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 Z á k l a d n á   š k o l a ,   018 16 Domaniža 103 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. § 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy    Z á k l a d n á š k o l a , D o m a n i ž a 103 

Adresa školy    018 16 Domaniža 103 

Telefón    +421 x 042/4394541 

E-mail    zs@zsdomaniza.edu.sk 

www stránka školy    zsdomaniza.edupage.org 

Zriaďovateľ    Obec Domaniža 

Telefón 042/43 94548, 042/4260356 

e-mail obec@domaniza.sk 

www stránka obce www.domaniza.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka 
Mgr. Naďa 
Kováčiková 

042/4394541 0911439454 zs@zsdomaniuza.edu.sk 

ZRŠ 
Mgr. Gabriela 
Špániková 

042/4394541     
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Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda    Mgr. Iveta Slížová   

pedagogickí zamestnanci    Mgr. Miroslav Brveník   

ostatní zamestnanci    Alena Augustínová   

      

zástupcovia rodičov    Ing. Barbora Jung   

     Petra Kardošová   

     Blanka Kardošová   

      

zástupca zriaďovateľa    Ing. Marián Augustín   

     Ing. Ľubica Kopecká   

     Miroslav Kvaššay   

Združenie rodičov školy:  

Predseda: Ing. Barbora Jung, Ekonómka: Petra Kardošová 

Členovia: rodičia – 2 zástupcovia z každej triedy 

Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 

 

Metodické orgány a poverenie funkciami   šk.r. 2018/2019 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 
Mgr. Janka 
Jaššová 

predmety primárneho 
vzdelávania 

 11 členov 

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Viera 
Paholíková 

spoločenskovedné predmety   9 členov 

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Miroslav 
Brveník 

prírodovedné predmety   5 členov 

Výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Kovačovičová 

Koordinátor VMR Mgr. Zuzana Dižová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Daniela Kovačovičová 

Koordinátor prevencie Mgr. Iveta Slížová 
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Analýza práce metodického združenia 

Metodické združenie má 11 členov, z toho je 10 pedagogických zamestnancov a 1 asistent 

učiteľa. Počas školského roka sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ.  

 V metodickej oblasti členov MZ na jednotlivých zasadnutiach oboznámila Mgr. 

Dižová s prípravou recitátora, Mgr. Jaššová s obsahom predmetov špeciálnopedagogickej 

podpory Individuálna logopedická intervencia a Rozvíjanie špecifických funkcií, Mgr. 

Nováková s prácou s nadaným žiakom, vyučujúci matematiky Mgr. Jaššová, Mgr. Nováková, 

Mgr. Slížová a Mgr. Paholík komentovali tvorivé vyučovacie hodiny matematiky. 

 Členovia MZ sa zaoberali aj výsledkami testovania KOMPARO v 4. ročníku v šk. 

roku 2017/2018 a s výsledkami, ktoré dosiahli títo žiaci v súčasnom piatom ročníku 

v TESTOVANÍ 5, ktoré absolvovali v šk. roku 2018/19.  

 Rozšírila a skvalitnila sa spolupráca s Materskou školou v Domaniži. Vedúca MZ 

a vyučujúca v 1. ročníku Mgr. Jaššová a výchovná poradkyňa Mgr. Kovačovičová sa 

zúčastnili plenárnej schôdze ZRŠ v MŠ, Mgr. Jaššová aj triednej schôdze ZRŠ rodičov 

predškolákov, na ktorých sa podrobnejšie venovali kritériám a príprave detí na zápis a nástup 

do 1. ročníka. Pred samotným zápisom sa v ZŠ uskutočnil Deň otvorených dverí pre deti 

z MŠ a ich rodičov. Deti mohli spoznať prostredie školy a videli rôzne aktivity, ktorými 

učitelia a žiaci prezentovali možnosti a výsledky práce na našej škole. 

 V 1. polroku všetci žiaci navštívili divadelné predstavenie Perinbaba v Bábkovom 

divadle v Žiline. V  2. polroku sa žiaci 3. ročníka zúčastnili Školy v prírode spojenej 

s plaveckým výcvikom v Lazoch pod Makytou, žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali výcvik na 

DDI v Považskej Bystrici a jednotlivé triedy uskutočnili koncoročné výlety do Bratislavy 

a Martina. 

Neuskutočnilo sa testovanie čítania v 2. – 4. ročníku, ktoré  mali vykonať pracovníčky 

CPPPaP v Považskej Bystrici. Ako súčasť podkladov k testovaniu bolo požadované 

spracovanie podrobných dotazníkov k čítaniu každého žiaka. Prezentované výsledné 

spracovanie dotazníkov zo strany CPPPaP sme však nepovažovali adekvátne vzhľadom na to, 

čo sa vyžadovalo od vyučujúcich.  

 Na poslednom zasadnutí bola venovaná pozornosť vyhodnoteniu práce MZ. Mgr. 

