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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 

 

Základnej školy v Novákoch za školský rok 2018/2019 
 
 
 

 

(1) základné identifikačné údaje o škole: 
 

1. názov školy:    Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
 
2. adresa školy:   Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky 
 

3. telefónne a faxové čísla školy: 
 

riaditeľka školy 046/5460 129 

ekonómka školy 046/5461 483 

ročníky 1.-4. 046/5461 484 

školská jedáleň 046/5461 104 

zborovňa roč. 1.-4. 0948484998 

zborovňa roč. 5.-9. 0948227500 
 
 

 

4. internetová a elektronická adresa školy 

 
 

 

www.zspribno.edupage.org 

 

zsnovaky@gmail.com 
 

 
5. zriaďovateľ školy:    Mesto Nováky  

SNP 349/10 

Nováky 

 
Ing. Dušan Šimka, primátor 

 
Tel. 046/5121511 

munovaky@novaky.sk 

www.novaky.sk 

 

6. vedúci pracovníci školy a ich funkcia: 
 

Riaditeľka školy: PaedDr. Anna Chlupíková 
                                        Mgr. Viera Pechová  
 
Zástupkyne riaditeľky: Mgr. Alena Oršulová  
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Mgr. Viera Pechová 
PaedDr. Eva Miklašová 

 

Vých. poradca: PaedDr. Eva Miklašová 

                                        Mgr. Eva Kiabová 

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Adriana Vidová 

 

Vedúca školskej jedálne p. Erika Bolfová 
 
 

 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Členovia Rady školy 

 

Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Ťažiarová 

 

                                                                              Mgr. Miroslava Závadská 

 

Za nepedagogických zamestnancov: Bc. Petra Mojžišová 

 

Za rodičov: p. Michal Turk 
                                                                     
                                                                    p.  Tatiana Foltánová 

 

Delegovaní poslanci MZ: p. Dušan Žiak 

 

p. Marián Miština 

 

p. Bc. Anton Hajnovič 

 

p. Alena Mokrá 

Predseda Rady školy: p. Tatiana  Foltánová 
 
 

 

Rada rodičov: triedni dôverníci tried 

 

Výbor rady rodičov: Predseda: p.  Bc. Tatiana Foltánová 

 

           Podpredseda: p. Ingrid Kmeťová 

 

          Hospodárka: p. Bc. Klára Benková 

 

         Zapisovateľka: p. Ingrid Kmeťová  
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Poradné orgány riaditeľky školy 

 

Vedúci a zloženie MZ a PK 
 

Školský klub detí: Michaela Hajnovičová 

  Marcela Bendíková 

  Mária Benková 

  Katarína Duchovičová 

1.-4. ročník: Martina Kiabová  

  Katarína Pažická 

  Helga Zvalová 

  Alena Oršulová 

  Ivana Jakubisová 

  Martina Kováčová 

  Alena Obžerová 

  Paulína Nemčeková 

  
Ivana Majerová 
Monika Gábrišová 

Jazyk a komunikácia:  Eva Miklašová 
     

SJ  Anna Chlupíková 

  

Lucia Kráľová 
Lenka Šúňová 
Lucia Gatialová 

Jazyk a komunikácia: Miroslava Závadská 

CJ Jana Lajčáková  

  Jana Ťažiarová 

  Ľudmila Michalcová 
 

Jana Lihotská 
 

Martina Tänzerová 
 

 

 

Matematika a práca s informáciami: 
 

Martina Tänzerová 
 

Marián Kráľ 
 

Lenka Tutková 
 

Viera Pechová 
 

Ján Trlík 
 

Jaroslav Drozd 

 

Človek a príroda: Dana Turňová 
    

 Jaroslav Drozd 

 Ján Trlík 

 Lenka Tutková 

 Jana Lihotská 

Človek a spoločnosť: Eva Kiabová 
     
 
 



                                          Eva Miklašová 
 

Jaroslav Drozd 
 

Ján Trlík 
 

Marián Kráľ 
 
Zdravie a pohyb, 
 
Umenie a kultúra: Jana Ťažiarová 
 

Martina Tänzerová 
 

Lucia Mištinová 
  

Jana Lajčáková 

 

Človek a hodnoty, človek a svet práce: 
 

      Jana Lajčáková 
 

Eva Kiabová 
  

Jaroslav Drozd 
 

Ján Trlík 

 

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 
údaje o počte detí v školskom zariadení 
 

Prehľad o žiakoch a triednictve v šk.roku 2018/2019 
 

 Počet  Počet Počet  

Meno žiakov  chlapcov dievčat Triedny 

1.A  13 6 7 I. Majerová 

1.B  13 6 7 P. Nemčeková 

1. i  13 7 6  

2.A  22 14 8 I. Jakubisová 

2.B.  22 11 11 M. Kováčová 

2. i  14 7 7  

3.A  20 10 10 M. Kiabová 

3.B  20 11 9 K. Pažická 

3. i  10 5 5  

4.A  18 9 9 A. Obžerová 

4.B  17 7 10 H. Zvalová 

4. i  
6+

2 5 3  

5.A  18 6 12 M. Závadská 

5.B  19 8 11 E. Kiabová 

5.C  
18
+8 15 11 L. Kráľová 

6.A  24 14 10 J. Ťažiarová 

6.B  
22 
+ 5 14 13 J. Drozd 

7.A  24 8 16 L. Tutková 

7.B  
27 
+ 2 17 12 M. Tänzerová 

8.A  20 11 9 J. Lajčáková 

8.B  23 14 9 D. Turňová 

9.A  23 12 11 M. Kráľ 

9.B  23 15 8 E. Miklašová 

      



Počet žiakov so ŠVVP – individuálne začlenení žiaci – spolu 42 
 
11 žiakov /I. stupeň 

 
31 žiakov /II. stupeň 

 

 

Školský klub detí    

Počet pedagogických pracovníkov:  4  

Prepočítaný počet ped. pracovníkov k úväzku: 3,6  

Prepočítaný počet neped. pracovníkov: 0,2  

Počet zapísaných detí k 15.9.2018: 122   

Počet oddelení :  4    

 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

 

1. ročník pre šk. rok 2019/2020 

 

Počet Z toho 
   Plánovaný počet tried 

 

   
1. ročníka 

 
 

všetkých      
 

      
 

detí, 
      

 

 deti, ktorým 
deti, ktoré 

   
 

ktoré 
 

začiatok PŠD nezaškolené 
  

 

dievčatá budú zaradené Samostatné triedy Spojené triedy  

prišli bude v MŠ  

 
do nultého ročníka 

  
 

k zápisu 
 

odložený 
   

 

     
 

       
 

40  1 0 0 2 0 
 

       
 

0       
 

indv. vzd. 0 0 0 0 0 0 
 

       
 

 

 

Počet žiakov 9. ročníka: 46 
 

46 žiakov denného štúdia prijatých na štúdium v stredných školách 
  
Počet nižšie končiacich žiakov: 1 žiak - SŠ – osemročné gymnázium 

 
 
 

 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
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Prospech a správanie sa žiakov 7 
 

Prehľad prospechu, dochádzky a správania  
školský rok 2018/2019 

     Prosp    Neprosp  Zameškan          

  Počet   eli    eli  é  Ospr.  Neospr      

      s               

 Trie Počet Počet Počet  vyzna veľmi Prosp Neprosp Neklasifiko hodiny hod. na hodiny hod. na hodiny hod. na dvojky zo  Priem.  

 da žiakov chlapcov Dievčat spolu m dobre eli eli vaní spolu. žiaka spolu žiaka spolu. žiaka správania 2.  prospech  

 1.A 13 6 7 13 0 0 13 0 0 596 45,85 596 45,85 0 0  0   

 1.B 13 6 7 13 0 0 13 0 0 521 40,08 521 40,08 0 0  0   

 1.i 13 7 6 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0  0   

 2.A 22 14 8 21 16 5 0 1 0 713 32,41 713 32,41 0 0  0 1,35  

 2.B 22 11 11 22 15 7 0 0 0 823 37,41 823 37,41 0 0  0 1,3  

 2.i 14 7 7 13 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0  0 1,08  

 3.A 20 10 10 20 16 2 2 0 0 513 25,65 513 25,65 0 0  0 1,41  

 3.B 20 11 9 20 14 3 3 0 0 981 49,05 981 49,05 0 0  0 1,4  

 3.i 10 5 5 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1,26  

 4.A 18 9 9 18 15 1 2 0 0 678 37,67 678 37,67 0 0  0 1,24  

 4.B 17 7 10 17 11 3 3 0 0 660 38,82 660 38,82 0 0  0 1,44  

 4.i 8 5 3 7 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0  0 1,34  

 5.A 18 6 12 18 13 2 3 0 0 1137 63,17 1137 63,17 0 0  0 1,37  

 5.B 19 8 11 19 9 5 5 0 0 1075 96,21 1075 96,21 0 0  0 1,67  

 5. C 26 15 11 18 5 10 3 0 8 739 32,13 739 32,13 0 0  0 1,7  

 6.A 24 14 10 24 13 7 4 0 0 1050 43,75 1050 43,75 0 0  0 1,52  

 6.B 27 15 12 22 10 6 6 0 5 1415 52,41 1415 52,41 0 0  0 2,38 0   

 7.A 24 8 16 24 9 7 8 0 0 1462 60,92 1462 60,92 0 0  0 1,68  

 7.B 29 17 12 26 8 11 7 1 2 1541 53,14 1539 53,07 2 0,07  0 1,8  

 8.A 20 11 9 19 8 4 7 1 0 870 43,5 870 43,5 0 0  0 1,76  

 8.B 23 14 9 20 10 5 5 3 0 1639 71,26 1570 68,26 69 3  4 1,86  

 9.A 23 12 11 23 5 6 12 0 0 1585 68,91 1583 68,83 2 0,09  0 2,15  

 9.B 23 15 8 23 7 7 9 0 0 1461 63,52 1461 63,52 0 0  0 2,04  

 23 446 233 213 423 184 91 148 6 17 19459 43,63 19386 43,46 73 0,16  4   



Výchovné opatrenia, ocenenia vydané v šk. roku 2018/2019spolu:  

Pochvala riaditeľom školy 160   
     

Pochvala triednym učiteľom 353   
     

Pokarhania riaditeľom školy 8   
     

Pokarhanie triednym učiteľom 18   
     

Uskutočnené testovania v školskom roku 2017/2018 v našej škole 

   

Testovanie 9 Matematika – úspešnosť školy Matematika – úspešnosť SR 
     

 65,4 %   63,1 % 
   

Testovanie 9 SJL – úspešnosť školy SJL – úspešnosť SR 
     

 66,2 %   62,3 % 
   

   

Testovanie 5 Matematika – úspešnosť školy Matematika – úspešnosť SR 
     

 66,4   64,7 
   

Testovanie 5 SJL – úspešnosť školy SJL – úspešnosť SR 
     

 64,3   62,8 
     

 

 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 
plánov: 

 

V šk. roku 2018/2019 v Základnej škole v Novákoch sme vyučovali v 19  triedach, 4 triedy 1. i – 4. i tvoria individuálne vzdelávaní žiaci. 
Vzdelávali sme nasledovne: 

 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM:     ISCED 1 na 1. stupni v roč. 1.- 4. podľa inovovaného ŠkVP 1 

  
                                                      ISCED 2 na 2. stupni v roč. 5.-8. podľa inovovaného ŠkVP 2 

 

                                                                v roč. 9. podľa ŠkVP 



  
 
 
 

 

Učebný plán pre roč. 9. ŠkVP  
všeobecný variant 

predmet    

 9 Poznámka  

slovenský jazyk a literatúra 5 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia  

anglický jazyk 4 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia  

druhý cudzí jazyk 2 Jeden z predmetov: NEJ, ANJ, RUJ  

   

fyzika 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

chémia 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

biológia 1,5 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

dejepis 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

geografia 1,5 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

občianska náuka 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

etická vých. / nábožne. vých. 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatika 0 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

Matematika plus 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

svet práce 0 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

technika 0 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

hudobná výchova 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výchova umením 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná a športová výchova 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

praktická príprava 1 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy 



 
 
 

 

Inovované školské vzdelávacie programy:  
 

učebný plán RUP ISCED 1 

Predmet 1r 2r 3r 4r Poznámka 

slovenský jazyk a literatúra 10 9 8 7 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

prvý cudzí jazyk 0 0 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

Prvouka / prírodoveda 1 2 1 2 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

vlastiveda 0 0 1 2 Predmet zo vzd. oblasti: Príroda a spoločnosť 

etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 5 5 

5 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s 
informáciami 

informatická výchova 0 1 1 

1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s 
informáciami 

pracovné vyučovanie 0 0 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

výtvarná výchova 2 2 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná výchova 2 2 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

 22 23 25 26  



 
 
 

 

ISCED 2 variant A  

 

Učebný plán RUP ISCED 2 

Predmet 5. r. 6. r. 7. r. 8. r.   

slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 (4) 5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

anglický jazyk 4 (3) 4 (3) 3 3 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

nemecký/ ruský jazyk 0 0 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia 

fyzika 0 2 1 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

chémia 0 0 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

biológia 2 2 (1) 2 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda 

dejepis 1 1,5 (1) 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

geografia 2 1,5 (1) 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

občianska náuka 0 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť 

etická vých. / náboženská vých. 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty 

matematika 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

informatika 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

matematika plus 0 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s informáciami 

technika 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce 

hudobná výchova 1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

výtvarná výchova     1 1 1 1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb 

 praktická príprava 0 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy 

 bádanie 1 0 0 0 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra 

      27      29      30      30  



ISCED 2 variant B 

 

Predmet 5r 6r 7r  8r Poznámka  

slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 (4)  5 (4) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia  

anglický jazyk 4 (3) 4 (3) 4 (3)  4 (3) Predmet zo vzd. oblasti: Jazyk a komunikácia  

fyzika 0 2 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda  

chémia 0 0 2  2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda  

biológia 2 2 (1) 2  2 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a príroda  

dejepis 1 1,5 (1) 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť  

geografia 2 1,5 (1) 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť  

občianska náuka 0 1 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a spoločnosť  

etická vých. / náboženská vých. 1 1 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Človek a hodnoty  

      Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s  

matematika 5 (4) 5 (4) 5 (4)  5 (4) informáciami  

      Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s  

informatika 1 1 1  1 informáciami  

      Predmet zo vzd. oblasti: Matematika a práca s  

matematika plus 0 0 0  0 informáciami  

technika 1 1 2 (1)  2 (1) Predmet zo vzd. oblasti: Človek a svet práce  

hudobná výchova 1 1 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra  

výtvarná výchova 2 (1) 1 1  1 Predmet zo vzd. oblasti: Umenie a kultúra  

telesná a športová výchova 2 2 2  2 Predmet zo vzd. oblasti: Zdravie a pohyb  

praktická príprava 0 0 0  0 Predmet zo vzd. oblasti: Prierezové témy  

 27 29 30  30   



 
V ŠKD sme pracovali podľa Výchovného programu ŠKD, platného od 1. septembra 2009. Počas týždňa sme striedali záujmové oblasti výchovy : vzdelávaciu, 

spoločensko-vednú, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú, prírodovedno – environmentálnu. Stredu sme využívali 

ako rekreačný poldeň. 
 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 
     Rozsah    

     výchovno-    

     vzdelávacej  Stupeň  

 Titul pred Priezvisko Meno Typ zamestnanca práce  vzdelania Kvalifikovanosť 

1. PaedDr. Chlupíková Anna Riaditeľ  5 5A Áno 

2. Mgr. Pechová Viera zástupca RŠ pre roč. 5.-9.  12 5A Áno 

3. Mgr. Oršulová Alena Zástupca RŠ pre roč. 1-4.  12 5A Áno 

4. Mgr. Kováčová Martina Učiteľ  23 5A Áno 

5. Mgr. Jakubisová Ivana Učiteľ  23 5A Áno 

6. Mgr. Obžerová Alena Učiteľ  23 5A Áno 

7. Mgr. Zvalová Helga Učiteľ  23 5A Áno 

8. Mgr. Turňová Dana Učiteľ  23 5A Áno 

9. Mgr. Lihotská Jana Učiteľ  23 5A Áno 

10. Mgr. Nemčeková Pavlína Učiteľ  23 5A Áno 

11. Mgr. Pažická Katarína Učiteľ  23 5A Áno 

12. Mgr. Ťažiarová Jana Učiteľ  23 5A Áno 

13. PaedDr. Miklašová Eva Učiteľ  21 5A Áno 

14. Mgr. Tänzerová Martina Učiteľ  23 5A Áno 

15. Mgr. Kiabová Martina Učiteľ  23 5A Áno 

16. Ing. Drozd Jaroslav Učiteľ  23 5A Áno 

17. Mgr. Lajčáková Jana Učiteľ  23 5A Áno 

18. Mgr. Kráľ Marián Učiteľ  23 5A Áno 

19. Mgr. Tutková Lenka Učiteľ  23 5A Áno 

20. Mgr. Závadská Miroslava Učiteľ  23 5A Áno 

21. Mgr. Kráľová Lucia Učiteľ  23 5A Áno 

22. Mgr. Kiabová Eva Učiteľ  23 5A Áno 



 

