Mgr. Pročková 22 19     3 

17. PC a ja - 5. roč. Sr. Pavla 21 14     7 

18. 

PC a ja - MŠ Mgr. Čamajová  

Mgr. Pročková 

17 0 

 

    17 

19. PC a ja 6. - 8. roč. Sr. Pavla 19 15     4 

20. Robotický Mgr. Malá 13 13     0 

21. Robotický Mgr. Ivan 16 0     16 

22. Slovenčina a ja pre 9. roč. - A Mgr. Jauschová 18 2     16 

23. Slovenčina a ja pre 9. roč. - B Mgr. Malá 16 5     11 

24. Spevácky Mgr. Jóbová 11 9   2 0 

25. Šachový Mgr. Hlinka 12 8     4 

26. 

 

Tanečno - športový MŠ p. Beňová,  

p. A. Hricová 

19 0 

 

    19 

27. 

Výtvarno- kreatívny krúžok pre 1. -

5. roč. 

Mgr. Bistová 37 29 

 

    8 

28. 

 

Výtvarno - kreatívny "Farbičky" 

MŠ 

p. Mäsiarová,  

p. Rusnáková 

12 0 

 

    12 

29. Zahrajme sa s Cookiem A Mgr. Štefanková 10 0     10 

30. Zahrajme sa s Cookiem B Mgr. Štefanková 10 0     10 

   549 340  28 181 

 Spolu:  

 

 

  113 ZŠ 

+ 

68 MŠ 

 

* - Oslobodení od poplatku ršk.                 Červenou – krúžky v MŠ 

 

Počet členov v MŠ: 21 

Počet členov na I. stupni: 299 

Počet členov na II. stupni: 229 

Počet záujmových útvarov: 30 
 

Práca v záujmových útvaroch 



  

 

Žiaci pracovali v záujmových útvaroch, tieto si vybrali na začiatku školského roka. 

 Formy, obsah i metódy vedúci krúžkov prispôsobovali veku žiakov. Záujmové útvary mali 

rôzne zameranie.  

 

Žiaci si mohli osvojiť v jazykových krúžkoch základy cudzích jazykov – angličtiny, 

nemčiny a francúzštiny. 

 Vzdelávacie záujmové útvary – Slovenčina a ja i Matematika a ja pripravovali hlavne 

žiakov deviatych ročníkov na prijímacie pohovory na stredné školy.  

 

V záujmovom útvare Práca s počítačom žiaci získavali základy informatiky 

a počítačovej gramotnosti. 

Veľkej obľube sa dostáva krúžkom s robotickým legom. 

 

 Športové vyžitie poskytovali Futbalový záujmový útvar, Bedminton, Basketbal, 

Gymnastika, Atletika a iné pohybové záujmové útvary.  

 

Spevácke talenty na škole zastrešoval Spevácky záujmový útvar, ktorý bol zameraný na 

nácvik piesní, hlasovú výchovu, rytmus a hudobno-pohybový prejav. 

 

 Deti, ktoré rady kreslia a maľujú si prišli na svoje vo Výtvarno-kreatívnom záujmovom 

útvare.  

 

Duchovný rozmer rozvíjali chlapci  v Miništrantskom krúžku a žiaci druhého stupňa pri 

príprave na Biblickú olympiádu.   

  

Výsledky svojich krúžkových aktivít mohli žiaci propagovať na triednych besiedkach, 

karnevale, na rôznych súťažiach, na dni žiarskych škôl a pod., kedy sa mohli predstaviť 

hosťom, rodičom a širokej verejnosti. 

§ 2. ods. 2 c 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

          Neustále rešpektujeme práva rodičov prostredníctvom Rodičovského spoločenstva 

a spoločne riešime problémy vyplývajúce z výchovno-vyučovacieho procesu, ale 

aj  materiálneho zabezpečenia školy.  

Celoškolský výbor RS pozostával v tomto šk. roku zo 20 členov. Tvorili ho predsedovia tried. 

Predsedníčka je pani Júlia Pullmannová a pokladníčkou  p. Chrobáková. Plán celoškolského 

RS sa stanovil na prvom stretnutí. Zasadal 2-krát.  

Naši rodičia sa zapájali do podujatí školy, či už v rámci tried, ale zúčastňovali sa                                  

i na podujatiach organizovaných MO  a CPPPaP v ZH. 

Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať všetkým rodičom, ktorým záleží na dobrom mene našej 

školy. Zaslali sme 125 ďakovných listov našim rodičom, priateľom školy i sponzorom. 

 

§ 2. ods. 2 d 

 

Spolupráca školy a verejnosti 

 

       Spolupráca školy s rôznymi organizáciami sa prejavuje skvalitňovaním výchovno-

vzdelávacieho procesu a celkového chodu školy. 



  

 

V tomto školskom roku Rada školy pri ZŠ s MŠ Štefana  Moysesa  pravidelne zasadla podľa 

stanoveného programu. /Voľby sa uskutočnili v mesiaci december 2012./  Predsedníčkou je 

Ing. Monika Žňavová.   Zasadnutie sa uskutočnilo 4-krát. 

     

Prvoradá je pre nás spolupráca so zriaďovateľom školy, ktorým je  Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská Bystrica  a  Diecéznym  školským  úradom v Banskej Bystrici. 

Veľmi úzko spolupracujeme aj s Mestským úradom – odborom  školstva v Žiari nad 

Hronom.   
 