Jaššová vyhodnotila účasť a úspešnosť v súťažiach. Žiaci na 1. stupni sa pod vedením svojich 

vyučujúcich zapojili spolu do 20 súťaží na rôznych úrovniach a školu reprezentovali na 2 

podujatiach v obci a na Dni rodiny. Pri hodnotení práce a výsledkov žiakov vyučujúci ocenili 

pomoc a pozitívne pôsobenie asistenta učiteľa p. Renáty Sádeckej, ktorá pracovala so žiakmi 

so ŠVVP. Členovia MZ sa počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, 

pripravovali žiakov na rôzne súťaže, venovali sa aktivitám v záujmových krúžkoch, 

pripravovali žiakov na rôzne vystúpenia v obci, na ktorých reprezentovali našu školu.  
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  Analýza práce PK spoločenskovedné predmety  

 

V predmetovej komisii pracovalo 9 členov a ich činnosť bola zameraná na tieto aktivity:  

             a) pedagogicko-metodická činnosť  

Vyučujúci vyučovali podľa UO, VŠ MŠ SR, iŠVP, ŠkVP a iŠkVP, používali rovnakú 

stupnicu hodnotenia, rovnaké značky korekcie chýb, ale v diktátoch pripísali i správne 

písmeno, aby sa žiaci lepšie orientovali v oprave. 

V ročníkoch napísali požadovaný počet diktátov a písomných prác s danými témami, slohové 

práce hodnotili podľa stupnice, ktorú odporučilo MPC TN.  

b) profesijný rast  

Vedúca PK sa v auguste zúčastnila seminára O čítaní s porozumením v Trenčíne, ktoré 

organizovalo MPC Trenčín, pani uč. Špániková absolvovala seminár z dejepisu na tému 

Extrémizmus. Počas jarných prázdnin pani uč. Jaššová, Slížová a Paholíková zúčastnili  

vzdelávanie na tému Príprava recitátora, ktoré organizovalo POS v Považskej Bystrici. V júni 

sa zúčastnila vyučujúca dejepisu školenia na tému Slovensko pri vzniku Československa, 

ktoré organizovalo MPC Trenčín. Každá vyučujúca si to vzdelávania pripravila informácie, 

ktoré na najbližšom zasadnutí PK odovzdala ostatným členom. 

Učiteľky NBV sa zúčastňovali pravidelnej formácie v zmysle podmienok pre udelenie 

kánonickej misie katechétov. Ide o stretnutia všetkých katechétov patriacich do dekanátu 

Považská Bystrica spolu so školským dekanom. 

 V tomto školskom roku učiteľky NBV absolvovali i seminár určený pre učiteľov NBV 

Žilinskej diecézy pod názvom Osobnostný rast a duchovná hygiena učiteľov NBV.  

c) materiálno- technické vybavenie 

Vedenie školy sa dlhodobo stará, aby sme mali a zároveň využívali moderné učené pomôcky 

a každý rok pribudne niečo nové. Tento rok zakúpili nástenné mapy takmer na všetky 

predmety a tiež nové knihy do učiteľskej i žiackej knižnice.  

d) hodnotenie splnenia hlavných úloh 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy sa darilo plniť, zároveň sme nedosiahli dobré 

výsledky v  Kompare 9. Aj keď v Testovaní 9 boli výsledky oveľa lepšie,  nedosiahli sme 

celoslovenský priemer. Úspechy sme mali v recitačných súťažiach, v predmetových 

olympiádach.  

e) zasadnutia PK 

Členky PK sa stretli 4-krát v roku, tri členky sú vyučujúce z 1. stupňa ZŠ, takže spolupráca 

s 1. stupňom bola naďalej veľmi aktívna. 

f) opatrenia na zlepšenie čitateľskej gramotnosti 

- disponibilnými hodinami posilniť slovenský jazyk, 

- zvyšovať záujem o čítanie formou  Dobšinského rozprávkovej noci, besedami so 

spisovateľmi, požičiavaním kníh zo ŽK,   

- pokračovať vo vedení čitateľských denníkov, 

- hodiny jazykov zaradiť v rozvrhu na začiatok vyučovania, 

- žiakom umožniť doučovanie zo SJL formou krúžku, doučovania, 

- čitateľskú gramotnosť rozvíjať aj na ostatných predmetoch. 

g) zapojenie žiakov do olympiád a súťaží v školskom kole a vyššie 
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Šaliansky Maťko: 15 žiakov, Čaro Vianoc – aranžovanie – 5 žiakov, Biblická olympiáda: 14 

žiakov, Geografická olympiáda: 3 žiaci, Hviezdoslavov Kubín: 26 žiakov, Vesmír očami detí 

– výtvarná súťaž: 20 žiakov, Biblia očami detí – výtvarná súťaž: 10 žiakov, Dejepisná 

olympiáda: 2 žiaci, Slávik Slovenska: 25 žiakov, Veľkonočné inšpirácie: 6 žiakov, 

Dobšinského rozprávkovo - literárna: 2 žiaci, Dobšinského rozprávkovo – výtvarná: 12 

žiakov, Englishstar – 23 žiakov, O cenu Dominika Tatarku – 1 žiačka 

 

Analýza práce Prírodovednej predmetovej komisie 

 

Počet členov prírodovednej komisie sa oproti minulému školskému roku nezmenil. 

Komisia zasadala v tomto školskom roku štyri krát.  

Členovia predmetovej komisie sa podieľali na množstve školských akcií. V septembri       

zorganizovali technickú exkurziu pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka na Vedecký veľtrh 2018 

a v októbri exkurziu do Serede, Košarísk a na Bradlo. Tiež zrealizovali v popoludňajších 

hodinách týždeň športových aktivít. Členovia PK sa podieľali aj na organizácii 2 účelových 

cvičení a lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu. Ten sa opäť uskutočnil v lyžiarskom 

centre SKI Makov a bol určený pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Členovia predmetovej komisie 

tiež organizovali Noc v škole spojenú s pozorovaním nočnej oblohy s Borisom Kardošom. 