23. PaedDr. Trlík Ján Učiteľ 23 5A Áno 

24. Mgr. Majerová Ivana Učiteľ 22 5A Áno 

25. Mgr. Michalcová Ľudmila Učiteľ 14 5A Áno 

27. Mgr. Mištinová Lucia Učiteľ 14 5A Áno 

28.  Mgr.  Gatialová  Lucia Učiteľ 23 5A Áno 

29.  Mgr.  Gabrišová Monika  Učiteľ 22 5A Áno 

30. Bc. Hajnovičová Michaela Vychovávateľ ŠKD 27 5A Áno 

31. Bc. Benková Mária Vychovávateľ ŠKD 27 5 Áno 

32.  Foltánová Dana Vychovávateľ ŠKD                  16 3D Áno 

33.  Bendíková Marcela Vychovávateľ ŠKD 27 3B Áno 

34.  Mgr.  Duchovičová Katarína Vychovávateľ ŠKD 16 5A Áno 

35.  Veterníková Ivana Asistent učiteľa 23 3B Áno 

36. Mgr. Kostelná Veronika Asistent učiteľa 23 3B Áno 

37. Mgr. Čierna Žaneta Asistent učiteľa 23 5A Áno 



Odbornosť vyučovania predmetov: 91,5% 
 
 počet hodín  percento 

I. stupeň spolu odborne odbornosti 

Slovenský jazyk 70 70 100% 

Anglický jazyk 18 12 67% 

Matematika 38 38 100% 

Informatická vých. 9 9 100% 

Prírodoveda 4 4 100% 

Prvouka 6 6 100% 

Vlastiveda 6 6 100% 

Hudobná vých. 8 8 100% 

Výtvarná vých. 14 14 100% 

Pracovné vyuč. 4 4 100% 

Telesná vých. 16 16 100% 

Etická vých. 4 4 100% 

Nábož. vých. 8 8 100% 

SPOLU 205 199 97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nepedagogickí pracovníci 

 

 
 

 hodín  percento 
II. stupeň spolu odborne odbornosti 

Slovenský jazyk a literatúra 50 50 100% 

Anglický jazyk 55 40 73% 

Ruský jazyk 6 6 100% 

Nemecký jazyk 12 12 100% 

Dejepis 14 14 100% 

Geografia 16 10 63% 

Občian. náuka 8 2 25% 

Biológia 19 19 100% 

Matematika 50 50 100% 

Informatika 12 0 0% 

Fyzika 15 15 100% 

Chémia 13 13 100% 

Hudobná výchova 6 0 0% 

Výtvarná výchova 8 8 100% 

Výchova umením 2 0 0% 

Etická výchova 5 5 100% 

Náboženská vých. 10 10 100% 

Praktická príprava 3 3 100% 

Svet práce 1,5 1,5 100% 

Technika 11,5 9 74% 

Telesná a športová výchova 28 28 100% 

SPOLU 347 296 86% 



 

P.č. meno, priezvisko pracov. zaradenie Prep. úväzok v % 

     

1 Bc. Klára Benková ekonóm- mzdy 1 100 

2 Bc. Petra Mojžišová ekonóm- rozpočet 1 100 

3 Jozef Adamík školník-údrbžár 1 100 

4 Mária Fábryová upratovačka 1 100 

5 Alena Petrisková upratovačka 1 100 

6 Dagmar Lapinová upratovačka 1 100 

7 Veronika Šimová upratovačka 1 100 

8 Mária Baláková upratovačka 0,8 80 

9 Erika Bolfová vedúca ŠJ 1 100 

10 Silvia Gorušková hlavná kuchárka 1 100 

11 Mária Homolová kuchárka 1 100 

12 Ružena Vajašová kuchárka 1 100 

13 Gabriela Kovácsová kuchárka 1 100 

14 Marcela Andrisová kuchárka 1 100 

15 Darina Vaňová kuchárka 0,5 50 

16 Oľga Séčiová upratovačka ŠJ 0,25 25 

17 Mária Baláková upratovačka ŠKD 0,2 20 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Počet zamestnancov: 

  
ZŠ 

 
prepoč.  

 

 prev. zam. 7,8 

 dôch. 0 

   

 spolu 7,8 

 ŠKD  
   

 prev. zam. 0,2 

 dôch. 0 

 spolu 0,2 

 Kuriči 0 

 dôch. 0 

 ŠJ  
   

 ved. ŠJ 1 

 kuchárky 5,5 

 prev.zam. 0,25 

 Spolu 6,75 
    



 fyzická osoba prepočítaná osoba 
   

Vedenie školy 3 3 
   

Učitelia 1. stupeň 8 8 
   

Učitelia 2. stupeň 16 15,85 
   

Šk. špec. pedagóg 1 1 
   

Asistenti 3 3 
   

Vychovávateľky 4 3,60 
   

Ekonómky 2 2 
   

Šk. jedáleň 8 6,75 
   

Školník 1 1 
   

Upratovačky 5 5 
   

SPOLU 51 48,2 
   

 
 
 
 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Ukončené vzdelávanie ku dňu 30.6.2019: 
 

Učiteľ Školenie / Aktivita Kredit 

Ing. Jaroslav Drozd Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Ing. Jaroslav Drozd Využitie informačných technológií a ineteraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Ing. Jaroslav Drozd Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Ing. Jaroslav Drozd Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Ing. Jaroslav Drozd Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Alena Obžerová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Alena Obžerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Alena Obžerová Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Alena Obžerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 



 
Mgr. Alena Oršulová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Alena Oršulová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Alena Oršulová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 

Mgr. Alena Oršulová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Alena Oršulová Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

Mgr. Dana Turňová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Dana Turňová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

Mgr. Dana Turňová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Dana Turňová Bezpečnostné predisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 

Mgr. Dana Turňová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Dana Turňová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Dana Turňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Dana Turňová Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v ZŠ a SŠ 10 

Mgr. Eva Kiabová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní 12 

Mgr. Eva Kiabová Vzdelávanie učiteľov v súv. s tvorbou ŠkVP - gymnáziá 14 

Mgr. Eva Kiabová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Eva Kiabová Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vvyučovaní 25 

Mgr. Eva Kiabová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Helga Zvalová Vyučovanie informatickej výchovy 41 

Mgr. Helga Zvalová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Helga Zvalová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Helga Zvalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Helga Zvalová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

Mgr. Helga Zvalová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Ivana Jakubisová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Ivana Jakubisová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Ivana Jakubisová Vyžitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Ivana Jakubisová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Ivana Majerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Ivana Majerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 

Mgr. Ivana Majerová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 



 
Mgr. Ivana Majerová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

Mgr. Ivana Majerová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 15 

Mgr. Jana Lajčáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Jana Lajčáková Využitie informačných technológií a inetraktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Jana Lajčáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Jana Lajčáková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Jana Lajčáková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

Mgr. Jana Lihotská Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno- vzdel. procese 22 

Mgr. Jana Lihotská Emocionalita sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Jana Lihotská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Jana Lihotská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Jana Lihotská Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Jana Lihotská Finančná gramostnosť do škôl 10 

Mgr. Jana Ťažiarová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Katarína Pažická Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Lenka Tutková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Lucia Kráľová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Lucia Kráľová Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9 

Mgr. Lucia Kráľová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 

Mgr. Lucia Kráľová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Lucia Kráľová Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 

Mgr. Lucia Kráľová Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15 

Mgr. Lucia Kráľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Marián Kráľ Finančná gramotnosť do škôl 10 

Mgr. Marián Kráľ Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 

Mgr. Marián Kráľ Základná obsluha počítača 8 

Mgr. Marián Kráľ Textový editor Word pre začiatočníkov 7 

Mgr. Marián Kráľ tabuľlkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 



 
Mgr. Marián Kráľ Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Marián Kráľ Ekologická stopa-výchova k trvallo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl 9 

Mgr. Marián Kráľ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

Mgr. Marián Kráľ Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 15 

Mgr. Martina Kiabová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Kiabová Využitie informačných technoplógií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Kiabová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Martina Kiabová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Martina Kiabová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Martina Kováčová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 

Mgr. Martina Kováčová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Kováčová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Kováčová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 

Mgr. Martina Tänzerová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vých. vzdel. procese 22 

Mgr. Martina Tänzerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Martina Tänzerová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Martina Tänzerová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Martina Tänzerová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Miroslava Závadská Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

Mgr. Miroslava Závadská Využitie inforrmačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel. procese 22 

Mgr. Miroslava Závadská Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Miroslava Závadská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 

Mgr. Miroslava Závadská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

Mgr. Pavlína Nemčeková Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 

Mgr. Viera Pechová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

Mgr. Viera Pechová Finančná gramotnosť do škôl 10 

Mgr. Viera Pechová Viac ako peniaze 25 

Mgr. Viera Pechová Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

Mgr. Viera Pechová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

Mgr. Viera Pechová Riadenie interpersnálnych konfliktov v práci učiteľa 10 



 
Mgr. Viera Pechová Človek vo sfére penazí  

Mgr. Viera Pechová Prezentácia didaktického testu zameraného na čítanie s porozumením  

PaedDr. Anna Chlupíková Finančná gramotnosť do škôl 10 

PaedDr. Anna Chlupíková Tvorba vzel. programu kontinuálneho vzdelávania 10 

PaedDr. Anna Chlupíková Vytvorenie vzorového školského vzdelávacieho programu 14 

PaedDr. Anna Chlupíková Funkčné inovačné vzdelávanie 0 

PaedDr. Anna Chlupíková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Anna Chlupíková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 

PaedDr. Anna Chlupíková Prednáška na konferencii R.A.U 0 

PaedDr. Anna Chlupíková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 

PaedDr. Anna Chlupíková Prednáška na konferencii Dobrá škola 0 

PaedDr. Eva Miklašová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 

PaedDr. Eva Miklašová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 

PaedDr. Eva Miklašová Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo vych. vzdel.procese 22 

PaedDr. Eva Miklašová Dosahovanie psycgickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm učiteľa 10 

PaedDr. Eva Miklašová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 

PaedDr. Eva Miklašová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Eva Miklašová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 

PaedDr. Eva Miklašová Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v ZŠ a SŠ 10 

PaedDr. Ján Trlík Ohmov zákon s Planétou vedomostí 35 

PaedDr. Ján Trlík Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 

PaedDr. Ján Trlík Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 

PaedDr. Ján Trlík Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 



i)údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

                      

           

                          

                                                    
METODICKÉ ZDRUŽENIE 1.-4. 

 

 
Dátum:21.6.2019 

Prítomní:  

Mgr. A. Oršulová__________________________ 

Mgr. K. Pažická___________________________ 

Mgr. H. Zvalová__________________________ 

Mgr. A. Obžerová_________________________ 

Mgr. M. Kiabová__________________________ 

Mgr. M. Kováčová_________________________ 

Mgr. P. Nemčeková_______________________  

Mgr. I. Jakubisová_________________________ 

Mgr.Monika Gábrišová_________________________ 

 

Program: 

1/ Výchovno vzdelávacie výsledky 

2/ Naše úspechy 

1) 1.A 

Triedu tvorí 13 žiakov, ktorí sa prispôsobili výchovno-vzdelávaciemu procesu.   

Jedná sa o triedu priemernú, žiaci  dosahujú vynikajúce aj slabšie výsledky. Všetci žiaci zvládli učivo 1. 

ročníka 

Slabšie výsledky dosahuje  

Správanie v triede je primerané. 

Od začiatku roka sa rieši správanie Žiaci, ktorí majú problém s výslovnosťou, stále spolupracujú s logopédom. 

Sú to:. 

Pochvala RŠ -úspešný riešiteľ Klokanko 

  - Kaufmanov odznak kat. 6-7. roční 

Pochvala TU-    -zber papiera 

 

1.B 13 žiakov 

-pracovitá trieda 

-mnohí s rečovou vadou: – všetci chodia na logopédiu či už v škole alebo súkromne a reč sa im postupne 

upravuje 

-šikovnejší sa javia  v matematike  

-v slovenskom jazyku zlepšenie na základe domácej prípravy 

-spolupráca s rodičmi priebežná, podľa potreby 

-šikovní žiaci:  

-slabší:  – slabo číta, píše s chybami, v matematike je lepší, domáca príprava sa po rozhovore s matkou zlepšila, 

spolupracuje so škol. špec. pg. 

 

 

 

 

 

 

2.A 
22 žiakov 

Priemerná trieda, veľmi aktívna a hlučná. 

Top žiačky: - zapájajú sa do všetkých aktivít ,robia dobrovoľné úlohy, aktívne pracujú na všetkých hodinách. 

Pochvaly riad. školy: 



- úspešné riešenie Maksíka, účasť v obvod. kole minifutbal žiakov , výborný prospech, správanie, pomoc 

slabším spolužiakom a p.učiteľke. 

- úspešné riešenie Maksíka, Klokanka, výborný prospech, správanie, pomoc slabším spolužiakom a p.učiteľke. 

- úspešné riešenie Maksíka, výborný prospech a správanie. 

Pochvaly tr. uč: 

- mimočítanková aktivita, účasť na matem. súťažiach a prospech. 

- mimočítanková aktivita, výborný prospech a pomoc v triede. 

- mimočítanková aktivita, výborný prospech a pomoc v triede. 

- účasť na matem. súťažiach a výborný prospech. 

- vzorné správanie a výborný prospech. 

- účasť na matem. súťažiach, správanie a snaživú prácu na vyučovaní. 

- aktivita, vzorné správanie a pomoc v triede. 

- aktivita, výborný prospech a pomoc v triede. 

13 žiakov má samé jednotky. 

5 žiaci majú dvojku 

3 žiaci majú trojku 

1 žiak neprospieva /nedostatočná zo SJL/ 

Najslabšie výsledky dosahuje/ SJL,MAT/- spolupracuje aj so špec.pedagogičkou, ale napreduje veľmi pomaly. 

Neprospieva zo SJL. 

 

2.B 

22 žiakov/11 dievčat  

 

Trieda je priemerná.  

Šikovní žiaci 

Slabší žiaci 

 

Šk.špec.pedagóga navštevujú pravidelne títo žiaci: 

Integrovaná žiačka má aj asistentku. 

 

 

 

 

Akcie: 

Temat. deň- Pátrači(10.5.) 

Škola v prírode -  Čremošné (20.-24.5.) 

Challenge day (29.5.) 

MDD- na lodenici (30.5.) 

 

Výsledky výstupných prác: SJL- priemer 1,82  

                                            MAT- priemer 1,77 (bez 4,5) 

 

Pochvaly tr.uč.:  

 

- za aktivitu na vyučovaní, mimočítankovú aktivitu, zapojenosť do matem.súťaží 

- za aktívnu prácu na vyučovaní, pomoc spolužiakom a tr. uč., zapojenosť do matem.súťaží 

- za pomoc spolužiakovi počas pobytu v Škole v prírode 

- za aktivitu na vyučovaní, zapojenosť do matem.súťaží 

- mimočítanková aktivita a zapojenosť v matem.súťažiach 

- mimočítanková aktivita  účasť v matem. súťažiach 

 

 

 

 

3.A – 20 žiakov 

Trieda je priemerná. Je tu veľa žiakov, ktorí vyžadujú špeciálnu pozornosť. Nasvedčuje tomu aj pomalé tempo.  

Inak trieda je pracovitá, čo sa týka zapájania sa do aktivít, tvorby programu, pomoci. 

V správaní ich treba krotiť v hlučnosti a neustále motivovať k väčšej usilovnosti.  

Zameriavame sa na pochopenie , čo je zodpovednosť. Cez príbehy, či riešenie situácií v triede. Preto aj 

triednické práce majú rozdelené medzi sebou a menia si zodpovednosť za ne každý týždeň. 



 

Počas tretieho ročníka sme sa zapojili do súťaže „Tretiacka 200 – vka“  a prečítali sme spolu 209 kníh.  

Celoročne sme pravidelne navštevovali knižnicu. 

 

 

 

 

 3.B 

20 žiakov, 11 chlapcov a 9 dievčat 

Trieda je priemerná, skôr lepšia. Veľmi dobre sa mi s nimi pracuje. Je tu veľa šikovných žiakov, ktorí ostatných 

ťahajú.  

K slabším žiakom triedy patria: 

 

Správanie –  nejaké výraznejšie problémy nemáme.          

 

Pochvaly riad. školy: 

 - úspešné riešenie Maksíka, výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

- úspešné riešenie Maksíka, Klokanka, výborný prospech a správanie  

 – úspešné riešenie Maksíka a za usilovnosť pri prekonávaní prekážok vo vyučovaní  

 

Pochvaly tr. učiteľa: 

– za výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

 - za výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

- za výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

 - za výborný prospech, správanie, aktivitu na hodinách a účasť na súťažiach 

 - za výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

 - za výborný prospech, správanie a aktivitu na hodinách 

 

Počas tretieho ročníka sme sa zapojili do súťaže „Tretiacka 200 – vka“  a prečítali sme spolu 240 kníh.  

 

 

 4.A 

 
Počet žiakov :18 ( 9 chlapcov a 9 dievčat ) 
Trieda – lepší priemer.  Žiaci aktívni, pracovití a spoľahliví.   
 
Prospelo: 18 žiakov (všetci) 
 
Správanie: žiaci sú skôr tichší, kľudnejší. Sú málo priebojní a menej komunikatívni. Niektorí majú malú slovnú 
zásobu. Lepšie výsledky dosahujú v matematike ako v slovenskom jazyku .Potrebujú dlhší čas na osvojenie 
učiva. Sú aj dobrí športovci. 
 Najlepší žiaci:  Hoci nie sú 100% svojou snaživosťou dosahujú výborné výsledky.                                                                                                        
 
Integrovaný -pomáha mu osobný asistent na matematike.  
 