Veľmi potrebná je i  spolupráca s SCŠPP v Kremnici, najmä pri začleňovaní  žiakov 

a špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti. V oblasti diagnostikovania problémových 

žiakov nám pomáha CPPPaP v Žiari nad Hronom, v Žarnovici, Banskej Bystrici. Okrem 

toho je veľmi potrebné vzájomné prepojenie okresnej pedagogicko-psychologickej poradne 

a školy pri voľbe povolania, rady pre žiakova a rodičov.    

 

Odbor sociálnych vecí nám pomáha pri riešení záškoláctva a rôznych problémov žiakov zo 

sociálne slabých rodín. Úzko spolupracujeme s riešením priestupkov žiakov a ich rodičov  

i s Mestskou políciou. 

Pri vlastnej výchovnej práci školy je nevyhnutné spolupracovať i s ďalšími  inštitúciami, ako    

Základná umelecká škola, Mestské kultúrne centrum, Pohronské osvetové stredisko, 

Centrum voľného času, Planetárium Maximiliána Hella, Červený kríž, Domov 

dôchodcov. 

ATV- miestna televízia pomáha pri  propagácii činnosti a rôznych podujatí školy. 

Okrem toho sme zapojení do Združenia katolíckych škôl Slovenska v Bratislave. 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Radiaca práca  

A. Výchovno-vzdelávacia oblasť 

 

V tomto školskom roku  vedenie školy  uskutočnilo 2-krát ročne riaditeľské testy u žiakov 

5.- 9. ročníkov zo SJL a  MAT.  

 

 

Žiaci 4.r. písali výstupné testy: 

 

Trieda Výstupný test SJL Výstupný test MAT 

4.A 88% 76% 

4.B 86% 83% 

 

 

 

 

PERCENTUÁLNE VYHODNOTENIE RIADITEĽSKÝCH TESTOV  

ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA  A LITERATÚRY: 

PERCENTUÁLNE VYHODNOTENIE RIADITEĽSKÝCH TESTOV Z MATEMATIKY: 

Trieda Vstupný test v % Výstupný test v % 

5.A 91,45 88,48 

5.B 81,08 79,01 



  

6.A 86,70 81,50 

6.B 84,11 79,87 

7.A 68,71 73,38 

7.B 72,30 88,22 

8.A 86,00 80,82 

8.B 85,36 83,89 

9.A  69,66 72,55 

9.B  69,44 70,98 

 

 

PERCENTUÁLNE VYHODNOTENIE RIADITEĽSKÝCH TESTOV ZO SLOVENSKÉHO 

JAZYKA A LITERATÚRY: 

 

Žiacky parlament: 

V školskom roku 2018/2019 nominovanými členmi  do Mestského ŽP boli: 

Nina Sučanská, Dominika Šikeťová – /8.A/ 

 

Koordinátorkou bola: Pharm. Dr. Jana Remáčová  

 

Členovia MŽP sa v tomto školskom roku zapojili do nasledovných aktivít: 

 ver. zbierka Biela pastelka 

 aktivity v rámci Nórskeho dňa 

 odovzdanie handmake darčekov v žiarskom DSS 

 charitatívna burza a iné aktivity v rámci FLL 

 kreatívna Lego dielňa 

 hókusy-pokusy (zábavné experimentovanie) 

 ukončenie krúžkovej činnosti v CVČ 

 

 

 

 

Záver 

 

Vzdelanie a výchova  človeka, jeho všestranný   rozvoj a kresťanský rozmer, súlad kultúry           

a evanjelia, výchovné prostredie preniknuté duchom slobody a lásky – to sú základné ciele, 

ktoré má pred sebou každá katolícka škola. Bez poznania a kvalitného vyučovania to nejde. 

Trieda Vstupný test v % Výstupný test v % 

5.A 86,00 84,00 

5.B 81,40 75,30 

6.A 72,00 69,00 

6.B 80,00 71,20 

7.A 79,50 70,00 

7.B 77,00 70,00 

8.A 66,20 70,20 

8.B 68,40 71,20 

9.A 71,50 81,20 

9.B 70,80 79,10 



  

Vyučovanie  nám  zabezpečuje  rast  v  poznaní  nášho  Pána.  Musíme  rásť  v  niekoľkých 

oblastiach: v poznaní a to racionálnom a emocionálnom, vo vyznávaní a v ovocí, ktoré Pánu 

Bohu s radosťou prinášame.  

 

Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si náš Učiteľ. Ty si náš  nádherný vzor. Všetci sa 

učíme od Teba. Učíme sa Tvojim slovám, Tvojej pokore a Tvojmu pôsobeniu. Ďakujeme, že 

nám zosielaš svojho Ducha,  ktorý dáva  schopnosť iným, aby boli učiteľmi  podľa tvojho 

príkladu. Prosím daj, aby v nás rástla túžba byť vyučovaní a vedení Tvojím Duchom Svätým aj 

naďalej.  

Radostným výchovným pôsobením v  jednotlivých zložkách sme sa vždy snažili pôsobiť na rozvoj 

osobnosti dieťaťa, s prihliadnutím na vekové a osobnostné odlišnosti. V duchu kresťanskej morálky 

a základných práv evanjelia, s cieľom rastu, upevnenia viery a dôvery v Boha ako aj  pokračovať   

v rozvíjaní vzťahu  k nemu a k blížnemu. 

 

 

 

 

 

..............................                                                                                Mgr. Mária Ulrichová 

   pečiatka školy                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 

 

V Žiari nad Hronom 3. septembra 2019 

 

 

 

 

 

Prerokované na PR 03.10.2019  a v RŠ dňa 03.10.2019.  


