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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ Župkov, Župkov 18, 966 71 Župkov 

za školský rok 2012/2013 
 

 

Predkladá:  

 

....................................  

Mgr. Iveta Tomášová  

riaditeľka školy  

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2012/2013 prerokovala a schválila pedagogická rada dňa 30.08.2013. 
 

                 

                 Mgr. Iveta Tomášová, rš 

                             

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2012/2013 prerokovala a schválila rada školy dňa  16.10.2013. 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Mgr. Peter Jakúbek 

                        predseda rady školy 

 

 

III. Prerokovanie v obecnom zastupiteľstve 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2012/2013 prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo  dňa  16.10.2013. 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       

         Ing. Ján Tomáš, starosta obce
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Východiská a podklady k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Župkov: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení.  

 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z..  

 

3. Plán práce ZŠ s MŠ Župkov na školský rok 2012/2013.  

 

4. Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie a metodického združenia, výchovného 

poradenstva, koordinátora prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok 

2012/2013.  

 

5. Zápisnice z činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Župkov.  

 

6. Zápisnice z plenárnych rodičovských združení. 

 

6. Ďalšie podklady:  

 Správa z tematickej  inšpekčnej činnosti v základnej škole ZŠ s MŠ. 

 Vyhodnotenie jednotlivých podujatí.  

 Výsledkové listiny žiackych súťaží. 

 Zhodnotenie práce vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

 Zhodnotenie práce triednych učiteľov. 
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I. a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Župkov 18, 966 71 Župkov 

Telefónne číslo +421 (0)45/6866130 

Fax +421 (0)45/6866130 

Email skola@zszupkov.edu.sk; riaditel@zszupkov.edu.sk  

Webové sídlo www.zszupkov.sk  

Zriaďovateľ Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov 

 

 

       Vedúci zamestnanci školy: 

 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ Mgr. Ivana Betková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ Anna Šipikalová 

Vedúca školskej jedálne Ľubica Gregerová/Bc. Martina Čížová 

 

I.  b) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Rada školy:  
Rada školy pri ZŠ s MŠ Župkov bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Členovia rady školy: 

 

titul, meno, priezvisko funkcia zvolený / delegovaný za 

Mgr. Peter Jakúbek predseda pedagogických  zamestnancov ZŠ 

Mgr. Lenka Jančoková člen pedagogických  zamestnancov ZŠ 

Martina Gáborová člen rodičov MŠ 

Alena Baniariová člen nepedagogických zamestnancov 

Anna Považanová člen pedagogických zamestnancov MŠ 

Mgr. Eva Valentová člen  zriaďovateľa 

Vladimír Vozár člen zriaďovateľa 

Ing. Rudolf Repiský člen zástupca podieľajúci sa na 

vzdelávaní mládeže 

Ľubica Repiská člen rodičov ZŠ 

Emília Minarčinová člen rodičov ZŠ 

Mgr. Jarmila Barová člen rodičov ZŠ 

 

Činnosť rady školy v školskom roku 2012/2013:  

 

V školskom roku 2012/2013 plnila rada školy svoju funkciu iniciatívneho a poradného 

samosprávneho orgánu. Zasadnutia sa uskutočnili podľa plánu a hlavnými bodmi rokovania 

boli:  

 

mailto:skola@zszupkov.edu.sk
mailto:riaditel@zszupkov.edu.sk
http://www.zszupkov.sk/
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 Školský vzdelávací program, plán práce na školský rok 2012/2013. 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2011/2012. 

 Organizácia školského roka 2012/2013.  

 Správa o hospodárení za rok 2012. 

 Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Župkov. 

 Aktuálne informácie o činnosti školy. 

 

Úlohy stanovené radou školy boli priebežne plnené, vážnejšie problémy rada školy 

nemusela riešiť.  

 

Poradné orgány riaditeľky školy  

 

Pedagogická rada – v školskom roku 2012/2013 PgR zasadala 8 krát. Na svojich 

zasadnutiach zobrala na vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé 

štvrťroky, odporučila riaditeľke školy udeliť 17 žiakom pochvaly rš a 6 žiakom pokarhania rš. 

Na návrh triednych učiteľov PgR schválila: 

 v 1. polroku 177 pochvál TU, 14 napomenutí TU a 1 pokarhanie TU; 

 v 2. polroku  177 pochvál  TU, 59 napomenutí TU a 19 pokarhaní TU.  

Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov pedagogická rada riešila porušenia 

školského poriadku školy a navrhla na konci školského roka 2012/2013  1 žiakovi zníženú 

známku zo správania za neospravedlnené hodiny. 

 

Predmetová komisia a metodické združenie – v oblasti riadenia školy boli riaditeľke školy 

nápomocné predmetová komisia (PK) a metodické združenie 1. – 4. ročníka + MŠ (MZ). 

PK a MZ sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju organizačno-

riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem pravidelných 

plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. školský 

vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia žiakov, výsledky celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka T-2013 a taktiež boli nápomocné pri organizovaní rôznych 

podujatí a súťaží organizovaných školou a CVČ Župkov, Žarnovica a Nová Baňa. 

Vedúce PK a MZ spolupracovali s vedením školy, spolupodieľali sa na pedagogických 

pozorovaniach vyučovacích hodín, predkladali závery, návrhy a podnety zo zasadnutí. 