Výstupné písomky:     SJL - 1,25      MAT – 1,38                                                
 
Zapojili sme sa do viacerých športových súťaží .Malý futbal – 3 žiaci, prehadzovaná 5 žiakov.                                                                                                                   
 
Pochvala triedneho učiteľa:                                                                                     
 – úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády , žiak triedy (výborný prospech a vzorné správanie, zapájanie 
do súťaží)                                   
 
Malý futbal –Prehadzovaná – 
4.B 
V triede je 17 žiakov. Trieda je veľmi živá, hravá a treba ich neustále usmerňovať.  Správanie sa od polroka 

zmenilo vzhľadom na vek – viac sa doberajú, ale väčšie porušenia šk. poriadku nepozorujem. 

Počas vyučovania sú veľmi veľké rozdiely v práci žiakov -  v tempe aj kvalite, pri písomných samostatných 

prácach musím hľadať časové rezervy. 



 

Integrovaní žiaci sú: 

 
 

 

2/ 
MAKSÍK 

Úspešní riešitelia  Veľkej matematickej celoslovenskej súťaže  Maksík  s titulom Najmúdrejší Maksáčik sa  

môžu pochváliť títo žiaci: 

2.A -   

2.A -   

2.A – 

3.B –  

3.B –  

3.B –  

 

Spolu: 6. žiakov 
 

PYTAGORIÁDA 2019 

Trieda Meno a priezvisko Dôvod ocenenia 

   

3.B  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže Pytagoriádya 
účasť v okresnom kole 

3.B  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže Pytagoriády - 
úspešný riešiteľ okresného kola  

4.A  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže Pytagoriády 

4.B  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže Pytagoriády 
a účasť v okresnom kole 

   

Spolu: 4 žiaci  
 

Najlepšie výsledky a úspešné riešenie Matematického Klokana- školské kolo 

 

4.B  – školský šampión 

   

 Úspešní riešitelia  

   

1.A   

1.B   

2.A   

3.B   

4.B    

   
 

V celonárodnej  informatickej súťaži i BOBOR sa úspešne zúčastnili  títo žiaci: 

V kategórii:  DROBEC 

trieda Meno a priezvisko Dôvod ocenenia 

2.B  100 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

3.B  99 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

2.A  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

2.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  



3.A  i Bobor 

3.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

3.B  i Bobor 

3.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

3.B  i Bobor 

   
 

 

V kategoŕii : BOBRÍK 

4.A  93 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

4.A  93 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

4.B  87 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

4.B  82 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  
i Bobor 

   

Spolu: 13 žiakov  

   
 

Vo vedomostnej súťaži - Hviezdoslavov Kubín boli úspešní títo žiaci: 

 

trieda meno a priezvisko dôvod pochvaly 

  

V poézií 

 

 

 

v školskom kole 

3.B  1.miesto v školskom kole HK- v poézií   

a účasť v okresnom kole HK 

4.B  2.miesto v školskom kole HK – v poézií   

2.A  3.miesto v školskom kole HK – v poézií   

   

  

V próze 

 

 

v  školskom kole 

 

3.B  Za 1. miesto v školskom kole HK v  próze 

a účasť v okresnom kole HK 

3.A  2.miesto v školskom kole HK – próza 

2.B 

1.B 

 3.miesto v školskom kole HK – próza 

3.miesto v školskom kole HK – próza 

   

   

 

Šaliansky Maťko 

Vynikajúci úspech   druhé miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko získala žiačka 3. B triedy 

                      L.F. 

 

Tvorba anglicko – slovenského slovníka 



Do  medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku vytvorením anglicko – slovenského slovníka pod názvom Môj 

slovník z reality sa zapojili aj žiaci našej školy , na škole bolo vyhodnotených 5 najlepšie vytvorených 

slovníkov týmito žiakmi ( slovníky hodnotili žiaci ročníkov 1. – 4.), sú to: 

 

 

V obvodovom kole v mix vybíjanej najmladších žiakov   

 3. miesto získali títo žiaci: 

 

Trieda Meno a priezvisko 

  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A   

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

4.B  

4.B  

  

Spolu: 12 
 

V obvodovom kole -  Minifutbal žiakov a žiačok  ZŠ – McDonald´s Cup školu  reprezentovali  a druhé miesto 

 v obvode získali títo  žiaci: 

 

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

3.B  

3.B  

3.B  

3.B  

2.A  

  

Spolu: 9  žiakov 

  

 

PREHADZOVANÁ 

V prehadzovanej  3. a 4. ročníkov nás reprezentovali a 3. miesto získali títo chlapci a dievčatá:  

Blahoželáme 

 

trieda Meno a priezvisko 

  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

  



Spolu: 6 žiakov 

 

ZLATÝ ODZNAK RADKA KAUFMANA 

túto súťaž organizuje Slovenský paralympijský výbor, do tejto súťaže sa zapojili všetci žiaci ročníkov 1. -  4. 

Súťažilo sa  v týchto disciplínach: skok do diaľky, člnkový beh, hod medicimbalom 

Úspešní žiaci: 

Kategória 6 – 7 roční 1.  

Kategória 8 – 9 roční 1.  

Kategória 10 roční 1.  

  

Spolu: 9 žiakov  
 

  

Zber papiera šk. rok 2018/2019 

 
2.A 

 
5 212   

 

3.B 4 601,18  

3.A 2 915  

2.B 2 086,9  

4.A 1 620  

1.B 1 491  

4.B 1 129  

1.A 1 913,3  

   

 20 967   
 

Žiakmi školy na ročníkoch 1. – 4. 

 V školskom roku 2018 /2019 boli vyhodnotení  za svoju štvorročnú prácu a budú odmenení: 

 Za výborné vyučovacie výsledky počas štyroch rokov 

 Za aktivitu na vyučovacích hodinách 

 Za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach 

 Za reprezentáciu školy v športových súťažiach 

 Za vzorné správanie 

 Za zberovú činnosť 

 Za pomoc triednemu učiteľovi 

 Za pomoc spolužiakom 

 

 

5. A 
Tr. uč. Mgr. Miroslava Závadská 

Počet žiakov: 18 /6 ch, 12 d/ 

 

  
   

   

 

samé jednotky 
1.   
2.   

prospel(a) s vyznamenaním  
1.  
2.   
3.   

Počet žiakov podľa prospechu 
prospel(a) s vyznamenaním: 13 (72.2%) 
prospel(a) veľmi dobre: 2 (11.1%) 
prospel(a): 3 (16.7%) 
neprospel(a): 0 (0.0%) 
neklasifikovaný(á): 0 (0.0%) 

 



4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   

nedostatočný 
dostatočný 
neabsolvoval(a) 
neklasifikovaný(á) 
 

Počet známok v triede 
výborný: 160 (74.1%) 
chválitebný: 40 (18.5%) 
dobrý: 14 (6.5%) 
dostatočný: 2 (0.9%) 
nedostatočný: 0 (0.0%) 
neklasifikovaný(á): 0 (0.0%) 

 

Vymeškané hodiny celkovo: 1092 = 1092 Ospravedlnené + 0 Neospravedlnené; 4 neskoré príchody 

Vymeškané hodiny na žiaka: 60,67 = 60,67 Ospravedlnené + 0,00 Neospravedlnené; 0,22 neskoré 

príchody 

 

Návrh - Pokarhanie od triedneho učiteľa 
1.  (SPR: za fyzické napádanie spolužiakov.) 

Návrh - Pochvala od triedneho učiteľa 
1.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie znečistených častí nášho mesta a za vynášanie plastov a odpadu v 

triede.) 

2.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie znečistených častí nášho mesta a za vynášanie plastov a odpadu v 

triede.) 

3.  (SPR: za umiestnenie sa na 2. mieste v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

4.  (SPR: za umiestnenie sa na 3. mieste v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

5.  (SPR: za umiestnenie sa na 2. mieste v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

6.  (SPR: za umiestnenie sa na 2. mieste v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

Návrh - Pochvala od riaditeľa 
1. (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

2.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

3.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

4.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

5.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

6.  (SPR: Za dobrovoľné čistenie mesta Nováky a ekologické cítenie.) 

7.  (SPR: Za zbieranie odpadkov a dobrovoľné čistenie mesta Nováky vo voľnom čase.) 

8.  (SPR: Za účasť v Okresnom kole Pytagoriády.) 

9.  (SPR: Za dobrovoľný zber odpadkov a čistenie mesta Nováky.) 

 

5.B 
Tr. uč. Mgr. Eva Kiabová 

 

Počet žiakov: 19 z toho 11 dievčat 

Triedu hodnotím  ako  priemernú.   

PV -  9  žiakov,  PVD -5 žiakov a P- 5 žiakov.  3 žiaci opúšťajú našu školu.  

Vynikajúci žiaci: ( priemer 1,0) 

 

Žiaci medzi sebou vychádzajú celkom dobre. Majú menšie potýčky, ktoré sú pre daný vek prirodzené. Poznajú 

hranice, čo si môžu k spolužiakom dovoliť a čo nie. Takisto poznajú dôsledky svojho správania.  

Spolupracujú so špeciálnou pedagogičkou v našej škole.  

 

Pochvala triedneho učiteľa:  

 – za pomoc spolužiakom 

 

 

 

 



 V. C 
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Kráľová 

 

Počet žiakov: 18 žiakov (9 chlapcov, 9 dievčat) 

 

Trieda priemerná. 

Medzi najlepších žiakov patrí:   

 

Medzi najslabších žiakov patrí  

 

 

Integrovaní žiaci:  

Počet vymeškaných  hodín: 712  (na žiaka 30,96), Všetky hodiny sú ospravedlnené.  

 

 

6.A 
Tr. uč. Mgr. Jana Ťažiarová 

 

24 žiakov       14 chlapcov/10 dievčat 

Počet vymeškaných hodín: 1050 – ospravedl. / 0 neospravd. 

Trieda priemerná, držia si svoj štandard. 1 žiak integrovaný –, upravený učeb. plán 

V starostlivosti špec. pedagóga sú aj ďalší žiaci:  

Prospech: 

PV: 13 

PVD: 7 

PD: 0 

P: 4 

 

Najsnaživejší:  

Problémoví: Problémy so šikanou po uskutočnených opatreniach ustali, neopakovali, došlo k zlepšeniu 

vzťahov 

 

Žiaci v tejto triede sú veľmi snaživí v aktivitách Elektroodpad – Dopad 2, kde vyhrali celoslovenské kolo. 

 

Pochvaly triedneho učiteľa: 

: Za aktivitu na vyučovacích hodinách, pomoc spolužiakom 

: za aktivitu na vyučovacích hodinách, výbornú prípravu na vyučovanie, pomoc učiteľom 

: za aktivitu na vyučovacích hodinách 

: za pomoc učiteľom 

: za aktivitu na vyučovaní, pomoc spolužiakom 

: za aktivitu na vyučovaní 

: za aktivitu na vyučovaní, pomoc učiteľom a spolužiakom 

: za pomoc učiteľom a spolužiakom 

 

6.B 

Tr. uč. Ing. Jaroslav Drozd 
 
žiakov 22,   

Trieda priemerná s veľkou časťou šikovných žiakov. 

 

prospel s vyznamenaním 10 žiakov 

PVD 6 žiakov 

prospel 6 žiakov 

 

najšikovnejší žiaci - s priemerom 1,00  

slabší žiaci-  

 

7. A   
Tr. uč. Mgr. Lenka Tutková 



 

Počet žiakov: 24 = 8ch + 16d 

Trieda je živá, obdobie puberty sa prejavuje naplno, čo sa u niektorých odrazilo aj vo výsledkoch 

a zhoršení prospechu. Dievčatá sú v mnohých veciach nápomocné. V triede máme stále asistentku.  

 

 

 

POKARHANIE TRIEDNEHO UČITEĽA: za napadnutie spolužiaka 
                za opakované používanie mobilu.    

 

 

7. B 
Tr. uč. Mgr. Martina Tänzerová 

 

Počet detí: 29 žiakov—2 žiaci v zahraničí 

Dobrí žiaci:  

Slaboprospievajúci:  

Neprospievajúci žiak:  

   Neospravedlnené hodiny: 1 , 1   

Pokarhanie RŠ:   za 1 neospravedlnenú hodinu.            

Dobrý kolektív, navzájom si pomáhajú, ich správanie súvisí s vekom, sú hlučnejší, troška poľavili v učení, 

prechádzajú ťažším obdobím puberty. Zapájajú sa do vedomostných aj športových súťaží. Vážnejšie problémy 

sa zatiaľ nevyskytli. Menšie sú riešené priebežne aj s rodičmi. N.K.  časté vynechávanie, z tohto dôvodu je 

nedostatočná z matematiky 

 

8. A  
Tr. uč. Mgr. Lajčáková 

Počet žiakov – 20, 11 chlapcov, 9 dievčat 

 
Trieda je rôznorodá,  je tu veľa šikovných, talentovaných a zručných žiakov, pomáhajú s rôznymi 

aktivitami. Mnohí žiaci sú už zrelší, vedia zaujať postoj, prezentovať hodnoty, iní sú ešte veľmi detskí. 

Ako celok triedy poľavili v snahe a učení, sú často nesústredení, s pubertálnym správaním aj 

vyjadrovaním, prejavilo sa to na známkach. Ako triedna vyučujúca som sa snažila riešiť mnohé situácie 

rozhovorom s nimi a aj spoluprácou s rodičmi, aby napomohli v motivovaní a povzbudení žiakov. Trieda 

je však tvarovateľná, dá sa s nimi pracovať a nabádať ich, aby rozumeli svojim rozhodnutiam, správaniu 

a najmä dôsledkom, no vyžaduje si to neustále zdôrazňovanie. 

 

 k najšikovnejším žiakom patria  – samé jednotky 

 8 žiakov vyznamenaných  

 4 prospeli veľmi dobre –  

 Prospelo 7 žiakov  

 1 neprospievajúci – 

 Integrovaní žiaci sú  

 Individuálny učebný plán z dôvodu športového nadania má  

 Vymeškané hodiny celkovo: 831 = 831 Ospravedlnené + 0 Neospravedlnené; 6 neskoré príchody 

Vymeškané hodiny na žiaka: 41,55 = 41,55 Ospravedlnené + 0,00 Neospravedlnené; 0,30 neskoré príchody 

 

 

Pochvala od triedneho učiteľa 

1.(za umiestnenie sa na 3. mieste v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

 

Pochvala od riaditeľa 

 (za účasť v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín) 

 (za 5.miesto v OK súťaže SČK – Družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci) 

            (za 5.miesto v OK súťaže SČK – Družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci) 



 (za 5.miesto v OK súťaže SČK – Družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci) 

 (za 5.miesto v OK súťaže SČK – Družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci) 

 

8. B 

Tr. uč.  Mgr. Turňová 

 

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 9 

Trieda je rôznorodá, je tu veľa šikovných, samostatných aj zručných žiakov.  

Zo žiakov sa postupne stáva dobrý kolektív.  Radi sa zapájajú do rôznych projektov ( Hovorme o jedle, 

Animuj svoj svet, ) a súťaží . 

 

K tým slabším patrí   

Máme v triede 5 čistých jednotkárov. Neprospela J. K., E. B. so 4. predmetov. Opravnú skúšku z matematiky 

ma A. L. 

 E. B. bola udelená 4 zo správania za 69 neospravedlnených hodín. 

A.G.  pochvala RŠ  za 5. miesto v okresnom kole súťaže SČK – Družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní 

prvej pomoci. 

 
 
 
 

9. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Marián Kráľ 

Počet žiakov: 23 žiakov (12 chlapcov, 11 dievčat) 

 

Triedu hodnotím ako priemernú. S vyznamenaním prospelo 5 žiakov. Ako najlepšieho žiaka triedy som vybral 

K.F.. Veľmi dobre prospelo 6 žiakov a prospelo 12 žiakov. Ako najslabších žiakov môžeme označiť M. Š.,Š, P. 

a K.P. 

 

Spolužiaci medzi sebou vychádzajú dobre, nevyskytli sa medzi nimi žiadne konflikty. Na konci roka sme úspešne 

absolvovali triedny výlet v rekreačnom zariadení Chata Lomy v Hornej Vsi. Taktiež vzťahy s rodičmi sú dobré, 

pravidelne komunikujeme a o správaní sa a prospechu svojich detí sú informovaní.  

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

Integrovaní žiaci:  

V poslednom štvrťroku neboli udelené žiadne výchovné opatrenia.  

 

9. B  
Tr. uč. PaedDr. Eva Miklašová 

 

Počet žiakov – 23 

Priemerná trieda. Samé jednotky:  A.Ď.  a I.K.  

S vyznamenaním prospelo 7 žiakov.  

Najhoršie výsledky –  

Integrovaní žiaci – 

Vymeškané hodiny: 1417  - ospravedlnené  

Vymeškané hodiny na žiaka: 61,61  ospravedlnené  

 

 

 
 

PK/MZ: 1.- 4. 