Členovia PK sa tiež podieľali aj na príprave ďalších školských akcií a aktivít ako Deň rodiny, 

projekt Erazmus +, MDD, Deň Zeme, Deň vody, zber starého papiera ai.  

Mgr. Dušan Paholík aj formou krúžku pripravoval žiakov 9. ročníka na Testovanie 9, 

v ktorom sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Mgr. Brveník sa zapojil do projektu Tenis do 

škôl a do testovanie pohybových predpokladov u žiakov 1. ročníka. 

V oblasti profesijného rastu členov PK Mgr. Gabriela Špániková a Mgr. Miroslav 

Brveník odovzdali druhé atestačné práce a vykonali druhé atestácie. Mgr. Paholík sa zúčastnil 

na konzultáciách a k 30.6.2019 odovzdal 1. atestačnú prácu. 

V oblasti materiálno technického vybavenia vedenie školy opäť svedomito dbalo na 

vybavenie modernými učebnými pomôckami a inými potrebami. Do počítačových učební sa 

zakúpili nové slúchadlá. Škola zakúpila aj nové magnetofóny pre individuálne potreby 

vyučujúcich. Do kabinetu TSV v rámci projektu Tenis do škôl pribudli nové rakety, loptičky 

a sieť na tenis. Do dielní sa dokúpila nová spájkovačka s príslušenstvom a rôzny spotrebný 

materiál. Vyučujúci predmetu TSV dostali príspevok na zakúpenie športového oblečenia. Do 

kabinetu matematiky sa zakúpili nové nástenné mapy a opakovacie kartičky. Do chemického 

kabinetu sa zasa doplnili nové chemikálie.  V oblasti vzdelávania sa ukázalo ako veľmi 

pozitívne pokračovanie nového predmetu pod názvom technické praktiká aj v 8. ročníku 

s dotáciou 2 hodiny týždenne. Predmet je zameraný na zdokonaľovanie praktických 

technických zručností a vedomostí žiakov. 

Počas školského roka sa v rámci predmetov prírodovednej predmetovej komisie žiaci 

školy zapojili do množstva súťaží a predmetových olympiád.  
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Pytagoriáda, okresné kolo – 2. miesto a 5. miesto, matematická olympiáda, okresné kolo  

4. miesto, Matematický klokan, celoslovenská súťaž – úspešní riešitelia, Lomihlav, 

celoslovenská tímová súťaž, iBobor, celoslovenská súťaž , GRobot, medzinárodná súťaž – 

účasť, 5., 6. a 8. miesto, Trenčianske robotické dni, medzinárodná súťaž – 1. miesto 

a špeciálna cena poroty, FLL – súťaž programovania robotov, regionálne kolo – 6. miesto, 

Internet junior, celoslovenské kolo – 2. miesto, Biologická olympiáda, kat. D, okresné kolo – 

úspešní riešitelia, Technická olympiáda, okresné kolo – kat. A – 5. miesto, Technická 

olympiáda, okresné kolo - kat. B – 5. miesto, Mladý remeselník 2018, okresné finále – 2. 

miesto, Mladý remeselník 2019, oblastné kolo – 3. miesto, Streľba zo vzduchových zbraní, 

okresné kolo – 3 x 1. miesto a 1 x 2. miesto, Streľba zo vzduchových zbraní, krajské kolo – 2 

x 4. miesto, Malý futbal, staršie žiačky, okresné kolo – 2. miesto, Malý futbal, starší žiaci, 

okresné kolo – 1. miesto, Malý futbal, starší žiaci, regionálne kolo – 3. miesto, Stolný tenis, 

okresné kolo – chlapci – 1. miesto, Stolný tenis, regionálne kolo – chlapci – 3. miesto, 

Považskobystrická latka – okresná súťaž – 3. miesto. 

Veľmi pozitívne hodnotíme účasť 6 žiakov školy na letnom tábore zameranom na rozvoj 

informatických zručností, ktorého sa zúčastnia v dňoch 7.-22.7.2019 na Krahuliach.  

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy a plánu činnosti predmetovej komisie v tomto 

školskom roku boli splnené.  

§ 2. ods. 1 b                   Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 157  Počet tried: 9 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 

počet žiakov 16 15 24 21 17 18 21 13 12    157 

z toho v zahraničí    
 

1 3 1 
    

       5 

z toho ŠVVP/ SZP 
 

2 / 2 
 

 2 2  3 2 
  

     11 / 2 

z toho v ŠKD 17 14  12  4  1              48 

§ 2. ods. 1 c               Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat  24/13 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat 17/11 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 7/2 
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Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov  0 0  0  0  1 12 13 

§ 2. ods. 1 d    

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

V školskom roku 2018/2019 bolo v deviatom ročníku 13 končiacich žiakov, 12 žiakov 9. 

ročníka a jedna žiačka z 8.A triedy. Na maturitnú formu štúdia po úspešnom absolvovaní 

prijímacích pohovorov boli prijatí 12 žiaci. Na učebný študijný odbor nastúpi po ukončení ZŠ 

1 žiak. Do duálneho vzdelávania sa prihlásili 3 žiaci.   

Rozmiestnenie končiacich žiakov z 9.A triedy a 8. A triedy 

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín – prijatá 1 žiačka. 

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Pov. Bystrica – prijatí 4 žiaci. 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Pov. Bystrica – prijatí 2 žiaci. 