Činnosť PK a MZ prispela k upevňovaniu demokratického štýlu riadenia a k skvalitňovaniu 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 5 
 

I. c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013 
 

Základná škola 

 

ročník 

stav k 15.09.2012 stav k 31.08.2013 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integro-        

vaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integro-        

vaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 1  22  0 

1 

1. a 3. 

ročník  

29  

1  21  0 

1 

1. a 3. 

ročník  

27  2. 1  20  0 1  20  0  

3. 1  19  1 

1 

 2. a 4. 

ročník  

28  

1  20 2 

1 

 2. a 4. 

ročník  

27  4. 1  23  6 1   23  6 

5. 1  21  3   

 

1   22   4    

 6. 1  23  6   2 1   23  6    2 

7. 1  20  2   

 

1   20   2    

 8. 1  23  2    1 1   23   2     1 

9. 1  22   1      1  22  2      

spolu 9 193 21 2 60 9  194 24 2 57 

 

Materská škola – počet detí 

 

mesiac IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

priemer 14,2 14 12 14 11 10 15,2 14 16,3 17 

 

I. d) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 

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

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v školskom roku 2013/2014 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá 

odklady plnenia povinnej 

školskej dochádzky nezaškolení v MŠ samostatné 

25 10 2 0 1 

 

 

 



                           Základná škola s materskou školou Župkov 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 6 
 

 Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy v školskom roku 2013/2014 

ročník 
Prehľad o počte žiakov zapísaných na štúdium na jednotlivé typy škôl 

osemročné 

gymnázium gymnázium 

stredné odborné 

školy  

stredné 

umelecké školy   neumiestnení 

9. 0  4 19  0   0 

8. 0 1 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 

 

I. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

 

Celkové hodnotenie žiakov  

ročník 

počet 

žiakov 

prospel s 

vyznamenaním 

prospel veľmi 

dobre prospel neprospel 

1.  21  -  - 21  0  

2.  20 12 5 2  1  

3.  20 9 10 1 0 

4.   23 20 2 1                0 

5.   22  15 3 4 0 

6.   23  12 7              4 0 

7.   20  13 5 2 0 

8.   23  12 3 8 0 

9.  22 9 5 8                0 

Spolu 194 102 40 51 1 
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Priemer klasifikácie podľa predmetov 

predmet 

ročník SJL 

TP/ 

TD AJ NJ M IV/I D V/G P/B F 

PP/ 

OŽZ CH 

1. 1,33 1 1 - 1,19 - - - 1,1 - 1 - 

2. 2,1 1 1,4 - 2,1 1,25 - 1,40 1,55 - 1 - 

3. 2,11 1,11 1,42 - 2,05 1 - 2,11 1,89 - 1 - 

4. 2 1 1,65 - 1,78 1,04 - 1,22 1 - 1 - 

5. 1,91 - 1,77 - 2 1,09 1,23 1,23 1,45 - 1 - 

6. 2,14 - 2,18 2 2,23 1,14 2,05 1,55 1,82 1,77 1 1,64 

7. 2 - 1,74 1,84 1,84 1 1,58 1,53 1,32 1,26 1 1,26 

8. 2,3 - 2,04 2,3 2,57 - 1,74 2,13 1,65 2,09 1 1,91 

9. 2,36 - 2,32 2,36 2,68 - 1,91 1,86 1,27 2,23 1 1,41 

 

Priemer klasifikácie podľa predmetov 

predmet 

ročník VU HV DHD MV ON VV 

EV/  

NV TŽP 

TV/ 

TSV ČG SP T 

1. - 1 - - - 1 1 - 1 - - - 

2. - 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 

3. - 1 1,11 - - 1 1 - 1 - - - 

4. - 1 - - - 1 1 - 1 - - - 

5. - 1 - 1 1,05 1 1 1 1,09 - - - 

6. - 1 - 1,09 1 1 1 1 1,1 - - - 

7. - 1,05 - 1 1 1 1 - 1 1,16 1 1 

8. 1 - - 1,04 1 - 1 - 1 1,36 1 1 

9. 1,09 - - 1,14 1,45 - 1,17 - 1,09 1,41 1 - 

 

Prospech žiakov: 

Zo 194 žiakov prospelo s vyznamenaním 102 žiakov (52,58 %) prospelo veľmi dobre 40 

žiakov (20,62 %), prospelo 51 žiakov (26,29 %) a neprospel 1 žiak (0,51 %), ktorý bude 

opakovať ročník. 
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Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T-2013 

počet žiakov SJL -  Ø SR SJL -  Ø škola MAT -  Ø SR MAT -  Ø škola 

22 67,51 % 63,82 % 60,04 % 45,45 % 

 

Výsledky testovania potvrdili celkovú úroveň a prospech žiakov 9. ročníka v predmetoch 

slovenský jazyk a matematika počas povinnej školskej dochádzky. 

 

Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia 

ročník 

vymeškané 

hodiny ospr. neospr. 

pochvaly 

TU 

pochvaly 

RŠ 

napomenutia/ 

pokarhania 

TU 

pokarhania 

RŠ 

znížené 

známky 

zo 

správania 

1. 2068 2068 0 42 0 0 0 0 

2. 2013 1985 28 29 8 6 0 0 

3. 1728 1728 0 16 0 1 0 0 

4. 2222 2222 0 25 1 2 0 0 

5. 1656 1656 0 6 0 4 0 0 

6. 3559 3537 22 18 0 7 0 1 

7. 2220 2220 0 27 2 1 0 0 

8. 2514 2510 4 36 4 19 0 0 

9. 3262 3260 2 22 2 16 3 0 

spolu 21242 21186 56 221 17 56 3 1 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2012/2013 na 

jedného žiaka školy pripadlo 109,49 vymeškaných hodín.  

 

Príčinami vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín boli:  

 dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávania vyučovania z dôvodu choroby,  

 vymeškávania z dôvodu jednodňových lekárskych ošetrení a vyšetrení, 

  školské úrazy detí. 

 

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky nevyskytovali. Znížená známka zo 

správania a pokarhania riaditeľkou školy boli udelené za opakované porušovanie školského 

poriadku, a to najmä za neospravedlnené hodiny, nedisciplinované správanie a neplnenie si 

školských povinností.  