Dátum:21.6.2019 

Prítomní:  

Mgr. A. Oršulová__________________________ 

Mgr. K. Pažická___________________________ 

Mgr. H. Zvalová__________________________ 

Mgr. A. Obžerová_________________________ 



Mgr. M. Kiabová__________________________ 

Mgr. M. Kováčová_________________________ 

Mgr. P. Nemčeková_______________________  

Mgr. I. Jakubisová_________________________ 

Mgr.Monika Gábrišová_________________________ 

 

Program: 

1/ Výchovno vzdelávacie výsledky 

2/ Naše úspechy 

2/ 

MAKSÍK 

Úspešní riešitelia  Veľkej matematickej celoslovenskej súťaže  Maksík  s titulom Najmúdrejší 

Maksáčik sa  môžu pochváliť títo žiaci: 

2.A -   

2.A -   

2.A –  

3.B –  

3.B –  

3.B –  

 

Spolu: 6. žiakov 

 

PYTAGORIÁDA 2019 

Trieda Meno a priezvisko Dôvod ocenenia 

   

3.B  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže 

Pytagoriádya účasť v okresnom kole 

3.B  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže 

Pytagoriády - úspešný riešiteľ okresného kola  

4.A  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže 

Pytagoriády 

  Za úspešné riešenie školského kola matematickej súťaže 

Pytagoriády a účasť v okresnom kole 

   

Spolu: 4 žiaci  

 

Najlepšie výsledky a úspešné riešenie Matematického Klokana- školské kolo 

 

4.B  – školský šampión 

   

 Úspešní riešitelia  

   

1.A   

1.B   

2.A   

3.B   

4.B    

   

 

V celonárodnej  informatickej súťaži i BOBOR sa úspešne zúčastnili  títo žiaci: 

V kategórii:  DROBEC 



trieda Meno a priezvisko Dôvod ocenenia 

2.B  100 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

3.B  99 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

2.A  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

2.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

3.A  i Bobor 

3.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

3.B  i Bobor 

3.B  94 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

3.B  i Bobor 

   

 

 

V kategoŕii : BOBRÍK 

4.A  93 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

4.A  93 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

4.B  87 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

4.B  82 % úspešnosť riešenia informatickej súťaže  

i Bobor 

   

Spolu: 13 žiakov  

   

 

Vo vedomostnej súťaži - Hviezdoslavov Kubín boli úspešní títo žiaci: 

 

trieda meno a priezvisko dôvod pochvaly 

  

V poézií 

 

 

 

v školskom kole 

3.B  1.miesto v školskom kole HK- v poézií   

a účasť v okresnom kole HK 

4.B  2.miesto v školskom kole HK – v poézií   

2.A  3.miesto v školskom kole HK – v poézií   

   

  

V próze 

 

 

v  školskom kole 

 

3.B  Za 1. miesto v školskom kole HK v  próze 

a účasť v okresnom kole HK 

3.A  2.miesto v školskom kole HK – próza 



2.B 

1.B 

 3.miesto v školskom kole HK – próza 

3.miesto v školskom kole HK – próza 

   

   

 

Šaliansky Maťko 

Vynikajúci úspech   druhé miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko získala žiačka 3. B triedy. 

                       

 

Tvorba anglicko – slovenského slovníka 

Do  medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku vytvorením anglicko – slovenského slovníka pod 

názvom Môj slovník z reality sa zapojili aj žiaci našej školy , na škole bolo vyhodnotených 5 najlepšie 

vytvorených slovníkov. 

 

 

V obvodovom kole v mix vybíjanej najmladších žiakov   

 3. miesto získali títo žiaci: 

 

Trieda Meno a priezvisko 

  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A   

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

4.B  

4.B  

  

Spolu: 12 

 

V obvodovom kole -  Minifutbal žiakov a žiačok  ZŠ – McDonald´s Cup školu  reprezentovali  a druhé 

miesto 

 v obvode získali títo  žiaci: 

 

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

3.B  

3.B  

3.B  

3.B  

2.A  

  

Spolu: 9  žiakov 

  

 



PREHADZOVANÁ 

V prehadzovanej  3. a 4. ročníkov nás reprezentovali a 3. miesto získali títo chlapci a dievčatá:  

Blahoželáme 

 

trieda Meno a priezvisko 

  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.A  

4.B  

  

Spolu: 6 žiakov 

 

ZLATÝ ODZNAK RADKA KAUFMANA 

túto súťaž organizuje Slovenský paralympijský výbor, do tejto súťaže sa zapojili všetci žiaci ročníkov 

1. -  4. 

Súťažilo sa  v týchto disciplínach: skok do diaľky, člnkový beh, hod medicimbalom 

Úspešní žiaci: 

Kategória 6 – 7 roční 2.  

Kategória 8 – 9 roční 2.  

Kategória 10 roční 2.  

  

Spolu: 9 žiakov  

 

  

Zber papiera šk. rok 2018/2019 

 

2.A 

 

5 212   

 

3.B 4 601,18  

3.A 2 915  

2.B 2 086,9  

4.A 1 620  

1.B 1 491  

4.B 1 129  

1.A 1 913,3  

   

 20 967   

 

Žiakmi školy na ročníkoch 1. – 4. 

 V školskom roku 2018 /2019 boli vyhodnotení  za svoju štvorročnú prácu a budú odmenení: 

 Za výborné vyučovacie výsledky počas štyroch rokov 

 Za aktivitu na vyučovacích hodinách 

 Za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach 

 Za reprezentáciu školy v športových súťažiach 

 Za vzorné správanie 

 Za zberovú činnosť 

 Za pomoc triednemu učiteľovi 

 Za pomoc spolužiakom 



Zo 4.A triedy Zo 4.B triedy  

 

                               Hodnotiaca správa MZ ŠKD , školský rok 2018- 2019  

 

Počet oddelení :  4 /zmiešané oddelenia  žiakov  1. – 4. ročníkov /  

1. oddelenie :  Bc. Mária Benková                                                                                                                      

2.oddelenie :  Marcela Bendíková  

3.oddelenie :  Bc. Michaela Hajnovičová                                                                                                                 

4.oddelenie :  Bc.Daniela Foltánová  /  Mgr. Katarína Duchovičová 

 

 

Počet  detí v oddeleniach : 

            Oddelenie         September    2018                   Jún     2019 

1.oddelenie                       31                        32 

2.oddelenie                       34                        34 

3.oddelenie                       31                        33 

4.oddelenie                      24                        24 

     Celkový počet:                      120                       122 

 

 

 

 

Režim dňa v našom ŠKD : 

6,00 – 7,30  :  ranné schádzanie detí     Pondelok -  Michaela Hajnovičová / Marcela Bendíková 

                                                                      Utorok -  Mária Benková 

                 Streda - Marcela Bendíková 

                                                                      Štvrtok-   Mária Benková 

                                                                      Piatok- Michaela Hajnovičová 

11,20 – 11,45 : samoobslužné činnosti,  príprava na obed 

11,45 – 12,15 : obed 

12, 15 – 13,00 : oddychová činnosť / spoločenské hry, kolektívne hry, relaxačné cvičenia, sledovanie 

DVD, počúvanie rozprávok, kreslenie, / 

13,00 – 14,00 : záujmová činnosť / striedanie záujmových oblastí - spoločensko- vedná , esteticko- 

výchovná, pracovno- technická, športová , prírodovedno – environmentálna. / 

14,00 - 15,00   :  rekreačná činnosť                                                                                                                                        

15,00 -15, 30   :  vzdelávacia činnosť 

15, 30 - 16,00   :  didaktické hry    

Výchovno- vzdelávací  proces  :                                                                                                                       

 Aj tomto školskom roku  si deti  vypracovávali domáce úlohy v ŠKD. Časť detí si ich písalo hneď po 

príchode zo školy , nakoľko navštevovali viacero záujmových krúžkov. Vo vzdelávacej činnosti 

využívame zábavné formy učenia, rozvíjania slovnej zásoby pomocou didaktických hier, 

osemsmeroviek , hádaniek, krížoviek,  hlavolamov.  

Humanizácia výchovno- vzdelávacieho procesu  :                                                                                                    

Dbali sme na to , aby sa deti naučili pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať a to nielen 

v triede, v jedálni ale hlavne  v celom školskom areáli, počas rekreačnej činnosti  vonku. Nestretli sme 

sa s výrazne agresívnym správaním našich detí. Všetky výchovné problémy  sme okamžite riešili 

s rodičmi. Deti si osvojili návyky vzájomného spolunažívania  v kolektíve. Učili sme ich prejavovať 

úctu k svojim rodičom, starším ľuďom, zdravotne postihnutým ľuďom ako aj k tradičným hodnotám. 

Aj napriek každodennému vštepovaniu základov slušnosti, ako je obyčajný pozdrav, poprosenie, 

poďakovanie  si  ich veľké množstvo detí  nevie osvojiť.   

Prírodovedno-enviromentálna výchova  :                                                                                                                                          

Deti sme postupne  učili vytvárať si kladný vzťah k prírode. Starali sme sa o oddychovú zónu v areáli 

školy, pravidelne sme  čistili altánok, zbierali papiere na školskom dvore, hrabali lístie. Tým, že sme 

deti zapájali do týchto činnosti, snažili sme sa ich viesť  ku kladnému vzťahu k práci. Zaujímavé akcie 



: Svetový deň ochrany zvierat – súťaž v kreslení na chodník , Deň Zeme- kreslenie na školskom 

ihrisku na tému : naša matka Zem. 

Spolupráca s učiteľkami   :                                                                                                                                               

Naďalej pretrváva na veľmi dobrej úrovni . Pri vyskytnutí  akýchkoľvek problémov  so žiakmi  počas 

činnosti v ŠKD ich riešime s triednymi učiteľmi . V prípade potreby pomáhame aj pri niektorých 

aktivitách ako sú:  tvorivé dielne, matematická pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, monitoring, 

lampiónový sprievod ,  opekačka pri jazere s víťazmi zberov, Olympijský deň. 

Spoločné podujatia všetkých oddelení :  

Podarilo sa nám uskutočniť každý mesiac aspoň 1 spoločné podujatie všetkých oddelení. Deti majú 

tieto podujatia  veľmi rady a často im dávajú prednosť, pred ich záujmovými  krúžkami a aktivitami. 

Teší nás, že majú dobrú odozvu aj v spätnej väzbe od rodičov. 

 

september  

2018 

október                

2018 

november          

2018 

december 

2018 

Pasovanie 

nových  

družinárov 

 

Svetový Deň 

ochrany zvierat 

Deň strašidiel a 

stríg 

 

Vianočná  

besiedka 

 

január 

2019 

 február 

   2019 

marec 

2019 

apríl 

2019 

máj 

2019 

jún 

2019 

 

Zimná 

olympiáda 

 

 

 

Karneval 

 

Mesiac 

knihy- 

Z rozprávky 

do 

rozprávky-

kvíz 

 

Deň  Zeme , 

Príroda 

Naopak 

 

 

Deň prvej 

pomoci-

šikana 

 

MDD 

 

 

Spolupráca s CVČ  :                                                                                                                                                               

Naše deti navštevujú CVČ. Využívajú  počítače, stolný tenis, čím sa rozširuje ponuka ich aktívneho 

prežitia  voľného času. Aktivity sú pod dohľadom odbornej pracovníčky.  V priebehu školského roka  

sa naše deti  zúčastnili ich zaujímavých činností - zdobenie medovníkov,  vianočný turnaj o kapra, 

zdobenie kraslíc , výroba korbáčov... 

 

 

Pedagogická prax  : 

V našom ŠKD sa uskutočňuje prax študentov. Umožňuje im realizovať prvé stretnutie s pedagogickou 

praxou. 

Veronika  Hurtišová 18.2 - 1.3. 

 

p.vych.Hajnovičová 

Zuzana  Svitková 

 

13.5. -24.5. 

 

p.vych.Hajnovičová 

Zuzana  Šmykalová 

 

1.4. -12.4. 

 

p.vych.Bendíková 

Gabriela  Uhlárová 

 

10.12. -20.2. p.vych.Bendíková 

Zuzana Šarošová 8.10. - 19.10. p.vych.Benková 

Katarína Pažická  18.3 - 22.3. p.vych.Benková 

 

 

Záver : 

1.  Z roka na rok sa veľmi zhoršuje správanie detí . Narastá agresivita, presadzovanie seba samého 

a v neposlednom rade pribúdajú deti s diagnózami. Apelujeme preto na možnosť vylúčenia /resp. 



podmienečného vylúčenia/ dieťaťa z ŠKD v prípade opakovaného nerešpektovania školského 

poriadku. 

2.  Z dôvodu bezpečnosti detí, žiadame o ohradenie školského areálu, ktorý využívame počas 

rekreačnej činnosti a jeho uzatvorenie v čase od 13.00 do 16.00. Do areálu v čase pobytu chodí 

množstvo rodičov s malými deťmi a zvieratami a dokonca 2krát prešli autá hračky našich detí. 

3. Počas školského roka sa  v 4.oddelení zmenila p. vychovávateľka . Od 17.9.2018 nastúpila 

do 4.oddelenia  Bc. Daniela Foltánová , ktorú 21.1.2019 vystriedala Mgr.Katarína Duchovičová. 

K 1.6.2019 sme prijali do ŠKD  , žiaka 4.ročníka. 

 

II. STUPEŇ 

 

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia PK Jazyk a komunikácia          

                                             zo dňa 21. 6. 2019 

 

 

Prítomní: 

 

  vedúca PK           PaedDr. Eva Miklašová 

  členovia                     Mgr. Lucia Kráľová    SJL – FIL 

                                                             Mgr. Lenka Šúňová SJL – VO 

                                                             Mgr. Lucia Gatialová SJL, DEJ, GEG 

 

Program:   1. Kontrola plnenia uznesenia 

                           2. Plnenie UO,  TVVP 

 3. Podklady k PR 

 4. Záverečné vyhodnotenie plánu práce PK 

                               5. Pozitíva a negatíva našej práce 

 

 

    K bodu 1:     V druhom májovom týždni sa uskutočnili prijímacie skúšky na     

                         stredné školy. Príprava žiakov prebiehala v rámci doučovania 

                         zo slovenského jazyka, mnohí žiaci túto možnosť využili.  

                         Pk SJL sa podieľala na  koncoročnej akadémii.         

            

 

                            K bodu 2:   Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry prebrali učivo 

                                                v súlade s aktuálnymi učebnými osnovami a tematickými 

                                                výchovno-vzdelávacími plánmi. 

                     

                                                V 5. a 6. a 7. a 8. ročníku sa postupovalo podľa inovovaného               

                                                Štátneho vzdelávacieho programu. 

 

                                                Diktáty a kontrolné slohové práce  boli napísané v termínoch 

                                                vyplývajúcich  z TVVP a UO. 

                                                    

                                                 V súlade s plánom práce PK a UO boli napísané a dôsledne 

                                                 analyzované výstupné testy. 

 

                             

                            K bodu 3:   Z predmetu slovenský jazyk a literatúra neprospeli k II. polroku 

                                               nasledovní žiaci:  



                

 

                            K bodu 4:  Záverečné vyhodnotenie plánu práce PK 

 

                                              Vybavenie školy IKT prostriedkami, počítačmi a dataprojektormi              

                                              vo všetkých triedach umožňuje vyučujúcim pracovať s nimi vo 

                                              všetkých fázach vyučovacích  hodín, pri vysvetľovaní, 

                                              upevňovaní a spätnej kontrole pochopeného učiva. 

                            Na hodinách literárnej výchovy sa necháva veľký priestor 

                            žiakom, prostredníctvom prezentácií sa zoznamujú žiaci 

                            s osobnosťami autorov. Žiaci využívajú poznatky získané na 

                            informatike, ich práce sú na slušnej úrovni a zlepšuje sa aj ich 

                            prezentácia pred triedou. Žiaci radi pracujú s interaktívnou             

                            tabuľou, vďaka ktorej je práca na hodine zaujímavejšia, 

                            pestrejšia a  efektívnejšia.  

                            Boli zjednotené pravidlá na vypracovanie prezentácií.  

                                               

                                              Žiaci i učitelia využívajú širokú škálu cvičení a materiálov 

                                              z portálov  www.bezkriedy.sk,   www.datakabinet.sk,   

                                              www.alf.sk, www.slovenskyjazyk.com  a ďalšími. Žiaci sa menej   

                                              venujú memorovaniu  bibliografických  údajov a väčší priestor je  

                                              venovaný práci s textom, rozvíjaniu čitateľskej  gramotnosti,   

                                              ústnej komunikácii, prepojeniu učiva so životom. Z prečítanej  

                                              ukážky napríklad robili správu, reportáž, interview, atď. 

 

                 Projekty a aktivity v školskom roku 2018/2019 
       

                 Po napísaní vstupných previerok boli dôkladne analyzované chyby a následne   

                 rôznymi  metódami a formami boli zistené chyby opätovne precvičované /nielen 

                 učitelia, ale aj žiaci aktívne  pripravovali  rozcvičky na slabšie zvládnuté   

                 gramatické javy/. 

                                                     

                                                                                                        p. Miklašová, p. Kráľová, p. Šúňová 

    

                                                                                                     

                V októbri sme sa už tradične zapojili do aktivity Hovorme o jedle, okrem  

                praktických činností žiaci absolvovali rôzne besedy, hodiny zamerané na čitateľskú  

                gramotnosť – východiskové texty boli   z oblasti správnej výživy, téma Mlieko  

                a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Všetky aktivity boli spracované do  

                súťažnej prezentácie, vypracovaný  bol metodický list. 

                V rámci Slovenska sme sa umiestnili na 1. mieste a získali pre školu 300 eur na  

                zakúpenie vybavenia kuchyne.  