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Pov. Bystrica – prijatý 1 žiak. 

SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – prijatá 1 žiačka. 

Gymnázium, Javorová 5, Rajec – prijatí 2 žiaci. 

HaD konzervatórium pri súkr. SŠ J. Lettricha, Martin – prijatá 1 žiačka. 

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294 – prijatý 1 žiak. 

§ 2. ods. 1 e   Klasifikácia tried za 2.polrok 2018/2019 

                        SJL MAT ANJ PVO TSV VYV HV VLA PR IFV PV Dej GEG BIO 

1.A 1,19 1,13   1,19 1 1 1               

2.A 1,87 1,8  1,27 1,33 1 1 1               

3.A 2,04 1,72 1,33         1 1 1 1,57 1,3 1       1       

4.A 1,83   1,67 1,73         1 1 1 1,5 1,17 1 1       

5.A 2,0 2,0 1,94   1,06 1 1         1,31 1,63 1,75 

6.A 2,28 2,44 2,11   1,11 1 1         1,33 1,72 1,58 

7.A 2,10 2,05 1,95   1 1 1         1,38 1,71 1,48 

8.A 2,33 2,33 2,42   1,08  1 1          1,50 1,25 1,42 

9.A 2,17 2,17 2,67   1             1,58 1,42 1,5 

Spolu 1,98 1,93 1,89 1,26 1,03 1 1 1,53 1,24 1 1 1,41 1,54 1,53 
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  INF TCHV RGv FYZ OBN RUJ CHE NEJ VUM TP Priemer 
  1.A                      1,08 

   2.A                      1,32 
   3.A    1                    1,33 
   4.A  1,1                    1,26 
   5.A 1,19 1,63 1                1,46 
   6.A 1,39 1,89   2,33 1            1,63 
   7.A 1 1,71   1,76 1 1,75 1,43 1,33      1,48 
   8.A 1,08 1,5   2,17 1 

 
1,67 

  
 1,25  1,5 

   9.A 1,08     1,92 1 2,0 1,67   1 
 

 1,64 
   Spolu 1,11 1,67 1 1,02 1 1,87 1,57 1,33 1 1,25  1,4 

   

               

               

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 16 16 0 0 

2.A 15 15 0 0 

3.A 24 23 0 1 / v zahr./ 

4.A 21  18 0 3  / v zahr./ 

5.A 17 16 0 1 / v zahr./ 

6.A 18 18 0 0 

7.A 21 21 0 0 

8.A 13 13 1 0 

9.A 12 12 0 0 

 
157 152 0 5 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 16 511 31,94 511 31,94 0 0,00 

2.A 15 722 48,13 722 48,13 0 0,00 

3.A 23 1095 47,61 1095 47,61 0 0,00 

4.A 18 959 53,28 959 53,28 0 0,00 

spolu 72 3287 45,65 3287 45,65 0 0 
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5.A 16 1219 76,19 1219 76,19 0 0,00 

6.A 18 852 47,33 852 47,33 0 0,00 

7.A 21 1399 66,62 1399 66,62 0 0,00 

8.A 13 1060 81,54 1060 81,54 0 0,00 

9.A 12 1232 102,67 1232 102,67 0 0,00 

spolu 80 5762 72,03 5762 72,03 0 0 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 5   SJL 16 71,8 
+ 13,4 

Testovanie 5   MAT 16 74,9  + 15,6 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 9   SJL 12 60,0 - 2,3 

Testovanie 9    MAT 12 73,6       + 10,5 

§ 2. ods. 1 f 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0  0  0 

Prvého ročníka 1  16  0 

Bežných tried 8  141  13 / z toho 2 zo SZP 

Špeciálnych tried 0  0  0 

Pre nadaných 0  0  0 

Spolu 9  157  13 
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§ 2. ods. 1 g    Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 14 4 

DPP 2/z toho ŠKD 2/ 0 

Znížený úväzok 3/ z toho ŠKD 2/ 0 

ZPS 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 13  13 

vychovávateľov 0 2  2 

asistentov učiteľa 0 1  1 

        

spolu 1 16  16 

§ 2. ods. 1 h           

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  1 0 

2.kvalifikačná skúška  2 0 

   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiacka rada 

V Žiackej rade pracujú zástupcovia žiakov z tried 4. – 9. ročníka pod vedením Mgr. 

Jaššovej. Aktivity vychádzajú z ľudových tradícií, ktoré sa už roky dodržiavajú v našej obci. 

Väčšina sa uskutočnila v rámci tematických dní, realizovaných podľa plánu práce školy. 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich sa uskutočnila beseda s Mgr. 

Alžbetou Kráľovou, špeciálnou pedagogičkou pre sluchovo postihnutých. Starší žiaci v rámci 

podujatia Z rozprávky do rozprávky čítali žiakom prvého stupňa slovenské rozprávky. Počas 

jesenných mesiacov sa uskutočnili rôzne športové súťaže. V decembri pripravili žiaci 9. 

ročníka stretnutie s Mikulášom, všetky triedy navštívili aj Lucie a žiaci si mohli zakúpiť rôzne 

darčeky na Vianočnej burze. Výťažok z burzy odovzdali členovia Žiackej rady na podporu 

projektu Adopcia na diaľku. 