Pochvaly udeľovali triedni učitelia za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku, 

pochvaly riaditeľkou školy boli udelené za výborný prospech, reprezentáciu školy a ďalšie 

aktivity v prospech školy (prispievanie článkami na webové sídlo školy). 
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I. f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2012/2013 

ročník Uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 9. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 

 

I. g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Materská škola počet 

zamestnanci 2 

z toho pedagogickí zamestnanci 2 

- kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 

z počtu nepedagogických zamestnancov 0 

Základná škola  

zamestnanci 20 

z toho pedagogickí zamestnanci 14 

- kvalifikovaní 14 

- nekvalifikovaní 0 

z počtu nepedagogických zamestnancov  

- upratovačky 4 

- ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník 1 

- správca počítačovej siete 1 

Školský klub detí  

Zamestnanci (započítané v ZŠ) 2 

Z toho pedagogickí zamestnanci 2 

- kvalifikovaní 1 

Školská jedáleň  

zamestnanci 2 

- vedúca ŠJ (zamestnanec OÚ) 0 

- hlavná kuchárka 1 

- pomocná kuchárka 1 

SPOLU zamestnancov 24 

 

Zoznam pedagógov ZŠ s MŠ 

meno, priezvisko, titul aprobácia 

MŠ  

Anna Považanová MŠ 

Anna Šipikalová MŠ 

ZŠ  

Ivana Betková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jarmila Bištuťová, Mgr. SJL – NEJ  
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Dana Bieliková, Ing. CHE - BIO 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Viliam Herchl, Mgr. 1. – 4. ročník 

Peter Jakúbek, Mgr. ANJ – SJL – ETV   

Mária Jakúbeková, Mgr. MAT – HUV  

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník  

Zuzana Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Eva Matejová, Mgr. vychovávateľstvo + 1. – 4. ročník 

Elena Považanová, Mgr. (zamestnanec OÚ) BIO – GEO  

Iveta Tomášová, Mgr. 1. – 4. ročník + SJL  

Jana Tomášová, Mgr. ANJ a literatúra 

Jaroslava Žabková, Mgr. MAT – Základy techniky 

 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 2 

dejepis 1 

občianska náuka 3 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

telesná výchova 1 

tvorba životného prostredia 0 

 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania. 

 

Prehľad o odbornosti zastupovania za školský rok 2012/2013 

Počet hodín/ 

ročník 

odborne neodborne 

 

1. ročník 23 24 

2. ročník 7 20 

3. ročník 11 17 

4. ročník 7 8 

5. ročník 14 38 

6. ročník 1 45 

7. ročník 11 53 

8. ročník 47 33 

9. ročník 12 58 

SPOLU: 133 294 

 

I. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania / počet 

ukončilo prebieha začalo 

Modernizácia 

vzdelávacieho 

procesu 

1 1 - - 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 11 
 

Ďalšie 

vzdelávanie 

učiteľov – 

cudzie jazyky 

1 1 - - 

Funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

1 1 - - 

Štatistická 

gramotnosť 

1 1 - - 

Funkčná 

gramotnosť 

1 0 - 1 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie.  

V školskom roku 2012/2013 učitelia pokračovali vo vzdelávaní, ktoré začalo 

v minulom školskom roku. Pedagógovia školy sa zúčastňovali jednodňových seminárov 

týkajúcich sa aprobačných predmetov.  

 

I. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Vedomostné súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

olympiáda v 

slovenskom jazyku - 

okresné kolo 

Michal Fusatý úspešný riešiteľ Mgr. Gáborová 

olympiáda 

v anglickom  jazyku 

- okresné kolo 

Daniela Boháčová  

 

bez umiestnenia Mgr. Jakúbek, Mgr. 

Tomášová, J. 

pytagoriáda – 

okresné kolo 

14 žiakov, Jakub Maslen 3. miesto Mgr. Jakúbeková 

dejepisná olympiáda  

- okresné kolo 

Michal Fusatý, 

Nikolas Struhár, 

Marcel Fusatý 

2. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

Mgr. Jakúbeková 

dejepisná olympiáda  

- krajské kolo 

Michal Fusatý, 

Nikolas Struhár 

 

bez umiestnenia Mgr. Jakúbeková 

matematická 

olympiáda 

Michal Fusatý, Viktorka 

Boháčová, Veronika 

Micháliková 

bez umiestnenia Mgr. Žabková 

biologická 

olympiáda - okresné 

kolo 

Nikola Chorváthová,  

Simona Mokrá, 

Daniela Boháčová  

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Ing. Bieliková 

biologická 

olympiáda – krajské 

kolo 

Simona Mokrá, 

Nikola Chorváthová 

úspešné riešiteľky Ing. Bieliková 

geografická 

olympiáda – okresné 

kolo  

Nikolas Struhár, Michal 

Fusatý, Katarína 

Kotrlecová 

úspešní riešitelia Mgr. Považanová 
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technická olympiáda 

– okresné kolo 

Samuel Šipikal, Michal 

Fusatý 

obaja 2. miesto Mgr. Žabková 

Zaostri na školu – 

fotografická súťaž 

Iveta Štefančová, 

Barbora Laurová, 

Michaela Laurová  

diplom Mgr. Jakúbeková 

Olympiáda ľudských 

práv – školské kolo 

 

žiaci 2. stupňa  družstvo žiakov 8. 

ročníka 

Mgr. Gáborová, 

Mgr. Bištuťová, 

Mgr. Tomášová, J., 

Mgr. Mátrayová 

Hliadka mladých 

zdravotníkov I. - 

okres 

 

Družstvo st. žiakov -  

Michaela Laurová, 

Barbora Laurová, 

Katarína Tadianová, 

Glória Goralová, Matej 

Meliš 

Družstvo ml. žiakov –  

Kristína Minarčinová, 

Sofia Luptáková, 

Dominika Adamská, 

Klára Trusková, Ondrej 

Palatínus 

1. miesto 

 