  

                V októbri prebiehala príprava žiakov 6. ročníka na súťaž v prednese povesti  

                Šaliansky Maťko.  

                 

 

              Na hodinách literatúry vypracovali žiaci  7. ročníkov  Detský hrdina v literatúre. 

               Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili v rámci prípravy na Testovanie 9 nácvičného               

              testovania Komparo 2018. 

 

              V novembri prebehlo testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka  

              a literatúry.      

              V  novembri  2018 prebehli v 8. a 9. ročníkoch školské kolá Olympiády zo  

              slovenského jazyka a literatúry. Žiačka T. H., víťazka školského kola  

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.alf.sk/
http://www.slovenskyjazyk.com/


              olympiády v SJL, sa  nezúčastnila okresného kola v Prievidzi zo zdravotných  

              dôvodov.   

                                                                                                    p. Miklašová 

 

              V decembri žiaci 9. ročníkov pripravili pre spolužiakov krátky mikulášsky program. 

                                                                                 

                                                                                                   p. Kráľová, p. Miklašová 

                   

              V spolupráci s PK Človek a príroda bola pripravená vianočná burza spojená      

               s pečením oblátok, medovníkov, čo okrem rozvíjania vianočných tradícií 

               a navodenia vianočnej nálady a atmosféry vedie žiakov k ekologickému mysleniu   

               a konaniu.    

               K príjemnej vianočnej atmosfére určite prispela i akadémia pripravená   

               v spolupráci vyučujúcich slovenského jazyka a hudobnej výchovy.   

 

                                                                                           p. Miklašová, p. Kráľová, p. Šúňová 

  

               V triedach prebehli v mesiaci február triedne kolá súťaže  Hviezdoslavov Kubín  

               v prednese poézie a prózy.  V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnilo školské  kolo     

                súťaže. Víťazi postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. 3. a 20.  

               3. 2019  v Prievidzi. Žiačka 5. ročníka S. L. obsadila 3. miesto.                                               

                                                                                            

                                                                                          p. Miklašová,  p. Kráľová, p. Šúňová                                                                 

                                          

               Knihy v školskej knižnici boli žiakom voľne prístupné, a tak mnohí využívali 

               prestávky či „voľné hodiny“ na čítanie.  

 

                                                                                                       

               Príprava na Testovanie prebiehala formou doučovania, ktoré viedla p. Miklašová.    

               Testovanie sa uskutočnilo 3. apríla  2019, obe deviate triedy dosiahli lepšie  

               výsledky ako  bol celoslovenský priemer. 

                        

                    

                Rôzne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti – nástenka pri zborovni, kde  

               deti umiestňujú informačné materiály o prečítaných knihách,  deviataci  

               prezentovali prečítané knihy pred  spolužiakmi – odpovedali na otázky       

               spolužiakov, rozstrihaný text a ďalšie, dotváranie textu, zmena žánrov, atď. 

 

                  Žiaci 5. ročníka vypracovali projekt – Komiks – kniha zážitkov.     

 

 

                     

 

Pk SJL pripravila koncoročnú akadémiu.                                

 

Vzdelávanie členov PK: E. Miklašová – Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti  

                                          žiakov v ZŠ a SŠ /kontinuálne vzdelávanie/ 

 

Úlohy na budúci školský rok 

 

Pripraviť žiakov 9. ročníka na úspešné zvládnutie Testovania 9 a prijímacích pohovorov. 

Žiakov viesť už od nižších ročníkov  k rozvoju čitateľskej gramotnosti, ktorá je nevyhnutnou 

podmienkou úspešnosti aj v iných predmetoch. 

Rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov /dôsledne dbať na dodržiavanie zákazu mobilov, ich 

využívanie „brzdí“ komunikáciu medzi žiakmi/. 



Dodržiavať zjednotené pravidlá práce s prezentáciami. 

Vychádzajúc z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu vypracovať UO pre 9. ročník. 

 

 

                                              

    Zápisnica č. 5 zo zasadnutia predmetovej komisie/metodického združenia 

 

 

 

PK/MZ: Cudzie jazyky 

Dátum: 25. 6. 2019 

Prítomní: Mgr. Miroslava Závadská 

    Mgr. Ľudmila Michalcová 

    Mgr. Jana Lajčáková 

    Mgr. Martina Tänzerová 

    Mgr. Jana Lihotská 

             Mgr. Jana Ťažiarová 

Program: 

1) Hodnotenie prospechu a správania 

a) neprospievajúci žiaci, podporné aktivity na zlepšenie prospechu 

b) talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov- súťaže, olympiády, iné 

c) práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

d) frekvencia známok 

2) Vyhodnotenie súťaží 

3) Inovácie vo vzdelávaní, projekty, využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, 

frekvenciou využívania 

4) Pozitíva a negatíva 2. polroku šk. roka vo vyučovaní, v PK, MZ, v práci školy 

5) Návrhy pre PK/MZ, návrhy pre vedenie školy 

6)Plnenie cieľov školy 

7) Rôzne  

 

K prerokovávaným bodom: 

1) Hodnotenie prospechu a spáravnia 

a) prospeli všetci žiaci, so slabšími žiakmi pracujeme individuálne, motivujeme ich, vedieme 

krúžok zábavnej angličtiny 

b) k talentovaným žiakom pristupujeme tiež individuálne, podporujeme ich v práci extra 

aktivitami, zúčastňujú sa olympiád 

c) k integrovaným žiakom pristupujeme taktiež individuálne, rešpektujeme nariadenia CPPPaP 

d) frekvencia známok – od 2 - 15 

 



2) Vyhodnotenie súťaží  

- v mesiaci apríl 2019 sa naše žiačky I.S. a T.H. zúčastnili súťaže Jazykový kvet 2019 – prednes v RUJ 

- krajské kolo a obsadili 2. a 3. miesto.  

- v mesiaci január 2019 sa naši žiaci – M.M. a V.T. zúčastnili okresného kola v olympiáde v anglickom 

jazyku, obaja skončili ako úspešní riešitelia.  

- počas roka bola olympiáda z NEJ – K.F. obsadil 4.miesto v OK 

3) Inovácie vo vzdelávaní, projekty, využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, 

frekvenciou využívania 

- aktivita – Milión detí sa modlí ruženec – zapojili sme sa do medzinárodnej modlitbovej 

iniciatívy – za jednotu a pokoj vo svete, pretože nám na tom záležalo a nie je nám jedno, čo 

sa vo svete deje. Prepojili sme NEJ a NBI a žiaci sa modlili po nemecky.  

- NEJ – ukončenie projeku e-Twinning, ktorého cieľom bolo získať zručnosť v nemeckom 

jazyku a nájsť priateľov na komunikáciu.  Našimi partnerskými školami boli školy v meste 

Rumia v Poľsku a ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch. Názov projektu: Grußkarten zu 

verschiedenen Anlässen. Projekt medzihraničnej spolupráce a komunikácie v nemeckom 

jazyku prebiehal počas celého školského roka pod vedením Mgr. Lajčákovej, ukončený bol 

v júni 2019 (október 2018 – jún 2019).Poznámka 1: Na portáli etwinning / TwinSpace boli 

zverejňované materiály, fotky, videá, prezentácie a aplikácie zo vzájomnej spolupráce, 

najviac využívané boli aplikácie: learningapps.org, jingsaw, PowerPoint, fotodokumentácia. 

(mnohé z uvedených výstupov je možné nájsť na: zspribno.edupage.org, knižnica, predmety, 

nemecký jazyk, prezentácie žiakov z medzinárodného projektu). 

- Momentálne čakáme na vyjadrenie portálu etwinning o získaní certifikátu za projekt a takisto 

vyhodnotenie, či sa nám podarilo získať tzv. Kvalitätssiegel – vlajku kvality. + moja trieda 

sme skúsili - Komunikácia v ANJ jazyku - žiaci 8.A. boli v písomnom kontakte s Penziónom 

pre starších ľudí vo Walese, počas roka písali listy a vytvárali pohľadnice s prianím v 

slovenskom aj anglickom jazyku. Dostali sme aj spätnú väzbu, že sa dotyční respondenti 

pohľadniciam a listom potešili a zároveň nám i oni zaslali pár pohľadníc v anglickom jazyku. 

Radi by sme v kontakte pokračovali aj v budúcom školskom roku, táto spolupráca je pre 

daných respondentov milým potešením a zároveň to našim žiakom pomáha so slovnou 

zásobou a frázami v ANJ. 

- Mali sme zapožičané učebnice WIR 1 od vydavateľstva Klett, týka sa to 8.ročníka, 

zapožičanie bola na 2 roky, teraz si mohli knihu odkúpiť za zostatkovú cenu alebo ju vrátiť.. 

týmto spôsobom zapožičania plánujem ísť aj pri nasledujúcich ročníkoch, budú to učebnice 

a PZ WIR 1 a WIR 2 

- Projekty na hodinách anglického jazyka – ukončili sme prezentovanie projektov vo všetkých 

ročníkoch, ktoré slúžili k prepojeniu schopností rozprávať, vyjadrovať sa v anglickom 

jazyku s prezentačnými schopnosťami, pričom žiaci si vyberali svoje obľúbené témy. 



Musíme pripustiť, že mnohí žiaci musia popracovať na prejave, preto v týchto projektoch 

plánujeme pokračovať aj budúci rok.  

- Na hodinách anglického jazyka využívame prácu s anglickými novinami – First News. 

Plánujeme ich odoberanie aj na budúci školský rok. 

- Zaviedli sme čitateľské denníky na hodinách ANJ – evidencia prečítaných kníh, poviedok, 

článkov, žiaci si rozvíjajú znalosť angličtiny – texty sú zverejnené v domácich úlohách, ale 

môžu to byť aj texty, ktoré si vyberú sami žiaci 

- Uzavreli sme krúžkovú činnosť – krúžok anglického jazyka – využívali sme rôzne zaujímavé 

formy – čítanie tlače, posluchové cvičenia, hry – tvorba slov, prerozprávanie textov, videá, 

práca s piesňami, čítanie rozprávok, gramatické cvičenia a pod.  

- Prepojenie s predmetom VYV – žiaci tvorili pohľadnice do UK pre starších ľudí v penzióne 

vo Walese, mali sme krásne spätné väzby, poslali nám svoje fotografie, osobne napísali list 

alebo mail a povzbudzujú žiakov v štúdiu a tešia sa korešpondencii. 

- 28/3 bola exkurzia do Viedne – historické centrum, Prírodovedné múzeum a Dom mora. 

Zúčastnilo sa jej 41 žiakov 7. – 9. ročníkov. 

- Na hodinách ANJ sa vyučuje inovatívnymi metódami, ktoré už učitelia považujú za 

samozrejmé. 

- Dňa 5. 6. 2019 sa konali dve divadelné predstavenia v anglickom jazyku v dvoch 

komunikačných úrovniach – A1 a A2, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci.  

- V našej práci využívame Datakabinet v predmete anglický jazyk, ktorý nám v rámci 

možností poskytuje prehľadové tabuľky v slovnej zásobe a gramatike, taktiež občas 

využívame texty.  

   4) Pozitíva a negatíva 2. polroku šk. roka vo vyučovaní, v PK, MZ, v práci školy.  

-  V 2. polroku šk. roka 2018/2019 hodnotíme našu prácu a prácu žiakov pozitívne, hoci si 

uvedomujeme niektoré nedostatky, tieto sa budeme snažiť v budúcom šk. roku odstrániť.  

Budeme pracovať na zlepšení nášho prístupu a vzťahov k žiakom, budeme klásť dôraz na 

udržanie úrovne jednotlivých jazykov, čo chceme podporiť aj vhodnými školeniami na 

našej strane.  

 

 

 

5) Návrhy pre PK/MZ, návrhy pre vedenie školy  

– plánujeme sa zamerať na vzdelávanie pedagógov, či už v anglickom jazyku, alebo v oblasti 

metodiky a didaktiky, podľa aktuálnej ponuky vzdelávacích centier, aby sme si udržali úroveň 

a napredovali.  

6) Plnenie cieľov školy – ciele sa nám podarilo priebežne plniť.  



7) Rôzne – plánujeme zakúpiť nové učebnice Project Explore 1 pre žiakov 5. ročníkov, pretože staré 

Project 1 3rd edition sú v dezolátnom stave. Čakáme na vyjadrenie Ministerstva školstva o dotácii.  

 

Zápisnica zo zasadnutia PK MZ dňa 20. 6. 2019 

 

 

Prítomní: Mgr. Marián Kráľ   

Mgr. Viera Pechová   

Mgr. Martina Tänzerová 

Mgr. Lenka Tutková              

                        Mgr. Jana Lihotská 

                        Ing. Jaroslav Drozd         

 

Program:       1. Kontrola plnenia uznesenia 

                        2. Plnenie UO 

                        3. Zhodnotenie II. polroku 

 

K bodu 1:   V testovaní Monitor 9 sme dosiahli úspešnosť nad slovenským priemerom. K.B. dosiahla 

100%. 

K bodu 2:  
Učivo v predmete matematike je vo všetkých ročníkoch preberané v súlade s UO. Učivo v predmete 

informatika je preberané v súlade UO. 

 

K bodu 3: 

Ku koncu školského roku sme napísali a vyhodnotili 4.písomnú prácu. Výsledky sú zaznamenané 

v tabuľke: 

Trieda Počet 1 Počet 2 Počet 3 Počet 4 Počet 5 Priemer 

V.A 2 9 3 3 0 2,41 

V.B 1 7 6 3 1 2,7 

V.C 1 5 11 1 0 2,67 

VI.A 5 6 7 4 1 2,56 

VI.B 3 3 7 4 3 3,05 

VII.A 9 3 6 5 0 2,3 

VII.B 2 5 9 4 3 3,04 

VIII.A 7 3 6 3 1 2,4 

VIII.B 13 3 1 1 4 2,09 

IX.A 6 1 9 1 5 2,91 

IX.B 2 5 5 7 3 3,18 

 

 

Frekvencie známok:  

- matematika - 5.ročník: 6 - 14 

                      - 6.ročník: 6 - 10 

                      - 7.ročník: 6 - 11 

                      - 8.ročník: 7 - 10 

                      - 9.ročník: 7 - 12 

 

 



- informatika  - 5.ročník: 3 - 4 

                       - 6.ročník: 3 - 4 

                       - 7.ročník: 1 - 3 

                       - 8.ročník: 1 – 3 

Známky boli nadobudnuté ústnym skúšaním, desaťminútovkami, písomnými prácami. V predmete 

informatika vypracovaním projektov a úloh v Academia Alexandra. 

  

Počet žiakov klasifikovaných známkou nedostatočný z predmetu matematika: 

     - 5.ročník:  

     - 6.ročník: 

     - 7.ročník:  

     - 8.ročník. 

     - 9.ročník:  

  

Počet žiakov klasifikovaných známkou nedostatočný z predmetu Matematika plus: 

nikto 

-   

Počet žiakov klasifikovaných známkou nedostatočný z predmetu Informatika: 

 

- nikto 

 

V rámci vyučovania matematiky chceme dodržiavať  zadávanie domácich úloh, s následnou kontrolou, 

nepripravenosť žiakov ohodnotiť slovným prípadne písomným napomenutím. Toto isté platí pre 

nosenie pomôcok. Dodržiavanie školského poriadku - pripravenosť pred hodinami, byť na mieste 

v dostatočnom časovom predstihu. Žiakov budeme zapájať do týchto súťaží: MO, Pytagoriáda, 

Pangea- z finačného dôvodu sa tento rok neuskutočnila., Klokan- ak si rodičia zaplatia.  

Po dobrých skúsenostiach v 5. A 6.ročníku budeme pokračovať v Academia Alexandra. 

  

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia PK  Človek a príroda 

 

Dňa: 21.06.2019 

Prítomní:  

Mgr. Dana Turňová 

Ing.  Jaroslav Drozd 

Mgr. Jana Lihotská 

PaedDr. Ján Trlík 

Mgr. Lenka Tutková 

 

Program:  

                     1. Kontrola plnenia uznesenia 

                     2. Plnenie TVVP 

                     3. Podklady k PR 

                     4. Záverečné vyhodnotenie plánu PK      

                     5. Pripomienkovanie ŠVP                    

                     5. Uznesenie 

 

 

 

 

                                                        

                                                                                                                                        

 K bodu 1        

                                                                                                                   

1. Žiačka deviateho ročníka B. R.  sa stala ÚR krajského kola CHO.  

                                                                                           Zodp. Mgr. Turňová 



                                                                                               

2. Vyčistili sme areál školy, vysadili kvety a dokončili skalky.   

                                                       Zodp.   PaedDr. Trlík 

                          3.   Aktivity venované Dňu Zeme. Ukončili sme zber papiera. 

                                                                                                                      Zodp. všetci 

4.   Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Animuj svoj svet- Svet po ktorom    

      kráčam.  

                                                                                            Zodp. Mgr. Turňová. 

 

 5.   ExPedícia  - experimentálne sme odučili induktívnou metódou biológiu      

       v šiestom ročníku.   

                                                                                            Zodp. Ing. Drozd  

                              6.  Absolvovali sme  súťaž družstiev mladých záchranárov civilnej ochrany – žiaci 

8. ročníka. 

                                                                                                                                 Zodp.  p. Lihotská 

a p. učiteľ  Trlík 

                                                                              

  7. Zapojili sme sa  do  súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  v Poskytovaní prvej    

      pomoci:  žiaci 8. ročníka. 