 Vo februári sme uskutočnili karneval a priateľské vzťahy medzi deťmi podporili 

tradičnou Valentínskou poštou. Spolupatričnosť s onkologicky chorými ľuďmi každoročne 
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vyjadrujeme aktívnym zapojením do Dňa narcisov. Na účet Ligy proti rakovine v Bratislave 

bola odoslaná suma 221,04 €. 

 Členovia Žiackej rady pomáhali pri organizovaní súťaží na Deň detí a Noci v škole. 

 Počas školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu, ktorú vyhrali v tomto 

roku 8. A a 9. A trieda. Odmenou pre víťazov bol výlet do prírody. 

 Zástupcovia jednotlivých tried sa na činnosti žiackej rady podieľali aktívne.  Pomáhali 

pri organizácii jednotlivých podujatí. Za činnosť v žiackej rade im patrí poďakovanie a 

pochvala.  

Vyhodnotenie činnosti školskej knižnice  

Počas školského roka bola školská knižnica otvorená pre potreby žiakov počas veľkej 

prestávky od 1010 do 1025 hod. a v stredu v čase od 1200 do 1300 hod. Pre pedagogických 

pracovníkov i zamestnancov školy bola knižnica otvorená podľa potreby. Spoločne si v tomto 

školskom roku všetci návštevníci vypožičali 1 552 kníh. 

Školská knižnica počas školského roka uskutočnila rôzne aktivity: napr. 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v súvislosti s Medzinárodným dňom školských 

knižníc, spoločné čítanie kníh, deň komiksov, zvierací kamaráti, hľadanie dobrodružstva, 

riešenie záhad, i mnoho ďalších. Pri aktivite „Rozprávky z iných krajín“ mali žiaci možnosť 

zoznámiť sa s inonárodnými rozprávkami, či dokonca prečítať si príbehy v angličtine. 

Zhrnutím čitateľskej snahy všetkých žiakov i záujmu o čítanie bola, podobne, ako minulý rok, 

aktivita „Z rozprávky do rozprávky, z príbehu do príbehu“, pri ktorej žiaci spoločne za triedu 

vytvorili plagát s výberom kníh, ktoré prečítali počas školského roka. Práce žiakov boli 

priebežne vystavované.  

Tohtoročná súťaž školskej knižnice bola zameraná práve na niektoré z aktivít, za ktoré mohli 

žiaci získať body. Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školy a najaktívnejšiu triedu prebiehala od 

septembra 2018 do 14. júna 2019 a zapojili sa do nej všetci žiaci našej školy. Na 1. mieste sa 

umiestnila Linda Lednická, na 2. mieste sa umiestnili Nikola Lednická z 5.A a Zuzana 

Sádecká z 8.A triedy, 3. mieste sa umiestnila Ema Kardošová zo 4.A triedy. Najaktívnejšou 

triedou sa stala trieda 3.A. 

Vďaka vedeniu školy i Rade rodičov do žiackej knižnice bolo zakúpených 130 nových kníh, 

ktoré vo veľkej miere prispeli k zvýšenému záujmu o čítanie. Do učiteľskej knižnice pribudlo 

30 nových kníh, ktoré umožnili zefektívniť vyučovanie. 

 Knižný fond využívali vo veľkej miere i učitelia pri vyučovaní a ako dobrá pomôcka slúžili 

aj informácie či zaujímavosti o knihách, ktoré sú umiestnené na chodbe pred knižnicou. 

Knihy zo školskej knižnice sa uplatnili aj pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti (vo forme 

mimočítankovej literatúry), i pri aktivitách na jej podporu a tiež aj pri aktivitách 

uskutočňovaných školou.  

Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 
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Uplynulý školský rok bol, tak ako aj všetky predchádzajúce, veľmi bohatý na aktivity, 

ktoré sa uskutočnili na našej škole.  

Tento školský rok sme ale oproti predchádzajúcim rokom začali opäť trochu netradične. 

Vybratí žiaci spolu s učiteľmi sa 10.10. 2018 už po druhýkrát zúčastnili charitatívneho koncertu 

Integrácia. Konal sa v Bratislave a pre žiakov i učiteľov bol veľkým zážitkom.  

Tradične sa naši žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych akcií, besied a v spolupráci 

s vyučujúcimi pripravili rôzne kultúrne vystúpenia napr.: účinkovali na Domanižskom jarmoku, 

na Troch studničkách, v kultúrnom programe pre dôchodcov. Taktiež sme pokračovali 

tematickými dňami:  
 

Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Povedzme nie drogám 

December Vianočná besiedka 

Február Fašiangy 

Máj Deň rodiny, Erasmus + návšteva partnerských škôl 

Jún Rozprávková noc v škole 

 

Veľký úspech mal opäť Deň rodiny, ktorý sme pripravili v spolupráci s obcou. Novinkou bol 

aj projekt Erasmus. Na Dni rodiny sme slávnostne privítali našich partnerov zo zahraničia 

Chorvátska a Talianska, ktorí s nami spolupracujú na spomínanom projekte. Privítali sme ich 

tradičným spôsobom - chlebom a soľou. Žiaci pripravili bohatý kultúrny program 

s medzinárodnou tematikou – plavba loďou. Na Dni rodiny bolo pripravené občerstvenie, guláš 

a pečené ryby. Partnerov sme hosťovali u nás na škole následne celý týždeň. 