 

 

 

 

2. miesto 

Ing. Bieliková 

informatická súťaž I-

BOBOR 

zapojilo sa 57 žiakov 

 

bez umiestnenia Ing. Herko 

Sudoku – školský 

turnaj  

Zuzana Maslenová 1. miesto Mgr. Jakúbeková 

 

Športové  súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

Cezpoľný beh - okres družstvo dievčat, 

družstvo chlapcov  

jednotlivci: 

Dominika Haringová 

František Kováč 

1. miesto 

4. miesto 

 

1. miesto 

4. miesto 

Ing. Bieliková, 

Mgr. Mátrayová 

Cezpoľný beh – kraj  družstvo dievčat bez umiestnenia Ing. Bieliková, 

Mgr. Mátrayová 

Beh oslobodenia 

Hornej Ždane 

Nela Azorová (400 

m) 

Adam Kohani  (800 

m),  

Vanda Supuková 

(800 m), 

František Kováč (300 

m),  

Simona Mokrá  

(1800 m) 

2. miesto 

 

2. miesto 

 

1. miesto 

 

4. miesto 

 

3. miesto 

Ing. Bieliková, 

Mgr. Mátrayová 

Beh oslobodenia – 

Žiar nad Hronom 

účasť 9 žiakov,  

František Kováč 

 

3. miesto 

Mgr. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 
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Florbal  - okres 

 

družstvo starších 

žiakov, 

družstvo mladších 

žiakov  

5. miesto 

 

2. miesto 

Mgr. Mátrayová 

Vybíjaná - okres  

 

družstvo  žiačok  

 

2. miesto Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

Volejbal - okres  

 

družstvo  žiakov 

družstvo žiačok  

 

3. miesto 

4. miesto 

Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

Basketbal – okres   

 

družstvo starších 

žiakov  

2. miesto Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

Halový futbal 

v rámci Dni športu 

ZH 

družstvo žiakov 1. miesto Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

Futbal - okres  

 

družstvo žiakov 

 

2. miesto Mgr. Jányi 

Florbal CUP - okres družstvo starších 

žiakov, 

družstvo mladších 

žiakov 

5. miesto 

 

3. miesto 

Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

Kinderiáda – Banská 

Bystrica – kraj  

 

reprezentovalo nás 8 

žiakov, 

Filip Fusatý – 60 m 

 

 

3. miesto 

 

Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová  

Atletika - okres  

 

družstvo chlapcov 

jednotlivci: 

František Kováč  (60 

m), 

František Kováč 

(1000 m),  

Richard Macek (vrh 

guľou), 

Martin Azor (skok 

do diaľky), 

Marek Azor (skok do 

výšky), 

Veronika Betková 

(hod kroketkou),  

Jana Repiská (hod  

kriketkou). 
 

3. miesto 

 

3. miesto 

 

4. miesto 

 

2. miesto 

 

3. miesto 

 

3. miesto 

 

2. miesto 

 

3. miesto 

Ing. Bieliková, Mgr. 

Mátrayová 

 

Umelecké  súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

Polícia známa – 

neznáma – výtvarná 

súťaž 

Liliana Kapráliková, 

Alžbeta Tekeliová  

 

3. miesto 

2. miesto 

Mgr. Matejová 
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Lesné požiare - 

regionálna výtvarná 

súťaž k Dňu hasičov 

Alžbeta Tekeliová, 

Petra Betková, 

Adam Didi, 

František Kováč 

 

1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

Mgr. Matejová 

Výtvarná súťaž 

k svetovému Dňu 

vody – krajská súťaž 

žiaci 8. ročníka – 

Vodný kalendár 

 

2. miesto Mgr. Žabková 

Vesmír očami detí – 

regionálna výtvarná 

súťaž 

Dávid Barbora   

 

2. miesto Mgr. Matejová 

Výtvarná súťaž 

v rámci Európskeho 

týždňa boja proti 

drogám 

zapojilo sa 25 žiakov všetky práce boli 

ocenené 

Mgr. Matejová 

Šaliansky Maťko - 

okresná súťaž v 

prednese povestí 

Viktória Boháčová, 

Erik Lupták 

 

3. miesto 

bez umiestnenia 

Mgr. Jakúbek, Mgr. 

Jančoková, Mgr. 

Tomášová, I. 

Prednes poézie a 

prózy - okres 

Adam Laurov (poézia) 

Nikola Chorváthová 

(poézia), 

Erik Lupták (próza) 

1. miesto 

3. miesto 

 

3. miesto 

Mgr. Gáborová, 

Mgr. Jakúbek 

Dilongstar – 

spevácka súťaž – 

Trstená 

 

Terézia Gregorová, 

Tatiana Hocková, 

Michaela Bartošová 
 

reprezentácia školy Mgr. Jakúbeková. 

Mgr. Jakúbek 

Dolina, dolina - 

región 

Liliana Kapráliková, 

Tatiana Hocková, 

Veronika 

Micháliková, 

Tatiana Hocková 

zlaté pásmo 

zlaté pásmo 

zlaté pásmo 

 

absolútny víťaz 

Mgr. Jakúbeková, 

Mgr. Jakúbek 

Slávik Slovenska – 

okres 

 

Veronika Micháliková   

Tatiana Hocková   
3. miesto 

1. miesto 

Mgr. Jakúbeková, 

Mgr. Jakúbek 

Červené jabĺčko – 

región  

Veronika Micháliková, 

Tatiana Hocková 
strieborné pásmo 

zlaté pásmo 

Mgr. Jakúbeková, 

Mgr. Jakúbek 

 

 

I. j)  Údaje o vypracovaných projektoch 

Názov projektu Podporený/ 

nepodporený 

Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

OPV Vzdelávanie – 

Moderná škola 

v mikroregióne 

Kľakovská dolina 

podporený 2009 2011 

trvá overovanie 

výstupov 

Enviroprojekt nepodporený - - 
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Škola podporujúca 

zdravie 

podporený 2002 trvá 

O najzaujímavejšie 

podujatie školskej 

knižnice 

17. miesto október 2012 október 2012 

Dopravná výchova – 

Volkswagen 

Bratislava 

nepodporený máj 2013 - 

Žiaci so zdravotným 

postihnutím 

nepodporený máj 2013 - 

Elektronizácia 

a revitalizácia 

školských knižníc 

nepodporený september 2013 - 

 

I. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 
V ZŠ s MŠ Župkov bola 10. – 11. 01. 2013 vykonaná tematická  inšpekcia v základnej škole.  