                                                                                            Zodp.  p. Lihotská 

      

8.  Absolvovali sme vzdelávanie  Enviromentálne aktivity na vyučovaní  pre ZŠ 

                                                                                                                        Zodp. Mgr. Turňová 

                         

K bodu 2       TVVP splnili všetci vyučujúci. 

              

                                                                      

K bodu 3      Vo všetkých predmetoch Pk boli žiaci klasifikovaní známkou. 

               V  II. polroku  neprospeli : 

                

 

K bodu 4       VYHODNOTENIE PRÁCE  PK 

                                                  za šk. rok 2018/2019 

 

1. škola moderná, s moderným výchovno-vzdelávacím procesom, škola      

      moderných  technológií a prístupov 

 

                 Žiaci  využívajú prostriedky IKT, či už priamo na hodinách alebo v rámci  prípravy na  

                 vyučovanie, pri príprave referátov, projektov a samostatných  prác. 

                 Žiaci  siedmeho ročníka sa naučili pracovať s digitálnymi sondami.  

                 Na spestrenie a zároveň  zefektívnenie výuky využívajú vyučujúci nové metódy a   

                 formy práce, napr. projektové vyučovanie, bádateľské metódy,  modelové situácie,    

                 zážitkové učenie, indukčné vzdelávanie, animovanie atď. So žiakmi 8. ročníka sme  

                 navštívili SOŠCH v Novákoch výstavu Dotkni sa chémie, absolvovali sme     

                 netradičné laboratórne cvičenie Chemický detektív. 

                 Žiaci  ôsmeho, deviateho ročníka si vyskúšali praktické aktivity v laboratóriách SOŠCH. 

                  

 

 

      2. škola otvorená  

                  Zapojili sme sa  do  projektu ExPedícia, Fenomény sveta.    

                   



 

          

 

 

3. škola zdravého životného štýlu  

           Vyučovacie hodiny využívame na  propagáciu zdravej výživy a zdravého životného    

           štýlu, boj proti detskej obezite.  Pripomíname si Deň nefajčiarov, Deň zdravej  

                 výživy, Deň mlieka. Zapojili sme sa do projektu Hovorme o jedle, kde sme získali 1. miesto  

                 v celoslovenskej súťaži. 

 

                  

 

       4. škola plná talentov   
           M. S. 8 .miesto OK biologickej olympiády, S. Svitková ÚR okresného kola BiO.           

           B. R., 2. miesto v OKCHO,  ÚR KK chemickej olympiády.  

                 D.Š, M. S., D. T. 1. miesto v súťaži Animuj svoj svet. 

                 A.G., J.J., N.A., K.Č, S.O.  

                  úspešní v  OK súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  v Poskytovaní prvej pomoci.   

                  

                 

                    

 

5.  škola kultúry a tradícií 

               Výchovne sme využívali aktuálne udalosti a iné významné dni v kalendári.  

               Pripravili sme reláciu ku Dňu stromov, k Svetovému dňu vody, Zeme.  

              

      

 

                                        

K bodu 5 

               Preštudovali sme si nový ŠVP. Variant v chémií 2 2 1  by sme chceli rozšíriť v 9.ročníku  

              o ½  vyčovacej hodiny.  

 

 

 

K bodu 6 

               Úlohy na budúci školský rok 

 

           -  Pripraviť žiakov 9. ročníka na úspešné zvládnutie  prijímacích pohovorov z chémie. 

           -  Zjednodušiť školský poriadok a začať dodržiavať jeho základné pravidlá. 

           -  Elektronicky spracovať učebnice za triedu. 

           -   Preštudovať UO vo všetkých predmetoch PK 

           -   Aktualizovať stav chemikálií 

                      

 

        

 V Novákoch  21.06. 2019                                     

                               zapísala:  D. Turňová 

 

     

Zápisnica zo zasadnutia predmetovej komisie 

Človek a hodnoty, Človek a svet práce 

Zhrnutie za šk. rok 2018/2019 

 

Dňa: 21.6. 2019 



Prítomní: Mgr. Kiabová (NBI), Mgr. Lajčáková (NBI), PaedDr. Trlík (THD, TP), Mgr. Michalcová 

(ETV) 

Body: 

1) Zloženie PK/MZ 

2) Kritériá hodnotenia a klasifikácia 

3) Hodnoty a vízie 

4) Vzdelávací program, inovovaný VP, plnenie UO 

a) názov učebníc predmetu 

b) inovovaný vzdel. program, zmeny UO, ISCED 2 

5) Práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

6) Programy, projekty a materiály vo vzdelávaní 

7) Inovatívne formy vyučovania  

8) Vzdelávanie členov PK/MZ  

9) Rôzne návrhy pre vedenie školy 

10) Súťaže a aktivity 

 

K jednotlivým bodom: 

1) Zloženie PK 

Meno a priezvisko Predmet Ročník, trieda 

Mgr. Ľudmila 

Michalcová 

ETV ročníky 5.-9.(5A, 5B,C, 6A,B, 7A,B, 8A,B, 9A,B) 

Mgr. Eva Kiabová NBI ročníky 1.-4. (1roč., 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B)  

ročníky 5.-9. ( 6A, 7A, 8B, 9A) 

Mgr. Jana Lajčáková NBI ročníky 5.-9. ( 5A, 5B, 5C, 6B, 7B, 8A, 9B) 

PaedDr. Ján Trlík THD 

TPlus 

ročníky 5.-8. (5.A,5.B.,5.C,6.A,6.B,7.A,7.B, 8.A,8.B) 

ročník 8. (8.A, 8.B) 

 

2) Kritériá hodnotenia a klasifikácia 

Na hodine ETV a NBI učiteľ nehodnotil známkou, hodnotenie bolo žiakovi podané v priebehu 

vyučovacej hodiny ústne (od slovného zápisu do žiackej knižky – najmenej 1krát za štvrťrok, kde 

vyučujúce oceňovali schopnosti, zručnosti, správanie, prácu a postoje žiaka na hodine, sme ustúpili pre 

časovú nepraktickosť). Klasifikácia a hodnotenie k 1. a 2. polroku je na vysvedčení uvedená slovným 

vyjadrením  „absolvoval“, „neabsolvoval“. V predmete NBI sa hodnotí: 

- pripravenosť žiaka na hodinu (učebnica, zošit, pracovný zošit)  

- schopnosť samostatnej i skupinovej práce 

- reagovanie na podnety učiteľa (rešpektovanie autority, slušná komunikácia) 

- preukázanie záujmu a aktívne zapájanie sa do činností a tém zadaných vyučujúcim, pričom sa 

slovne zhodnotia zručnosti žiaka s dôrazom na snahu, t.j. napr.: 

- zapojenie sa do rozhovoru, práca v skupine, príprava referátu, vypracovanie projektu, 

prezentácie,        

- spôsob komunikácie s ostatnými, vyhľadávanie informácií, tvorba vlastného názoru, 

konfrontácia s učivom, učenie sa kladeniu otázok 

- analýza modelových situácií, biblických príbehov, myšlienok, postojov osôb 

- zapájanie sa do projektov humanitárneho charakteru (Tehlička pre..., Detský čin roka 

a iné) 

- hodnotí sa aj teoretické ovládanie cirkevných a kresťanských noriem, právd a modlitieb 

(uskutočňované priebežne počas celého roka ústnou formou (rozhovor, skúšanie) alebo krátkymi 

písomnými formami – 5-minútovky, vypĺňanie pracovných listov pripravených vyučujúcim 

k danej téme či celku) 

 



V predmete ETV sa hodnotí aj: postoj k predmetu, využívanie získaných komunikačných zručností, 

rešpektovanie pokynov, zapájanie do aktivít, zapájanie do práce v skupine, snaha o sebaovládanie 

v správaní. 

Hodnotenie v predmete THD a Technika plus 

Predmety sú klasifikované známkou, minimálne jedenkrát za polrok ústnou alebo písomnou formou.  

V hodnotení sa prihliada na zručnosti, postoj k práci, kvalitu vykonanej práce, estetiku opracovania, 

spracovania, využitie fantázie, prínos vlastných námetov, teoretické vedomosti. Hodnotia sa oblasti: 

 Zapamätanie si poznatkov – žiak dokáže poznatky reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť.  

 Porozumenie poznatkom – žiak dokáže poznatky vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými 

slovami.  

 Použitie poznatkov – žiak dokáže poznatky aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť. 

 

Formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné: 

Písomná (grafická)  – pre tematický celok Grafická komunikácia – kreslenie náčrtkov, grafický 

záznam navrhnutého projektu. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch 

zobrazovania. 

Praktická – pre tematické celky, kde má žiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne pracovné postupy 

hlavne v tematických celkoch: Materiály a technológie. Rovnako je vhodná na overenie základných 

zručností pre vytvorenie návrhu pomocou počítača. 

Ústna– pre všetky tematické celky, hlavne ak žiak prakticky demonštruje, definuje jav, obhajuje 

spôsob riešenia problému, prezentuje vlastný projekt. (Príklady projektov: Slovenskí vynálezcovia, 

Technika a spoločnosť, Technika a životné prostredie a pod.)  

- hodnotenie pracovnej aktivity – pripravenosť na hodinu, práca na hodine, záujem, výkon žiakov...  

- ústne hodnotenie – pochvala, pokarhanie  

- hodnotenie projektu – vypracuje žiak na danú tému, hodnotený známkou  

- skupinová práca –hodnotená známkou  

Prostriedky hodnotenia:  žiacke práce – projekty, práca na hodine, záujem o prácu, získavanie nových 

zručností....  

Kritéria na hodnotenie projektu:  

Žiak môže získať max. 20 bodov.(názor triedy) -  10 bodov za kvalitu, 10 bodov za vzhľad.  

 - samostatný prejav - správny výber kresieb, modelov, údajov, schém, obrázkov, tabuliek  

 - pochopenie témy - počítačové prezentácie a pod.  

 - záujem spolužiakov  

 - pochopenie témy za strany žiakov  

 - výstižnosť témy 

 

Pozn.: v ETV a NBI boli žiaci hodnotení slovným vyjadrením absolvoval / neabsolvoval, v THD  

           1 známkou a vo 8.ročníku v THD a Technike Plus spoločne 1 známkou. Priebežne boli rodičia 

cez   

           EŽK upovedomení o práci žiakov na hodinách. Frekvencia známok cca 2– 4 známky za polrok. 

           V uvedených predmetoch neboli udelené žiadne pokarhania, napomienky. Všetci žiaci prospeli. 

 

 

3) Hodnoty a vízie 

V PK Človek a hodnoty sme si stanovili nosnú tému (hodnotu), ktorú sme preferovali – Pomoc iným. S 

témou pomoci iným sme v rámci predmetu NBI pracovali už skôr, mala pozitívnu odozvu u žiakov, 

preto sme sa ju rozhodli rozšíriť na celú PK a prehlbovať prostredníctvom konkrétnych praktických 

skutkov, v každom školskom roku s iným podtitulom a zameraním. 



V šk. roku 2016/2017 - Pomoc iným (s podtitulom Byť milosrdným), 2017/2018 - Pomoc iným (s 

podtitulom Byť vďačným). V šk. roku 2018/2019 je to Pomoc iným (s podtitulom Byť prítomným). 

Vízie: 

o uplatniť morálne a ľudské vedomie v škole – prítomnosť hodnôt vo mne 

o rešpekt a spolupráca (deti, rodičia, kolegovia) – byť prítomný a nápomocný vo vzťahoch a rodine 

o osvojiť si návyky kresťanského životného štýlu – prítomnosť na miestach a v aktivitách, ktoré ma 

usmerňujú 

o praktická zručnosť – práca s nástrojmi, na školskom dvore, zručnosť – prítomnosť v práci, aktivitách 

o konkrétna pomoc iným – oslovovať nadácie, hľadať spôsoby a formy pomoci – prítomnosť na 

akciách a v konkrétnych projektoch 

4) Vzdelávací program, inovovaný VP (v NBI je to iRVP), plnenie UO  

Vyučujúci mali snahu, aby obsahy výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehali v zhode s UO, menšie 

oneskorenie tém sa vykrývalo spojením obsahovo podobných tém do jedného celku. Vyučujúci sa 

oboznámili s klasifikačným poriadkom školy a hodnotením žiakov pre jednotlivé predmety a snažili sa 

o aktualizáciu a inovovanie UO, najmä pre 8. ročník. Vzhľadom na to, že každý vyučujúci zodpovedá 

za správnosť a aktualizáciu vo svojom predmete, vedúca PK tieto UO už nekontrolovala.  Uvedené 

zmeny UO boli zapísané v zápisnici č. 1 v auguste 2018. 

 

a) Názov učebníc predmetu 

Učebnice NBI boli objednané a dodané v priebehu šk. roka 2017/2018, názov učebnice 

korešponduje s názvom pracovného zošita.  

R. učebnica Pracovný zošit 

1. Cesta lásky. Učebnica náboženskej výchovy pre 

1. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - západný 

obrad), A. Tolnayová, M. Červeňová, SSV. 

Cesta lásky. Pracovný zošit pre 1. ročník 

ZŠ (katolícke náboženstvo - západný 

obrad),  

A. Tolnayová, Don Bosco. 

2. Cesta dôvery. Učebnica náboženskej výchovy 

pre 2. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), Ľ. Pružinská, SSV 
 

Cesta dôvery. Pracovný zošit pre 2. 

ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), Ľ. Pružinská, Don 

Bosco. 
 

3. Cesta viery. Učebnica náboženskej výchovy pre 

3. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - západný 

obrad), M. Baginová, SSV. 
 

Cesta viery. Pracovný zošit pre 3. 

ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), M. Baginová, Don 

Bosco. 
 

4. Poznávanie nádeje. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 4. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), I. Štibrana, P. 

Bacigál, SSV. 
 

Poznávanie nádeje. Pracovný zošit pre 

4. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), I. Štibrana, P. Bacigál, 

Don Bosco. 
 

5. Poznávanie cez dialóg. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 5. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), D. Tribulová, 

SSV. 
 

Poznávanie cez dialóg. Pracovný zošit 

pre 5. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), D. 

Tribulová, Don Bosco. 
 

6. Poznávanie pravdy. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 6. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), A. Gerberyová, 

E. Rešetár, SSV. 
 

Poznávanie pravdy. Pracovný zošit pre 

6. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), A. Gerberyová, E. 

Rešetár, Don Bosco. 
 



7. Sloboda človeka. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 7. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), S. Rusnáková, 

SSV. 
 

Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. 

ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), S. Rusnáková, Don 

Bosco. 
 

8. Dôstojnosť človeka. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 8. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), T. Reimer, SSV. 
 

Dôstojnosť človeka. Pracovný zošit pre 

8. ročník ZŠ (katolícke náboženstvo - 

západný obrad), T. Reimer, Don Bosco. 
 

9. Zodpovednosť človeka. Učebnica náboženskej 

výchovy pre 9. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), V. Bajužík, 

SSV. 
 

Zodpovednosť človeka. Pracovný zošit 

pre 9. ročník ZŠ (katolícke 

náboženstvo - západný obrad), V. 

Bajužík, Don Bosco. 
 

 

PZ sa objednávali k 30. júnu 2018 pre ročníky 2.-4. a pre ročníky 6.-9. cez portál pracovnyzosit.sk, 

cena je 1,60. Počet pracovných zošitov má súvis s počtom žiakov prihlásených na NBI. Pre 

ročníky 1. a 5. boli objednávané k 15.9., nakoľko neboli známe presné počty žiakov v ročníkoch. 

 

Predmet ETV nemá učebnice ani pracovné zošity, vychádza sa z metodík tvorbou pracovných 

listov a testov. 

 

Pre predmet THD  je to učebnica: Technická výchova, autor Ivan Krušpán, Expol pedagogika. 

 

b) Inovovaný vzdel. program, zmeny UO, ISCED 2 

Vyučujúci predmetov sa snažili o aktualizáciu a inovovanie UO, najmä pre 8. ročník. Vzhľadom 

na to, že každý vyučujúci zodpovedá za správnosť a aktualizáciu vo svojom predmete, vedúca PK 

tieto UO už nekontrolovala.  

 

INOVOVANÉ UO, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ISCED 2:  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom náboženskej výchovy iŠVP. 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA sú v súlade s cieľmi a obsahovým  

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet náboženská výchova,  

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 2. stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 . 

 

 

THD:  

INOVOVANÉ UO, TECHNIKA ISCED 2: Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom techniky 

iŠVP 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA sú v súlade s cieľmi a obsahovým  

predmet UO vychádzajú z: Zmeny v UO podľa iŠVP / iRVP  

NBI Inovované vzdelávacie štandardy boli 

prerokované a schválené na zasadnutí 

Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva 

dňa 11. Júna 2014 v Banskej Bystrici. ZŠ 

vzdelávajú podľa inovovaného RVP 

s účinnosťou od 1. Septembra 2015.  

Pre predmet náboženská výchova existuje 

Rámcový vzdelávací program (nie štátny), 

nakoľko v SR nie je štátne náboženstvo. 