 

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka, 

 Povedzme nie drogám, protidrogové aktivity,  

 Prevencia šikany – aktivity v triedach,  

 Európsky deň jazykov, 

 Kurz konverzačnej angličtiny – s anglickým lektorom, 

 Dni športu, 

 Komparo – prípravné testovanie pre žiakov 4. a 9. ročníka, 

 Navštívil nás  Mikuláš,   

 Spoločná vianočná besiedka,  

 Výstava kníh spojená s predajom, 

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy, 

 Lyžiarsky výcvik Makov, penzión Severka – 7.A, 8.A, 9.A, 

 Valentínska pošta, 

 Deň narcisov,  

 Deň vody – pohár vody pre zdravie, 

 Škola v prírode na Čertove pre 3. ročník, 

 Čitateľský maratón o najlepšieho čitateľa, 

 Dobšinského rozprávková noc, 

 Deň detí,  

 Svetový deň boja proti drogám, 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“, 

 Vyčistime si okolie, 
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 Stolnotenisový turnaj pre rodičov a žiakov, 

 Zber papiera, 

 Ukážka hasičskej techniky – HZZ z Považskej Bystrice 

Besedy: 

 Šikanovanie, jeho prejavy a dôsledky – Mgr. Daniela Kovačovičová, 

 Zmapovanie drogovej scény – dotazník – Mgr. Iveta Slížová, 

 Čo robíme so starými rodičmi spoločne – Mgr. Zuzana Dižová, 

 Nástrahy súčasnej doby – besedy pre 7. a 8. ročník, 

 COMDI – diagnostika žiakov 8. ročníka, 

 Kniha, ktorú čítam – vyučujúci SJL, 

 Beseda o dospievaní s MUDr. Kmeťkom – 8. a 9. ročník, 

Výchovné koncerty a prednášky: 

 Svet okolo nás – KUBA, kino Mier – 7. až 9. ročník, 

 Návšteva vlastivedného múzea  – 7. až 9. ročník, 

 Tvorivé dielne – POS – tvoríme z drôtu, výrobky so šúpolia – 2. – 5. ročník, 

 Bábkové divadlo Žilina – Perinbaba – 1. – 4. ročník, 

 Anglické divadlo – kino Mier - 6., 8. – 9. ročník, 

 Vianočná besiedka – naši žiaci, 

 Hviezdoslavov Kubín – naši žiaci. 

Exkurzie: 

 Erasmus + - návšteva školy v Taliansku, 

 Dopravné ihrisko – Považská Bystrica – 3. a 4. ročník, 

 Exkurzia – Košariská, Mohyla pod Bradlom, Sereď – 7. -9. ročník. 

Výlety: 

 Martin - 1. a 4. ročník, 

 Bratislava ZOO – 2. a 3. ročník, 

 Brcove diery– 5. ročník, 

 Ochodnica – 6. ročník, 

 Priedhorie  – 7. - 9. ročník, 

 Výlet zamestnancov ZŠ – Terchová. 

Rozhlasové relácie: 
          

 Zdravá výživa, 

 Relácia ku dňu učiteľov, 

 Deň Zeme, 

 Deň detí, 

 Svetový deň vody, 

 Prevencia drog. 

Krúžková činnosť: 

V školskom roku 2018/19 pracovalo na škole 18 krúžkov všestranného zamerania. 14 

krúžkov viedli pedagogickí pracovníci, 1 vedúca krúžku nebola zamestnankyňou školy (Ing. 

Lenka Hudeková). Tento školský rok sme opäť spolupracovali aj so ZUŠ Stela, otvorili sme 

pod vedením Kardošovcov krúžok disco tancov, klavíra a výtvarný krúžok. 

 

č. Krúžok Vedúci 

1. 
Eko krúžok 

(5.-9. ročník) 
Mgr. Daniela Kovačovičová 

2. Príprava na testovanie SJL Mgr. Viera Paholíková 
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(9. ročník) 

3. 
Vševedko 

(1. – 4. ročník) 
Mgr. Iveta Slížová 

4. 
Rozprávková angličtina 

(1.- 4. ročník) 
Mgr. Jana Urbanová 

5. 
Príprava na testovanie M 

(9. ročník) 
Mgr. Dušan Paholík 

6. 
Gitara, spev 

(1.-9. ročník) 
Mgr. Ivana Špániková 

7. 

Rope skipping 

(1.-9. ročník) 

(skákanie cez švihadlo) 

Mgr. Ivana Špániková 

8. 
Florbalový krúžok 

(2. stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

9. 

Programovanie robotov 

Robolab 

(4.-9. ročník) 

Mgr. Gabriela Špániková 

10. 
Práca s PC 

(1. stupeň) 
Mgr. Janka Jaššová 

11. 
Práca s PC 

(2. stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

12. 
Aranžovanie 

(2.-9. ročník) 
Mgr. Anna Nováková 

13. 
Tvorko 

(1. stupeň) 
Mgr. Anna Nováková 

14. 
Športové hry 

(1.- 4. ročník) 

Mgr. Daniela Kovačovičová 

 

15. 
Strelecký krúžok 

(2. stupeň) 
Ing. Lenka Hudeková 

16. 
Výtvarný krúžok 

(1.- 5. ročník) 
ZUŠ STELA 

17. 