Závery:  

ŠkVP po prerokovaní v PgR, v rade školy, predložení zriaďovateľovi a zverejnení na 

verejne dostupnom mieste sa stal základným školským dokumentom. Vcelku poskytoval 

informácie o vytvorených podmienkach pre edukáciu žiakov školy, bol v súlade s cieľmi 

a akceptoval požiadavky ŠVP pre príslušné stupne vzdelávania. Škola prostredníctvom ŠkVP 

informovala verejnosť o svojich prioritách a zámeroch, ktoré zodpovedali reálnym 

podmienkam školy. Komplexná charakteristika v ŠkVP obsahovala východiskový stav, 

zámery vychádzajúce z analýzy a smerovanie k zvýšeniu kvality a postupnej modernizácie 

výchovy a vzdelávania. V súlade so zámermi bolo rozdelenie disponibilných hodín využité na 

posilnenie časovej dotácie predmetov zo ŠVP a vytvorenie vlastných učebných predmetov 

korešpondujúcich so zameraním a cieľmi školy. Prierezové témy boli realizované 

samostatnými učebnými predmetmi, prípadne tvorili integrálnu súčasť vyučovacích 

predmetov, mimovyučovacích aktivít školy, samostatných kurzov a rozširované boli aj 

činnosťou niektorých záujmových útvarov. Učebné osnovy predmetov stanovených ŠVP boli 

kópiou vzdelávacích štandardov, neobsahovali vlastný popis postupu na dosiahnutie 

stanovených cieľov. Obsah vzdelávania bol rozpracovaný v TVVP. Organizácia vyučovania, 

uplatňované formy a metódy vyučovania smerovali k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí 

žiakov. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnancov bol funkčný. 

Personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky umožňovali plnenie cieľov školy. 

Pre žiakov so ŠVVP boli zabezpečené požadované podmienky výchovy a vzdelávania.  

 

Na základe záverov sme prijali nasledovné opatrenie:  

V zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú učebné osnovy 

predmetov pre 1. a 2. stupeň  ZŠ stanovených ŠVP rozpracované so zreteľom na vzdelávacie 

štandardy na podmienky školy. Budú obsahovať časovú dotáciu, popis pedagogických 

stratégií, rozdelenie obsahu na jednotlivé témy a tematické okruhy, požiadavky na výkon 

žiaka s kritériami hodnotenia v termíne do 31. 08. 2013. 
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I. l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy. 
V rámci koncepcie rozvoja školy bola aj v školskom roku 2012/2013 venovaná pozornosť 

modernizácii tried a odborných učební:  

 zakúpením výukových programov,  

 doplnením knižného fondu,  

 zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy, 

 vybavením posledných troch tried interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, 

notebookmi. 

 

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. 

Nepretržite sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej 

výchovy, cudzích jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť 

žiakov v rámci CVČ Župkov. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj 

audiovizuálna učebňa. Pravidelne sa vyžívala aj učebňa chémie a biológie. Na vyučovanie 

cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium. 

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej 

prípravy v zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli. Betónové ihrisko sa 

v zimnom období mení na ľadovú plochu.  

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné 

pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a 

chodieb školy. Na chodbách boli aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola 

venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a 

kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.  

 

I. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy v 

kalendárnom roku 2012 nasledovné:  

 

Zostatok z roku 2011 predstavoval 7 840 €, ktorý bol do 31. 03. 2012 vyčerpaný na prevádzku 

školy.  

V roku 2012 nám bolo poukázané 310 716 € normatívnych finančných prostriedkov 

a nenormatívnych FP bolo 18 752 €.  

 

Spolu: 337 308 €. 

Výdavky:  327 362 € 

 prevádzka = 40 680 € (materiál, energie, cestovné náhrady, poštovné, údržba, služby, 

výchovno-vzdelávací proces) 

 mzdy a odvody = 260 742  €, 

 doprava žiakov = 10 567 €, 

 SZP = 3 000 €, 

 Vzdelávacie poukazy = 3 115 € 

 Výchova a vzdelávanie v MŠ = 1 418 € 

 

Zostatok do roku 2013 predstavoval 9 946 €, ktorý sa do 31.03.2013 vyčerpal na prevádzku 

školy. 
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I. n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho 

plnenia. 

 

Cieľ: 

Do 30. augusta 2013 pripraviť vyučovanie v našej ZŠ s MŠ tak, aby bolo orientované na 

tvorivo-humanistickú výchovu a vzdelávanie a na zisk kľúčových kompetencií žiakov 

potrebných na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na život. 

Cieľ bol rozpracovaný do špecifických cieľov: 

Oblasť pedagogickej koncepcie 

 Dodržiavať hodnoty školy a pravidlá správania sa ľudí v škole. 

 Uplatňovať  humanistický prístup učiteľa vo výchovno-vyučovacom procese – 

poskytnúť všetkým žiakom rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní. 

 Vyučovanie viesť tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. 