Korektúry v obsahovom a výkonovom 

štandarde – (vychádzajúce z podkladov 

od KPKC, diecézneho katechetického 

úradu BB, subkomisie pre školské 

vyučovanie) 

Odporúčaný počet hodín upravený 

podľa pohyblivosti sviatkov a 

liturgického roka 



a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet technika,  

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 2. stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

ZMENA KVALITY VÝKONU  

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete TECHNIKA vo variante B 

od 7. ročníka  

menilo kvalitu výkonu v tem. celku: Práca s netradičným materiálom, práca s drevom, jednoduché 

konštrukčné spoje, profesie okolo nás.  

8. roč. - doplnený o svet práce a domáce práce, údržba domácnosti, zahrnutý i svet práce, v 8.roč. bola 

posilnená  

technika o Techniku plus. 

 
 

ETV 

INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY, ETICKÁ VÝCHOVA ISCED 2, Učebné osnovy sú totožné 

so vzdelávacím štandardom etickej výchovy iŠVP. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A OBSAH VZDELÁVANIA sú v súlade s cieľmi a 

obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet etická 

výchova, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 2. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

5) Práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

Vyučujúci sa oboznámili s materiálom špeciálnej pedagogičky Mgr. Adriány Vidovej o začlenených  

(integrovaných) žiakoch v jednotlivých ročníkoch a snažili sa rešpektovať ich špecifické potreby, úľavy 

a dodržiavať odporúčania. Viacerí integrovaní žiaci boli aktívne zapojení aj do Vianočného programu 

školy  alebo do dobrovoľníckej aktivity pre rómskych žiakov z Muránskej Dlhej Lúky .   

 

6) Programy, projekty a materiály vo vzdelávaní 
Samozrejmosťou je využívanie dostupných pomôcok a zároveň oživenie vyučovania a zvýšenie 

záujmu žiakov – práca s učebnicou, vyhľadávanie údajov na internete, práca v programe Alf, 

zborovna.sk, bezkriedy.sk, datakabinet.sk, využívanie interaktívnych CD, práca s interaktívnou 

tabuľou, tvorba prezentácií, tvorba projektov, práca s PZ, riešenie interaktívnych úloh, skupinová 

práca,  facebook – Verím v Boha a nehanbím sa za to, výbornou pomôckou na vyučovanie NBI pre 

ročníky 7.-9. sú ALFA videá, animované i obrazové príbehy s myšlienkou s kresťanským i etickým 

posolstvom, takisto malé biblické príbehy pre ročníky 1.-6. a iné vhodné materiály (NBI). 

 

Predmet ETV nemá učebnice ani PZ, vychádza sa z metodík tvorbou pracovných listov a testov, 

využívajú sa najmä príbehy z Detského činu roka. 

 

7) Inovatívne formy vyučovania 

 kruhové sedenie, hranie rolí, modelové situácie, využívanie Eduma.sk – Živá knižnica, metódy 

kritického myslenia (RAFT, EUR,...)a iné 

 Žiaci sú vedení k postojom dobra, štedrosti, k tolerancii formou zapájania sa do ponúkaných aktivít 

alebo tvorbou dotazníkov či rozhovormi.  

 

 Žiaci si obľúbili modelové situácie, kde sa snažia vžiť do úloh a postáv, prezentovať postoje, emócie, 

zvládať roly, učiť sa tolerancii a hodnotovým reakciám. Nápomocné sú aj rôzne motivačné ukážky 

a pracovné listy. 

 

8) Vzdelávanie členov PK/MZ v priebehu šk. roka  

Vyučujúce NBI sa pravidelne zúčastňujú metodických stretnutí v Diecéznom katechetickom úrade 

v Banskej Bystrici na metodických dňoch. 

Mgr. Lajčáková absolvovala  prípravné edukačné vzdelávanie k prvej atestácii na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku, atestačnú prácu by mala odovzdať k 31. augustu 2019. 



 

9) Rôzne návrhy pre vedenie školy 

 materiál pre predmet THD - metly, lopatky, vybavenie dielní 

 technika - okružná píla, príklepová vŕtačka, FLEX brúska, priamočiara píla, elektrický kábel, 

batériové náradie,... 

 polotovary pre žiakov - na zhotovovanie jednoduchých výrobkov  

 

10) Súťaže a aktivity 

a) Súťaže 

 Krajské kolo v zručnosti (THD, TP) sa konalo 14.3. v SOŠ Partizánske,  zúčastnilo sa 13 

žiakov. K.B. (2. miesto) a J.S.  

 

 Technická zručnosť – krajské kolo v TN -  T. B., M. S., S. K. a A.G . Súťažilo sa v dvoch 

disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. T.B. - 2.m. v kat. A 

a S. K. 4. miesto v kat.B. 

 SOŠkársky päťboj – T.B. a S.K. sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne, 

získali 8. miesto.  

 

 V okresnom kole Technickej olympiády obsadil A. Č. 8. miesto v mladšej kat. zo 14-tich škôl. 

V st. kat. nás reprezentovali S. K. a T. B. Skončili na 8. mieste zo 17-tich škôl.  

 

 Do triedneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo 23 žiakov, spomedzi nich si miesto v školskom 

kole vybojovali 6. Do OK postúpili: S.O., K.Č a K.F.  

 

 Okresného (dekanátneho) kola Biblickej olympiády (NBI), ktoré sa konalo 20.3. v Prievidzi 

sa naši žiaci nezúčastnili – dôvodom bolo ochorenie 2 členov súťažného tímu a 1 žiakovi sa 

termín prekrýval s inou súťažou (Hviezdoslavov Kubín). 

 

3) Iné aktivity, projekty 

 

Náboženská výchova: 

 Tehlička – verejná, dobrovoľná finančná zbierka v pôstnom období, zapísaná v registri 

zbierok Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom 000-2018-034156, organizovaná 

o.z. SAVIO – s mottom: Vráťme spolu, čo voda vzala.  

So žiakmi sa o téme pomoci rozprávali, pracovali s materiálmi od združenia Savio – 

príručky, pracovné listy a pod. Pokladnička na zbierku bola riadne označená podľa 

pokynov Ministerstva vnútra SR a samotná zbierka bola ukončená k 24. aprílu. 

Vyzbieraná suma bola vložená na účet združenia Savio v sume 210 eur. Zapojené boli 

všetky ročníky ZŠ, na ročníkoch 1.-4. za zbierku zodpovedala p. uč. Kiabová, v ročníkoch 

5.-9. p. uč. Lajčáková. 

 V októbri sa žiaci zúčastnili aj Dňa života v Nitr. Sučanoch, ktorý organizuje hnutie Erko 

zamerané na prácu s deťmi. 

 

 V októbri sme sa venovali starším, zamerali sme sa na konkrétnu pomoc vo vlastných rodinách. 

 

 V novembri sa žiaci NBI zapojili do každoročnej dobrovoľnej aktivity s názvom „Daj mi duše“- 

náplňou bola sv. spoveď a návšteva cintorína spojená s modlitbou za duše zosnulých spojená so 

získaním odpustkov – k aktivite sa pridalo 17 žiakov z rôznych ročníkov školy.  

 

https://zspribno.edupage.org/news/#news-1951


 V advente sa žiaci modlievali pri adventnom venci a čítali zo Sv. Písma, sprievodcom pre žiakov 

bolo vedenie k dobrým skutkom. Adventné aktivity boli pripravované aj do kostola v Novákoch.  

 

 Žiaci sa pravidelne snažili o prítomnosť na sv. spovedi a sv. omši na prvé piatky, zároveň sa 

pripravovali na 1. sv. prijímanie a na prijatie sv. birmovania. 

 

 Veľká noc v tebe – pôst, aktivita spojená s modlitbou krížovej cesty, návštevou kostola, 

prípravou na spoveď 

 

 aktivita Milión detí sa modlí ruženec – zapojili sme sa do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy 

Milión detí sa modlí ruženec - za jednotu a pokoj vo svete, pretože nám na tom záležalo a nie je 

nám jedno, čo sa vo svete deje. Túto aktivitu sme v rámci medzipredmetových vzťahov prepojili 

aj na vyučovanie nemeckého jazyka a snažili sa zvládnuť danú modlitbu ruženca po nemecky. 

 

 Dar radosti – dobrovoľná aktivita 8.A triedy, zameraná na odstraňovanie predsudkov 

a získavanie citlivosti a láskavosti voči iným, najmä deťom z rómskeho prostredia – pre 

rómskych žiakov do Muránskej Dlhej Lúky.  

 

 niektorí žiaci absolvovali kurz pomocného animátora v Erku – hnutie venujúce sa práci s deťmi  

 

Etická výchova: 

 Konkrétna pomoc iným – čas pre starších a núdznych - zber plastových vrchnákov pre Noemi v 

rámci dobrovoľníckej aktivity (NBI, ETV) 

 

 Využívanie inšpirácií z online Živej knižnice a aktivít z EDUMA, predovšetkým v oblasti 

odstraňovania šikanovania (ETV) 

 

 Propagovanie dobrých skutkov cez projekt „Detský čin roka“- čítanie  príbehov, rozhovory 

a námety prečo je potrebné pomáhať- na prehĺbenie a uplatnenie morálneho a ľudského vedomia 

v škole i mimo školy 

 

 Modelové  hodiny ETV – zamerané na riešenie konfliktov a pomoc slabším  

 

 Téma lásky a vzťahov odučená pomocou video pasáží a filmových sekvencií, následné 

rozoberanie hodnôt a postojov so žiakmi 8. a 9. ročníka (NBI, ETV) 

 

THD/technika plus 

 K aktivitám patrila predovšetkým úprava areálu, zber odpadkov, hrabanie lístia.  

 

 Úprava ihriska - v areáli školy na Pribinovej ulici sa opravilo multifunkčné ihrisko - vysekali sa 

náletové dreviny, prerastené do sietí, upevnila sa bránka, ktorú niekto vytiahol z osadenia, 

opravili sa všetky siete, ktoré boli roztrhané.  

 

 oprava priestorov - chodba pri školských dielňach  

 

 Opravovanie vnútorného aj vonkajšieho prostredia školy - oprava hokejového mantinelu, náter 

čiar pre volejbal, vyčistené a namaľované čiary na dopravnom ihrisku, montáž nádob na 

zachytávanie vody - altánok, údržba ovocného sadu 

 

 Vybudovanie skalky   



 

 Strom slobody – ako pripomenutie si 100. výročia vzniku ČSR sme slávnostne zasadili lipu.  

 

 

 

Dňa: 21. 6. 2019          zapísala: Mgr. Jana Lajčáková 

   

 

 

 

 

  

 

 

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia predmetovej komisie 

Človek a spoločnosť 

 

PK: Človek a spoločnosť 

Dátum: 21.06.2018 

Prítomní:  

Mgr. Eva Kiabová  

PaedDr.  Eva Miklašová  

PaedDr. Ján Trlík  

Mgr. Marián Kráľ 

Mgr. Ľudmila Michalcová 

Mgr. Lucia Gatialová 

Mgr. Lucia Kráľová 

 

 

Program: 

1) Zloženie PK 

2) Neprospievajúci žiaci 

3) Vyhodnotenie úloh za školský rok 2018/19 

4) Práca s integrovanými 

5) Návrhy 

 

K prerokovávaným bodom: 

 

 

1) Zloženie PK  

 

Mgr. E. Kiabová  DEJ – všetky ročníky 

Mgr. M. Kráľ GEG – 6.A, 6.B, 9.A, 9.B, 8.B 

Mgr. L. Kráľová OBN – 7.A, 7.B, 8.A, 8.B 

Mgr. Ľ. Michalcová OBN – 6.A, 6.B 

PaedDr. J. Trlík GEG – 8.A 

PaedDr. E. Miklášová OBN – 9.A, 9.B 

Mgr. L. Gatialová  GEG – 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B 

 

2) Neprospievajúci žiaci  

    GEO – Jessica Kučerová (8.B) 

 



3) Vyhodnotenie úloh za školský rok 2018/19. 

 

Vyučujúci sa snažili o využívanie dostupných pomôcok a zároveň o oživenie vyučovania a zvýšenie 

aktivity žiakov – práca s učebnicou, práca s mapou, práca s atlasom, vyhľadávanie údajov na internete, 

práca v programe Alf, využívanie interaktívnych CD, práca s interaktívnou tabuľou, tvorba 

prezentácií, tvorba projektov, práca s pracovnými zošitmi Hravá geografia – 5.A, 6.A, 6.B; riešenie 

interaktívnych úloh, skupinová práca – kooperatívne vyučovanie, práca s článkami v Denníku N . 

 

Vo všetkých predmetoch je učivo prebraté v súlade s UO. 

 

V školskom roku sme  zvýšili   pozornosť v oblasti zabezpečenia výučby smerujúcej k efektívnej a 

cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 

intolerancie. So žiakmi sme viedli rozhovory  súvisiace s danou  problematikou v historických 

medzníkoch. Kritické myslenie sme využívali cez rozoberanie rôznych historických, ale aj súčasných 

dokumentov. V mesiaci apríl sa uskutočnilo predstavenie pre 5. – 8. roč. venované boju proti 

extrémizmu a rasizmu s názvom: Extrémizmus.Agresor. 

 

 

 V máji sme zrealizovali tematický deň: Deň Európy, na ktorom sa podieľali všetci učitelia našej 

školy a oba deviate ročníky. Deviataci za pomoci učiteľov si na zadaný štát Európy pripravili rôzne 

zaujímavosti, ktoré predstavili jednotlivým skupinám žiakov,  presúvajúcich sa po stanovištiach. Deň 

Európy bol spojený s Európskym dňom jazykov. Hodnotíme to veľmi pozitívne.  

 

 

DEJ: 

V mesiaci október sa uskutočnila exkurzia pre žiakov 7. ročníka do kaštieľa vo Svätom Antone, 

Banskej Štiavnice a Banského múzea.  Pre žiakov boli pripravené úlohy  s tajničkou, ktorých 

odpovede  súviseli s realizovanou exkurziou. Tie následne odovzdali a odpovede vyhodnocovali na 

hodine  dejepisu.  

 

 

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR bol zasadení v októbri v areáli našej školy Strom slobody 

a žiaci deviateho ročníka si pripravili krátku prezentáciu a rozhlasovú reláciu na danú tému.  

 

Vo februári  prebehlo okresné kolo  dejepisnej olympiády v CVČ Prievidzi. 

N.D. obsadila vo svojej kategórií 2. miesto a P.M. 4. miesto,  M.S, A.K. a A.Ď sa stali úspešnými 

riešiteľmi. 

 

V mesiaci máj sa uskutočnila exkurzia pre 9. roč. do múzea holokaustu v Seredi a zámku v 

Topoľčiankach. Žiaci ju hodnotili veľmi pozitívne.  

 

Na vyučovacích hodinách sme čerpali z nového portálu Fenomény sveta, ktorý  cez krátke 

vzdelávacie videá  oživuje vyučovaciu hodinu a vedie žiakov k mysleniu v súvislostiach. 

 

 Besedy v Hornonitrianskom múzeu k rôznym tematickým obdobiam sa nám nepodarilo zrealizovať 

z dôvodu naplnenosti ponúkaných možností.  

 

Beseda s p. Tarnóczym sa neuskutočnila z časových dôvodov.  

 

.  

 

 

GEO: 

Na hodinách geografie Mgr. Kráľ vytváral slepé mapy a podporné aktivity cez stránku Edupage.  

 



Žiakov  vyučujúci informovali o stránke Fenomény  sveta - vedomostný kvíz s YouTuberom Bačom.  

V januári   sa uskutočnilo internetové kolo GO v kategórií Q. Súťaž prebiehala online cez internet 

v danom termíne, k účasti bola potrebná registrácia a odpovedalo sa na 30 otázok výberom zo 4 

možností. Zapojilo sa 18 žiakov našej školy. 

 

Vo februári prebehlo okresné kolo geografickej olympiády v CVČ Prievidza. Všetci žiaci D. E. ,M.S. 

, F.K. a P.S. – 5.C, boli úspešnými riešiteľmi. E.D. skončil na druhom mieste a v krajskom kole 

skončil na 4. mieste. 

 

OBN: 

V občianskej výchove žiaci  9. ročníka zrealizovali vianočnú burzu - ekologická aktivita "Dajme 

veciam druhú šancu" alebo ako minimalizovať odpad.  Deviataci absolvovali stretnutia s 

vysokoškolákmi na tému Právne vedomie v mesiaci november/december. 

 

Žiaci  deviateho ročníka na hodinách predstavili svoj  podnikateľský plán. 

 

 

4) Práca s integrovanými. 

Spolupracujeme so špeciálnou pedagogičkou a pracujeme podľa jej pokynov.  

 

5) Návrhy 

Zápisnica č. 5. zo zasadnutia predmetovej komisie 

v šk. roku 2018/2019 
 

PK: ZDRAVIE A POHYB, UMENIE A KULTÚRA 

Prítomní: PK/MZ: ZDRAVIE A POHYB, UMENIE A KULTÚRA 

Dátum:  21. 6. 2019 

Prítomní: J. Ťažiarová (VYV, Bádanie), M.Tänzerová (TSV), J. Lajčáková (VYV),  L. Gatialová 

(HUV), L.Mištinová (TSV), Mgr. Závadská (Bádanie) 

Program: 
1) Hodnotenie prospechu a správania 

a) neprospievajúci žiaci, podporné aktivity na zlepšenie prospechu 

b) talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov- súťaže, olympiády, iné 

c) práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

d) frekvencia známok, spôsoby hodnotenia 

2) Plnenie úloh z plánu PK za šk.rok  2018/2019 

3) Využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, frekvenciou využívania 

4) Pozitíva a negatíva vo vyučovaní, v PK, MZ, v práci školy.  