 

Klavír 

(1.- 9. ročník) 
ZUŠ STELA 

18. 
Disco tance 

(1.- 9. ročník) 
ZUŠ STELA 

 

Zbery 
Uskutočnili sme zber papiera. Spoločne sa nám podarilo nazbierať rekordné 

množstvo  17 272 kg starého papiera. Prvou cenou bol tablet, ktorý získal Peter Lednický, 

žiak 2.A triedy. Najlepší zberači boli žiaci 2.A triedy, ktorí získali poukaz na zmrzlinu. Žiaci, 

ktorí doniesli viac ako 50 kg papiera, dostali neskúšanku. 

 

Súťaže 

Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaží, v ktorých dosahovali úspechy 

od účasti v okresných kolách až po účasť na majstrovstvách SR. Zapojili sme sa do súťaží:  

 

školské kolo: 

geografická olympiáda, technická olympiáda, dejepisná olympiáda, biblická olympiáda, 

matematická olympiáda, Pytagoriáda, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Biblia očami 

detí. 

okresné kolo : 

technická olympiáda, matematická olympiáda, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, 

biologická olympiáda, biblická olympiáda, Pytagoriáda,  Mladý remeselník, Malý futbal ml. 

žiaci, Florbal starší žiaci, McDonald,s cup, strelecká súťaž, Šaliansky Maťko, Škrábikov 
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Rajec, Hviezdoslavov Kubín, Dobšinského Rozprávkovo, Vesmír očami detí, aranžovanie: 

Čaro Vianoc,  veľkonočné inšpirácie. 

krajské súťaže: 

   Strelecká súťaž – majstrovstvá kraja, 

   Dejepisná olympiáda, 

   Šaliansky Maťko, 

   FLL – programovanie robotov. 

celoslovenské súťaže: 

                          G Robot – programovanie robotov, 

                          Lomihlav – matematická súťaž, 

                          iBobor, 

                          Matematický klokan. 

medzinárodné súťaže:  
               Trenčianske robotické dni, 

               English Star, 

                           InternetJunior. 

 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

 

 Mladý remeselník 2018 – 2. miesto – J. Keruľ, J. Masár, 

 Mladý remeselník 2019 – 3. miesto – M. Kučík, M. Rybár, 

 Stolný tenis – 1. miesto – T. Sádecký, D. Marko, T. Matejička, Š. Briestenský, 

 Čaro Vianoc – 1. miesto – A. Tkáčová, T. Mišúrová, 3. miesto – E. Ondrašechová, 

 Šaliansky Maťko – okresné kolo - D. Bolega – 1. miesto, 

 Hviezdoslavov Kubín – L. Lednická, N. Lednická - okresné kolo – 2. miesta, 

 Vesmír očami detí – K. Lednická, 

 Pytagoriáda – okresné kolo - M. Kučík – 2. miesto, 

 Biblia očami detí – okresné kolo - 3. miesto – M. Matišíková, 

 Veľkonočné inšpirácie – okresné kolo – 1. miesto - A. Tkáčová, 2. miesto – J. 

Tkáčová, 3. miesto – M. Porubčinová, T. Mišúrová, 

 Minifutbal  – mladší žiaci – okresné kolo – 2. miesto, 

 Malý futbal -  dievčatá – okresné kolo – 2. miesto, 

 Malý futbal - starší žiaci – okresné kolo 1. miesto, 

 Streľba majstrovstvá okresu – 1. miesto – T. Sádecký, M. Topor, 2. miesto – M. Egly, 

3. miesto – M. Rybár. 

   V kategórii družstvá mladší žiaci: 

1. miesto – T. Sádecký, M. Rybár, M. Egly. 

 

Krajské kolo 

 Šaliansky Maťko – krajské kolo - D. Bolega – 3. miesto, 

Celoslovenská súťaž: 

 InternetJunior – 2. miesto – M. Martišíková. 

Medzinárodná súťaž: 

 Trenčianske robotické dni – 1. miesto – M. Špánik, J. Jaholčík, L. Kučík, špeciálna 

cena poroty – A. Lednický, M. Kučík, M. Trenčiansky. 
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§ 2. ods. 1 j   Projekty do ktorých je škola zapojená: 

Projekty : 

 Národný projekt Planéta vedomostí, 

 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

 Tenis do škôl 

 eŠkoly pre budúcnosť- nadácia Orange 

 IT akademia – vzdelávanie pre 21. storočie 

 Erasmus+ - medzinárodný výmenný program EU 

 Projekty pre žiakov: 

 Zdravá škola 

 Adopcia na diaľku  

§ 2. ods. 1 l   Materiálno-technické podmienky 

Všetky ročníky sa vyučujú v budove školy. Výučba TV stále prebieha na chodbách školy a na 

asfaltovom ihrisku pri škole.  V rámci vylepšenia pracovného prostredia žiakov sme v dvoch 

etapách počas jesenných a jarných prázdnin zabezpečili výmenu presklenia na schodištiach, 

ktorá nebola zrealizovaná počas celkovej rekonštrukcie školy. Výmena bola nevyhnutná, 

pretože cez okná vnikala do budovy dažďová voda a dochádzalo k únikom tepla. V mesiaci 

jún sme zrekonštruovali časť kanalizácie popri školskom chodníku, ktorá bola v havarijnom 

stave. Vytvorili sme podmienky na zavedenie vysokorýchlostného internetu do budovy ZŠ. 

Pred samotnou rekonštrukciou sme zabezpečili výrub tují, ktoré prekážali a podľa pokynov 

k výrubu sme v školskom areáli vysadili 18 ovocných stromčekov. 