 Kvalitne implementovať štátny a školský vzdelávací program v 1. – 4., 5. – 9. ročníku. 

 Poskytnúť adaptačné vzdelávanie začínajúcim pedagógom školy. 

 Motivovať pedagógov na ďalšie vzdelávanie sa v oblasti zavádzania aktívneho učenia 

sa žiakov, v podpore rozvoja čitateľskej gramotnosti a v uplatňovaní inovatívnych 

metód a foriem práce 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia  

 Skvalitňovať pracovné prostredie školy pre žiakov a zamestnancov školy.. 

 Postupne vybavovať školu modernými didaktickými a učebnými pomôckami, 

potrebnými na kvalitný výchovno-vyučovací proces. 

 Skrášľovať vnútorné prostredie školy i vonkajšie okolie školy – výsadba rastlín a 

okrasných kríkov a starostlivosť o ne. 

 Zapájať sa  do projektov: 

 premena tradičnej školy na modernú (MŠVVaŠ SR), 

 otvorená škola oblasť športu, 

 otvorená škola oblasť IKT, 

 elektronizácia a revitalizácia školského stravovania, 

 elektronizácia a revitalizácia materských škôl, 

 elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, 

 iných, podľa daných výziev z ministerstiev. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými škole  

 Efektívne spolupracovať  s inými subjektmi nápomocnými škole. 

 Naďalej skvalitňovať spoluprácu s CPPPaP Žarnovica a CPŠP Nová Baňa. 

 Získavať budúcich žiakov a ich rodičov prezentáciami našich výsledkov. 

 Prepájať život školy so životom v obciach Kľakovskej doliny a v obciach Píla a Veľké 

Pole. 

 Z našej ZŠ s MŠ vytvoriť centrum vzdelávania sa a kultúrneho vyžitia žiakov 

i miestnej komunity. 

 Kvalitne reprezentovať a prezentovať našu školu. 

Oblasť ľudských zdrojov 

 Postupne zabezpečiť  kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie TSV, F, ON, D 

a Techniky. 

Oblasť reprezentácie a prezentácie ZŠ s MŠ  

 Naďalej pozitívne zviditeľňovať našu školu. 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 18 
 

 

Plnenie špecifických cieľov bolo sledované kontrolnou činnosťou vedenia školy. Ciele 

boli postupne plnené v období 5 rokov. Ciele, ktoré boli termínované na školský rok 

2012/2013, boli splnené do 28.06.2013. 

Štátny a školský vzdelávací program sme plnili tak, že sme:  

 využívali IKT vo výchovno-vzdelávacom procese a uplatňovali inovované a 

inovatívne  metódy a formy práce,   

 vyučovali anglický jazyk od 1. ročníka,  

 zaviedli vyučovanie predmetov tvorivá dramatika, tvorivé písanie, detské hudobné 

divadlo, pohybová príprava, ochrana života a zdravia, mediálna výchova, tvorba 

životného prostredia, čitateľská gramotnosť, 

 zvýšili sme starostlivosť o nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov, 

 využívali sme individuálny prístup k žiakom, 

 poskytovali sme vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami s ohľadom na ich možnosti, 

 skvalitnili sme materiálne vybavenie školy, 

 zabezpečili sme kvalifikované vyučovanie predmetu technika.  

 

Špecifické ciele boli realizované prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu, 

mimoškolských aktivít a triednických hodín. Vytváranie pozitívnej atmosféry bolo priebežne 

sledované a podporované aj zo strany vedenia školy. 

Strategický cieľ školy je splnený. Vyučovanie v našej škole je orientované na tvorivo-

humanistickú výchovu a vzdelávanie a na zisk kľúčových kompetencií žiakov potrebných na 

úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na život. Konštatujeme, že najväčší problém nám robí 

nezáujem niektorých žiakov o vzdelávanie, nezáujem niektorých zákonných zástupcov 

o dianie v škole a absentujúca podpora niektorých rodičov pri prekonávaní prekážok pri 

vzdelávaní svojho dieťaťa. 

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

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení.  

 

Kľúčové pozitívne stránky školy sú : dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, 

úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, umiestňovanie žiakov na 

stredné školy, vytváranie vhodných podmienok pre prácu pedagógov. 
 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

kvalifikovanosť pedagógov absencia zariadenia chemicko-fyzikálnej 

učebne 

dobré výchovno-vzdelávacie výsledky absencia miestnosti na gymnastiku a detské 

pohybové hry 

úspechy v súťažiach  

rekonštrukcia školy  

kvalitná práca so žiakmi so ŠVVP  

práca  s talentovanými žiakmi  

moderné vybavenie tried 1. – 9. ročníka  

3 miestnosti s PC  

moderné didaktické pomôcky  
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rekonštrukcia telocvične a športový areál  

 

záujem pedagógov o vzdelávanie  

dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy  

dobrá spolupráca s radou školy a RZ  

dobrá spolupráca s OZ Vtáčnik  

autobusová dostupnosť ku škole  

úspešnosť žiakov na SOŠ  

príjemné prostredie  

zapájanie do projektov   
 

 

Riziká vyplývajúce zo slabých stránok  
Riziká, ktoré vyplývajú zo slabých stránok, môžeme začleniť najmä do oblasti 

vybavenia školy. Škola plní ciele a opatrenia na zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

školy. V nadväznosti na normatívne finančné prostriedky budeme pokračovať v dopĺňaní 

kabinetných zbierok o moderné učebné a didaktické pomôcky a prezentovať vnútorné 

vybavenie a zariadenie školy medzi rodičmi a verejnosťou. 