5) Návrhy pre PK, návrhy pre vedenie školy 

6) Rôzne  

 

K prerokovávaným bodom: 

1. HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA 

a. neprospievajúci žiaci, podporné aktivity na zlepšenie prospechu 
 

Oslobodení žiaci z TEV 

 

Všetky 4 predmety boli klasifikované a všetci žiaci prospeli.  

b) talentovaní žiaci, podporné aktivity pre talentovaných žiakov- súťaže, olympiády, iné 

 

Telesná výchova –  



Z TSV sme boli zapojení v nasledovných súťažiach: 

 Stolný tenis  dievčat – účasť v obvodovom kole 

 Stolný tenis chlapcov – 1.miesto v obvode, 2.miesto okresnom kole 

 MO v cezpoľnom behu – dievčatá  9..miesto, chlapci 1.miesto- chlapci postúpili na KK, kde 

obsadili ako družstvo 4.miesto 

 Šach – účasť v okresnom kole 

 Futbal mladší žiaci – 1. miesto v obvode, postup do OK 

 

 

Reprezentácia žiakov našej školy v 1. polroku v nasledovných športových súťažiach: 

 Minifutbal ml.žiakov – účasť v obvodovom kole, postup do OK 

 Šach chlapcov – účasť v OK 

 Cezpoľný beh chlapcov a dievčat OK , chlapci účasť v KK 

 Stolný tenis chlapcov a dievčat – účasť v okresnom kole chlapci 

 Strelecká súťaž družstiev – účasť v okresnom kole v Partizánskom, postup do KK( 

            Prievidza nerobila OK) 

 Volejbal chlapcov – účasť v obvodovom kole 

 Študentská latka v Partizánskom ( skok do výšky) chlapci aj dievčatá 

 

P.uč. Trlík zorganizoval pre žiakov súťaž v streľbe „Vianočná diabolka“ 

 

 

V rámci TSV nás pohybovo zdatní a talentovaní žiaci reprezentovali v 3.štvrťroku 

v nasledovných súťažiach: 

Florbal: st. dievčatá – účasť v obvodovom kole 

Florbal: ml. dievčatá – účasť v obvodovom kole 

Florbal: st. žiaci – účasť v obvodovom kole 

Florbal: ml. žiaci – účasť v obvodovom kole 

Minifutbal ml. žiakov – 2. miesto OK 

Strelecká súťaž – Družstvo ml. skončilo na 5. mieste, M. C. bol šiesty 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentácia žiakov našej školy v 4.štvrťroku v nasledovných športových súťažiach: 

Futbal st.žiakov – 3. miesto OK 

Atletika OK.: chlapci 2. miesto v družstvách 

1.miesto vrh guľou – P.J. , postup do KK 

1.miesto skok do výšky – K.Š., postup KK 

5.miesto beh na 300 m – B. H. 

Atletika OK.: dievčatá 9.miesto v družstvách 

2.miesto beh na 300 m – S.S. 

4.miesto skok do diaľky – V. T. 



1. miesto skok do výšky – A.Ď. 

Účasť v krajskom kole v ľahkej atletike: 6.miesto vo vrhu guľou – P. J. 

5.miesto v skoku do výšky – A. Ď. 

Účasť vo vedomostnej súťaži o olympizme: 1. miesto – B. H., A. H., M. S. 

 

Usporiadali sme 13.ročník Nováckej latky, ktorej sa zúčastnili 4 družstvá 2  Novák, Zemianske 

Kostoľany, Valaská Belá. V družstvách zvíťazili Nováky“A“ . 

Jednotlivci chlapci: 

1. miesto -  Zemianske Kostoľany 

2. miesto - Nováky 

3. miesto - Nováky 

Jednotlivci dievčatá: 

1. miesto –  Nováky 

2. miesto – Nováky 

3. miesto – Nováky 

 

Výtvarná výchova 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

 Súťaže –Z VYV sme sa zapojili do výtvarnej časti projektu - Hovorme o jedle – október 

(projekt získal 1. cenu v celoslovenskej súťaži) 

 Spomienky na leto – november (zaslaných 12 prác, čakáme na výsledky) 

 

   Rozprávočka moja naj, Týka sa ma to, Vojaci očami detí – pracovali na nich žiaci 5. až 

7.ročníka , výsledky zatiaľ nepoznáme. Žiaci 8. ročníka opakovane pracovali skôr na projektoch,  

v rámci medzinárodného projektu Etwinning do Poľska, Anglicka aj pre rómske deti (hľadanie 

námetu, maľovanie orázkov, tvorenie pohľadnice, vymýšľanie textov – t. j. aj vlastná tvorba) – 

zároveň trénujú aj používanie cudzieho jazyka, prekladajú do nemčiny, angličtiny alebo v týchto 

jazykoch vyhľadávajú vhodné texty. 

 Na hodinách VYV sa postupuje podľa UO s prípadným zaradením súťažných tém alebo 

výrobou dekorácií podľa príležitostí daných v danom mesiaci (jesenná, vianočná výzdoba, 

kulisy na Vianočnú akadémiu). Zapojili sme sa do súťaže Spomienky na leto, kde náš žiak 

A.Č. dostal cenu poroty za kvalitu práce. V súťaži Hovorme o jedle, ocenenej 1. miestom sme 

prispeli výtvarnou zložkou. 

 

 



Hudobná výchova 

Na hudobnej výchove neriešili žiadne súťaže, na vyučovacích hodinách vypracovávali projekt -

prezentáciu k jednotlivým hudobným obdobiam a o skladateľoch. 

 zapojenie sa do programov školy – vianočný program, minikoncert pre 5.ročník (žiaci 8.A),... 

Viacerí žiaci sú talentovaní, vo výtvarnej časti E.P., A.G., M.B., A.M., A.Č, T.R., P.Š. 

Na hodinách hudobnej výchovy v 5. ročníku pani riaditeľka pri napĺňaní obsahu nielen tohto predmetu 

aktívne využíva tanečné prvky a zoznamuje ich s jednotlivými tancami. 

 

 

 

 c)práca so začlenenými (integrovanými) žiakmi 

Vyučujúci sa oboznámili s materiálom špeciálnej pedagogičky p. Vidovej o začlenených/integrovaných 

žiakoch/a rešpektovali ich špecifické potreby a úľavy podľa pokynov. Odporúčania zohľadňovali aj pri 

záverečnej klasifikácií. 

 

d)frekvencia známok , spôsoby hodnotenia 

Všetky štyri predmety sú hodnotené známkou a žiaci majú primeraný počet známok. S prácou na 

vyučovacej hodine boli rodičia niektorých žiakov informovaní aj slovne cez EŽK/negatívne ale aj 

pozitívne hodnotenie./ 

 

 

 

2) PLNENIE ÚLOH Z PLÁNU PK ZA ŠK.ROK  2018/2019 

 Účasť na súťaži Študentská latka v Partizánskom dňa 16. 11. 2018 pri príležitosti Dňa 

študentstva 

 environmentálna výchova – sadenie stromčekov (triedne projekty 5.A, 5. B, 6.A) p. učiteľka 

Závadská, Ťažiarová, Kiabová), výroba gaštanovej masti (Závadská)  

 

 Ľudské  práva -  Zapojenie sa do medzinárodného projektu „Challenge Day“,  29. 5 2019 

- Divadelné predstavenie EXTÉMIZMUS, AGRESIA - apríl 

 Propagovanie zdravého životného štýlu v týždni „Hovorme o jedle“ prostredníctvom 

výtvarného spracovania  témy Mlieko a mliečne výrobky  

  Strelecká súťaž „Vianočná diabolka“- p.uč.Trlík – pre žiakov a všetkých zamestnancov 

školy – už 6.ročník 

 Turistický výcvik sa z časového dôvodu neuskutočnil. 

 Športové krúžky cez vzdelávacie poukazy – stolný tenis a streľba zo vzduchovky 



 

 Novácka latka  

 Prezentovanie aktivít v regionálnych novinách, na webovej stránke školy. 

    Nesplnené úlohy –Turistický výcvik sa z časového dôvodu a pre nepriaznivé počasie  neuskutočnil. 

 

 3) Využívanie IKT, zakúpených portálov – skúsenosti s kvalitou, frekvenciou využívania 

     

Pri príprave na vyučovanie využívali vyučujúci stránky Zborovňa,  datakabinet, na komunikáciu so 

žiakmi portál Bez kriedy a ďalšie stránky z internetu na inšpiráciu a kreativitu v rámci VYV. 

 

4) Pozitíva a negatíva vo vyučovaní, v PK, v práci školy.  

 

Pozitíva:  Pre žiakov 6.ročníka v dňoch od 11. 3. – 15. 3. 2019 sme uskutočnili Korčuliarsky výcvik. 

Zúčastnilo sa ho 43 žiakov. Suma na žiaka bola 9 eur. 

V dňoch 8. 4. -12.4. 2019 sa uskutočnil Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka. Zúčastnilo sa ho 43 

žiakov. 

20. 3. 2019 našu školu aj v rámci Dňa vody navštívil štáb Edulabu, s ktorým máme ako jedna 

z desiatich škôl na Slovensku rozbehnutý pilotný projekt Fenomény sveta, ktorý vyučujeme ako 

samostatný predmet Bádanie v 5. ročníku. Navštívili triedy počas práce na projektoch, žiaci mohli 

diskutovať s partnerom projektu youtuberom Bačom. 

Vytvorenie „Kumštárne“ – miestnosti, ktorej využitie sa plánuje vo forme knižnice, oddychovej 

a študijnej zóny a vďaka maliarskym stojanom aj ako učebňa výtvarnej výchovy. 

-zabezpečenie nového  systému vybavenia výtvarnej učebne: každý žiak 5., 6,. 7, a 8.roč zaplatil 

poplatok 4,-, vyučujúca VyV zabezpečuje nákup výtv. pomôcok na celý nasledujúci škol. rok 

Negatíva –- Nakoľko telocvičňa stále nie je dokončená cvičíme v improvizovaných podmienkach aj 

napriek tomu vedieme žiakov k športovej zdatnosti 

Turistický kurz sa nepodaril uskutočniť. 

Učebňa výtvarnej výchovy je zároveň učebňou anglického jazyka čo neumožňuje plné využitie triedy 

na výtvarné potreby, uskladňovanie dokončených aj nedokončených prác a materiálu potrebného na 

 

6) Návrhy pre PK, návrhy pre vedenie školy:   

    V rámci PK – Pripraviť, doplniť a dať do súladu UO HUV,VYV, TSV  podľa  inovovaného ŠVP. 

 

    Návrhy pre vedenie školy – Podľa finančných možností pripraviť učebňu Kumštárne. 

 

 

V Novákoch 21. 6. 2019                                                               Zapísala : J.Ťažiarová, ved.PK 

 

 

 Pochvaly TU: 

Účasť v obvodom kole hádzaná dievčatá:  

Účasť v obvodom kole florbal st. dievčatá: 

Účasť v obvodom kole florbal st.chlapci:  

Účasť v obvodom kole florbal ml. dievčatá:  

Účasť v obvodom kole florbal ml. chlapci:  

P.Š. – účasť v medzinárodnej výtvarnej súťaži Rozprávočka moja naj 

Pochvaly RŠ: 
Účasť v okresnom kole malý futbal chlapci: 2. Miesto –  

Účasť v krajskom kole streľby: 5.miesto družstvo mladších – 



6.miesto –  
 
 
 

 

1. Komplexná inšpekcia vykonaná Štátnou školskou inšpekciou bola vykonaná v dňoch 14.10.2013 
 
– 18.10.2013.  
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2. Tematická inšpekcia sa uskutočnila v dňoch 14.10.2013 – 15.10.2013 – podmienky 
 

a výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD. 

 

Závery: 

 

Škola zabezpečila podmienky a priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti v troch oddeleniach školského 

klubu detí v nadštandardných priestoroch, práca vychovávateľky v priestoroch 4. oddelenia si 

vyžadovala zvýšené úsilie pri zabezpečovaní materiálno-technických podmienok k aktivitám 

(prenášanie pomôcok, materiálov). Prevádzka a organizácia činnosti bola zabezpečená v súlade so 

školským zákonom, prerokovaný v pedagogickej rade i v rade školy, zverejnený na webovom sídle školy 

a plne zodpovedal obsahovým zameraním i štruktúrou dokumentu, podľa ktorého sa uskutočňuje 

výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD. Pedagogická a ďalšia dokumentácia bola vedená v zmysle 

platných právnych predpisov. Výchovno-vzdelávacia činnosť v oddeleniach bola realizovaná podľa 

týždenného rozvrhu činností vychovávateliek vychádzajúceho z plánu činnosti a výchovného programu 

školského klubu detí. Bola zameraný na vzdelávaciu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú a 

oddychovú činnosť, pričom boli rešpektované záujmy rodičov i žiakov. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

/príloha č.1/ 

 
n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a 
 

vyhodnotenie jeho plnenia, 
 
 

CIELE PRÁCE ŠKOLY V ŠK. ROKU 2018/2019 

 

Hlavný cieľ: 

 

Realizácia školského vzdelávacieho programu, jeho konkretizovanie do činností v šk. roku 

2018/2019 tak, aby sme pokračovali vo formovaní profilu absolventa primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania, uvedeného v ŠkVP. 

 

Realizácia hlavného cieľa sa uskutoční prostredníctvom týchto oblasti: 
 

I) MODERNÁ ŠKOLA s moderným výchovno-vzdelávacím procesom a moderných 
 

technológií a prístupov 
 

II) OTVORENÁ ŠKOLA 
 

III) ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

 

V) ŠKOLA PLNÁ TALENTOV 

VI)        EURÓPSKA ŠKOLA  
VII)      ŠKOLA KULTÚRY A TRADÍCIÍ  
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VIII) ŠKOLA – OBJETÍVNY A EMPATICKÝ ZAMESTNÁVATEĽ 
IX) ŠKOLA – KULTÚRNE PROSTREDIE 

 
 
 

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

 

Silné stránky školy: 

 

1. Používanie IKT vo vyuč. procese aj v administratíve školy – projekt Bezpapierová škola, 
Elektronická triedna kniha. 

 
2. Výborná komunikácia a spolupráca vyučujúcich, dlhoročné skúsenosti, pedagogické i 

profesionálne, výborná vzájomná komunikácia a spolupráca, čo sa prejavuje v tvorivosti, 

kreativite nielen na vyučovacích hodinách, ale i v mimoškolských aktivitách - časopis, kultúrne 

programy, akadémie, súťaže...  
3. Tvorivosť pedagógov a pomerne vysoká odbornosť vyučovania predmetov 

 
4. Perspektíva mladých učiteľov, skúsenosti dlhoročných vyučujúcich, vzájomná pomoc a 

spolupráca  
5. Zapájanie sa do projektov – informatizačných, ekologických, športových 

 
6. Účasť v okresných i vyšších súťažiach v oblasti vedomostnej, výtvarnej a telesnej zručnosti 

žiakov 
 

7. Dostatočné priestorové možnosti na budovanie odborných učební – jazykové laboratórium na 

vyučovanie cudzieho jazyka pre roč. 5.-9. , odborné učebne na 2. stupni – žiaci chodia do 

odborných tried za učiteľmi  
8. Prepracovaný systém informovanosti, riadenia a kompetencií 

 
9. Aktívny postoj učiteľov ku kontinuálnemu vzdelávaniu sa pedagógov, aktívna účasť a 

lektorovanie vzdelávania pre iné školy.  
10. Poskytovanie mimoškolských aktivít pre žiakov formou krúžkov  
11. Zabezpečenie kvalitnej činnosti ŠKD 

 
12. Zabezpečenie možnosti stravovania sa nielen žiakov školy vo vlastnej školskej jedálni, ale aj 

občanom mesta či pracovníkom iných firiem  
13. Využívanie netradičných foriem práce, aktivizovanie žiakov  
14. Realizácia kurzov zo Školského vzdelávacieho programu 

 
15. Prezentácia školy na Slovensku, aktívny postoj riaditeľky školy na konferenciách 

celoslovenského významu, v projektoch Teach for Slovakia, Dobrá škola, Indícia, spolupráca 
 

s Nadáciami, p. riaditeľka je členka správnej rady TFS, Eduma, na Ministerstve školstva v 
pracovnej skupine – Za školské knižnice. 

 
16. Školský špeciálny pedagóg v škole 

 

Slabé stránky školy: 
 

1. nedokončená rekonštrukcia telocvične a vyučovanie TSV v provizórnych podmienkach  
2. nedostatočné finančné možnosti na zakúpenie pomôcok  
3. hygienické nedostatky v budovách školy  
4. vysoké náklady na energie – každoročné nedoplatky za teplo  
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Záverečné ustanovenie: 

 

1. Túto správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Pribinova ul. 123/9, Nováky za školský rok 2018/2019 vypracovala Mgr. Viera Pechová, 

riaditeľka školy. 

 
2. Správa bola predložená a prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa 8.10.2019 

 

3. Správa bola predložená Pedagogickej rade Základnej školy v Novákoch na jej zasadnutí  

dňa 26. 8. 2018, o čom svedčí zápisnica pedagogickej rady. 

 
 
 

 

Nováky 26. 8. 2019 

 
 
 
 

 

Mgr. Viera Pechová 

riaditeľka školy 
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