 Priebežne sme dopĺňali kabinety novými učebnými pomôckami – 1. stupeň, matematika, 

dejepis. Do nového roka sme zakúpili nové lavice a skrinky a šatníky pre 1 triedu, vzhľadom 

na narastajúci počet žiakov.  

§ 2. ods. 1 m   Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Dotácia zo ŠR  -  379 279,-  € 

 Vzdelávacie poukazy: 

o Dotácia zo ŠR   4 707,-  €   

o použitá na odmeny učiteľom  2 352,- € + odvody  869,- €, ostatné financie  

1 483,-  € použité na materiál, súťaže, cestovné pre potreby krúžkov 

 Dotácia na ŠKD z OcÚ    -    15 100,-  € 

 Dotácia na dopravné žiakom  -   8 053,-  €   

 Dotácia na asistenta učiteľa  -  10 080,-  € + (Z prostriedkov ZŠ použitých 2 326,60 €) 

 Dotácia na učebnice   -  50,-  € 
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 Dotácia na lyžiarsky výcvik   -   3 600,-   € 

 Dotácia na školu v prírode   -   3 300,-  € 

 Dotácia na žiakov zo SZP   -   300,-  €   

Získané FP z projektov:   Úspešní sme boli s projektom LEGO, získanú dotáciu 640 € sme 

využili na nákup nových stavebníc.  

Erasmus+ - 19 518 €, táto suma bude pribežne použitá na 4 partnerské výmeny pre učiteľov 

a žiakov ZŠ. Termín ukončenia: jún 2020. 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

V tomto školskom roku sa uskutočnilo  jedno plenárne ZRŠ, dve triedne ZRŠ a jedno 

informatívne združenie. Taktiež sme v spolupráci so ZRŠ uskutočnili informačné združenie 

pre žiakov deviateho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Štvrťročne ponúkame 

rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí. Žiaci 1. ročníka pripravujú pre 

rodičov Prvácku pasovačku. Pre deti a rodičov budúcich prvákov sme pripravili pred zápisom 

Deň otvorených dverí s prezentáciou práce školy. Vedúca MZ a výchovná poradkyňa sa 

zúčastnili na plenárnom združení v MŠ a tiež na triednom združení predškolákov, aby rodičia 

boli dostatočne informovaní o vstupe detí na primárne vzdelávanie. 

 

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži. Vedúca MZ a výchovná 

poradkyňa sa zúčastnili na plenárnom združení v MŠ a tiež na triednom združení 

predškolákov, aby rodičia boli dostatočne informovaní o vstupe detí na primárne vzdelávanie. 

 Učiteľky MŠ  spolu s budúcimi prvákmi navštevujú 1. ročník v rámci DOD pre 

predškolákov. 

Spolupracujeme so firmou POLEŠKO, ktorá na škole zabezpečuje BOZP a PO pre žiakov 

a zamestnancov školy. Technik bezpečnosti práce mesačne kontroluje bezpečnosť pri práci 

a požiarnu bezpečnosť.  

Pracovnú zdravotnú službu nám zabezpečuje Mgr. Jozef Kardoš. V januári 2019 boli všetci 

zamestnanci vyškolení ako poskytovať prvú pomoc.  

V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie Ochrana človeka a prírody, v rámci 

ktorého sme nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu žiaci spolu so zamestnancami zvládli 

dobre.  

Dobrá je spolupráca s firmou Elektria nám pravidelne poskytuje spotrebný materiál na 

pestovateľské práce a Ekokrúžok. Obec Domaniža nám podľa potreby poskytuje  

pomocných pracovníkov – odvoz separovaných plastov. 

 

Doporučenia pre budúci školský rok: 
 

 Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a konkurencie schopnosť školy,  

 pokračovať v realizácii projektov, do ktorých je škola zapojená, reagovať na výzvy 

a zapájať sa do nových projektov, 
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 pokračovať v záujmovej činnosti  žiakov tak , aby sme všetkým žiakom poskytli 

zmysluplné využitie voľného času v popoludňajších hodinách, 

 spolupracovať so SZUŠ Stella a ZUŠ IWK v Považskej Bystrici, 

 naďalej uskutočňovať tematické dni - podujatia na podporu projektu ŠPZ,  

protidrogovej výchovy  a ostatných prierezových tém , 

 na zasadnutiach PK a MZ  sa venovať aktuálnym problémom práce so žiakmi 

a inovatívnym metódam učebného procesu, 

 venovať individuálny prístup najmä u žiakov so ŠVVP – asistent učiteľa, 

 zverejňovať činnosť školy v okresných resp. celoslovenských periodikách, v obci 

na vývesnej tabuli ZŠ a na webovom sídle školy, 

 pokračovať v skvalitňovaní  činnosti ŠKD, s cieľom zapojenia väčšieho počtu detí, 

  podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku organizovaním spoločných 

spoločenských stretnutí, 

 zabezpečovať priebežné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných možností aj adekvátne finančné ohodnotenie podľa pridelených 

financií zo štátneho rozpočtu. 

 

 

V Domaniži  1.7.2019                                          

 

Predkladá:             Mgr. Naďa Kováčiková, riaditeľka školy      

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 3.7.2019 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2018/2019 na zasadnutí dňa  8.10. 2019 .         

                                       Mgr. Iveta Slížová, predseda Rady školy pri ZŠ Domaniža  

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 Obec Domaniža schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ  Domaniža za školský rok 2018/2019. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

61/2019 zo dňa 28.10.2019.     František Matušík, starosta obce Domaniža 

 