 

Príležitosti vyplývajúce zo silných stránok 

Silné stránky ponúkajú škole nasledovné príležitosti:  

 naďalej inovovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním nových foriem a metód 

práce,  

 pravidelne hodnotiť školský vzdelávací program, upravovať alebo inovovať ho na 

základe skúseností a požiadaviek rodičov,  

 podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom skvalitňovať svoju prácu, 

 finančné prostriedky naďalej získavať z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

projektov, 

 spolupracovať s rodičmi a hľadať spoločné riešenia, 

 pokračovať v spolupráci so zainteresovanými organizáciami, 

 vytvoriť pracovnú pozíciu asistent učiteľa,  

 využívať všetky dostupné možnosti na propagáciu školy.  

 

I. p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  
Škole sa darí umiestňovať žiakov na stredných školách podľa výberu a záujmu žiakov. 

Podrobnejšia analýza je v kapitole o umiestnení žiakov do škôl.  

 

II. Ďalšie informácie o škole  
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
Zabezpečenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania je neoddeliteľnou 

súčasťou práce pedagógov pri využívaní tradičných i inovovaných a inovatívnych metód a  

foriem práce. Na skvalitňovanie tejto oblasti má vplyv aj zlepšovanie prostredia. Medzi 

významné činitele pri vzdelávaní patrí aj starostlivosť o zdravie žiakov ako súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu. Žiaci majú dostatočný čas na oddych a regeneráciu síl.  K správnemu  

vývoju prispieva aj stravovanie v ŠJ a poskytovanie zdravej desiaty.  
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b) Voľnočasové aktivity školy  
Počas školského roka 2012/2013 boli voľnočasové aktivity realizované pod CVČ Župkov. 

Škola je otvorená pre verejnosť najmä vo využívaní knižničných priestorov, športového 

areálu a telocvične.  

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
V ZŠ aktívne pracovala rada rodičov, ktorá sa podieľala na živote v škole a bola súčasťou 

školy. 

 Rodičia spolupracovali s vedením školy na:  

 príprave a realizácii plenárneho RZ,  

 na spoločných akciách – návštevy plavárne v Žiari nad Hronom, organizovanie 

prednášok pre žiakov, turistické vychádzky, Betlehemci, Imatrikulácia prvákov, 

organizovanie výletov a exkurzií.  

 rodičia  pomohli škole aj v materiálnej oblasti:  

 nákup učebných pomôcok, 

 organizovanie Dňa detí, 

 odmeny žiakom,  

 darčeky pre žiakov k Mikulášovi.  

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:  

Škola mala v minulom školskom roku veľmi dobrú spoluprácu s nasledovnými inštitúciami:  

 Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) 

v Žarnovici – škola spolupracovala cez výchovnú poradkyňu a pozývala na 

vyučovanie odborníkov z CPPPaP, aby sledovali prácu detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, robili priebežné hodnotenia, aby boli pedagógom nápomocní 

po odbornej stránke pri vypracovaní učebných osnov i individuálnych plánov pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizovali sa odborné 

prednášky pre žiakov na tému šikanovania a drogovej závislosti. 

 Centrum voľného času v Župkove – naším cieľom bol rozvoj žiakov aj 

v mimoškolskej činnosti, a preto sme ponúkli žiakom možnosť navštevovať záujmové 

útvary cez CVČ Župkov a Žarnovica, prípadne sme poskytli priestory školy 

pracovníkom CVČ na realizáciu záujmových útvarov podľa výberu žiakov.  

 Spolupráca s Telovýchovnou jednotou Župkov – vzhľadom na to, že telocvičňa, 

futbalové ihrisko a betónové ihrisko patria obci Župkov a my tieto objekty a priestory 

využívame na telesnú výchovu i rôzne športové aktivity, participovali sme na údržbe 

objektov podľa požiadaviek športovej komisie obecného zastupiteľstva. Naším cieľom 

bolo vrátiť deťom radosť z pohybu, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu,  

vychovať budúcich športovcov, ktorí  reprezentovali región Kľakovskej doliny  

(futbalový klub, atletický klub) a  vytvárať a udržiavať kvalitné  podmienky na        

športovanie. 

 Spolupráca s Jednotou dôchodcov – naši žiaci dostali možnosť získať zručnosti 

a schopnosti dnes už pomaly v zabudnutých ľudských činnostiach, či remeslách 

(pletenie korbáčov, tkanie, príprava charakteristických jedál našich starých 

rodičov,...). 
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 Spolupráca s Občianskym združením Vtáčnik – v kvalitnej spolupráci sme naďalej 

pokračovali. OZ Vtáčnik finančne zastrešuje spevácku súťaž Dolina, dolina, ktorej sa 

zúčastňujú žiaci žarnovického a žiarskeho okresu.  
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Analýza činnosti ŠKD v školskom roku 2012/2013 

  
V školskom roku 2012/2013 pracovali dve oddelenia ŠKD  s celkovým počtom žiakov 

60. V prvom oddelení bolo 31 žiakov a viedla ho Mgr. Matejová, v druhom oddelení, ktoré 

viedla Mgr. Jančoková bolo 29 žiakov. Počas školského roka sa počet žiakov v ŠKD menil, 

lebo niektorí žiaci boli odhlásení z dôvodu presťahovania sa alebo rodinných dôvodov. Počet 

odhlásených žiakov  - 8. Jeden žiak nenavštevoval ŠKD zo zdravotných dôvodov. Žiaci mali 

pravidelnú dochádzku. 

I. oddelenie navštevovali žiaci 1. – 3. ročníka  a jedna žiačka 8. ročníka z dôvodu 

nevhodného autobusového spojenia.  

V II. oddelení boli žiaci 2. – 4.ročníka, dvaja žiaci 6. ročníka. Žiaci II. stupňa 

prichádzali do školského klubu najmä po šiestej a siedmej vyučovacej hodine a venovali sa 

hlavne príprave na vyučovanie. Činnosť v oboch oddeleniach ŠKD bola zameraná na 

uspokojenie a rozvíjanie záujmov žiakov, športovú činnosť, v prípade dobrého počasia na 

pobyt vonku  a prípravu žiakov na vyučovanie. Úlohou ŠKD bolo pravidelné striedanie 

zložiek výchovy, podpora harmonického rozvoja osobnosti, primerane veku žiakov, pobyt 

žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov. 

Zložky výchovy sa striedali podľa dvojtýždňovej skladby. 

 

Pracovno-technická výchova 

U žiakov sme  sa snažili rozvíjať ich manuálne zručnosti, predstavivosť, fantáziu a 

aktivitu. Žiaci lepili, strihali, vystrihovali, skladali papier, modelovali, pracovali 

s rôznym  prírodným materiálom, ktorý si počas vychádzok do prírody nazbierali, na prácu 

využívali aj rôzny odpadový materiál, upratovali svoje pracovné miesto. Robili práce plošné 

aj priestorové. Práce žiakov zdobili  triedu aj chodbu. 

Prírodovedná činnosť 

So žiakmi sme chodili na vychádzky do prírody, pozorovali sme zmeny v prírode 

počas rôznych ročných období, rastliny, liečivé rastliny, stopy živočíchov na snehu. So žiakmi 

sme kŕmili vtáčiky počas zimy. Zbierali sme prírodný materiál, z ktorého vytvorili pekné 

výrobky. Žiaci radi pracovali s encyklopédiami. Robili sme rôzne pokusy, zamerané na lepšie 

pochopenie prírodných dejov. Pre žiakov sme pripravili kvízy a tajničky. Žiaci radi pozerali 

zaujímavé filmy o zvieratách a prírode. 

Hudobná činnosť 

Žiaci počúvali detské umelé aj ľudové piesne, vianočné koledy. Niektoré z nich sa aj 

naučili spievať. Pri spievaní sme využívali aj detské hudobné nástroje. Hrali sme sa aj ľudové 

hudobno-pohybové hry. Dievčatá rady tancovali. Niektoré dievčatá navštevovali tanečný 

krúžok a svoje získané zručnosti odovzdávali ďalším deťom a spolu sa učili tanečné kroky 

a súťažili v tancovaní. Počas roka sme viac- krát pripravili aj súťaže v speve piesní napr. 

Slávik ŠKD. 

Výtvarná činnosť 

Žiaci veľmi radi kreslili a maľovali. Tu sa rozvíjala ich fantázia ale aj zručnosti. 

Využívali sme rôzne výtvarné techniky. Pracovali sme s prírodným materiálom, odpadovým 

materiálom, maľovali vodovými farbami, temperovými farbami, kreslili pastelom, farbičkami, 

kriedami, voskovým pastelom, tušom. Práce žiakov boli vystavené na nástenkách  v triede 

a na chodbe. Žiaci sa radi zapájali aj do výtvarných súťaží, v ktorých získali aj ocenenia.. 

Mladší žiaci obľubovali maľovanie predlôh (omaľovanky).  
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Etická činnosť 

U žiakov sme rozvíjali pravidlá správania sa v skupine, pravidlá slušného správania sa 

v škole, v jedálni, v telocvični, na školskom dvore a ihrisku,   na verejnosti, v dopravných 

prostriedkoch... Vytvorili sme si pravidlá  ŠKD. Rozprávali sme sa o rodine, kamarátoch , 

spolužiakoch. Na hodnotenie sme využívali hlavne  pochvalu a povzbudenie, snažili sme sa 

potláčať nevhodné prejavy správania žiakov- agresivitu, nenávisť... Ak sa takéto prejavy 

vyskytli, riešili sme ich s deťmi aj rodičmi detí. Snažili sme sa preferovať naše ľudové 

tradície –  vianočné, veľkonočné. 

Čitateľská činnosť 

So žiakmi sme navštevovali knižnicu, kde si žiaci čítali rozprávkové knihy, žiaci si 

knihy požičiavali aj domov, zúčastnili sa aj čitateľského maratónu. Žiaci počúvali rozprávky 

,hrali sme bábkové divadielka. Táto činnosť žiakov zaujala a vymýšľali si aj svoje divadielka.  

Žiaci mali radi hádanie hádaniek, riešili tajničky aj osem smerovky. Opäť sme pripravili pre 

žiakov aj rôzne kvízy s rozprávkovou tematikou. 

Športová a branná činnosti 

Cieľom činnosti bolo rozvíjať u detí aktivitu, pohyb, obratnosť. Posilňovať zdravý 

životný štýl pohybom na čerstvom vzduchu. Snažili sme sa pravidelne ,pokiaľ bolo dobré 

počasie, zostávať po obede na školskom ihrisku, kde sa žiaci hrali rôzne pohybové a súťaživé 

hry.  Okrem organizovaných hier to boli aj voľné hry podľa záujmu detí. V jesennom 

a jarnom období sme využívali školské bicykle a kolobežky. Túto činnosť mali žiaci veľmi 

radi. V zimnom období, keď bolo na betónovom ihrisku vytvorené klzisko, si deti nosili 

korčule a korčuľovali sa alebo sa kĺzali. Keďže táto zima bola bohatá aj na sneh, chodili sme 

sa  sánkovať a stavali sme snehuliakov. 

   Chodili sme aj na vychádzky do okolia školy aj ďalej do dediny. Počas týchto 

vychádzok si žiaci zopakovali dopravné pravidlá. 

  Do telocvične sme chodili menej - z dôvodu popoludňajších vyučovacích hodín TV 

alebo krúžkov.  V telocvični sme hrali rôzne pohybové hry /vybíjanú, futbal, floorbal/, na čo 

sa žiaci veľmi tešili, ale aj rôzne súťaživé hry. Opäť to boli aj voľné hry podľa záujmu detí. 

Príprava na vyučovanie 

Väčšina žiakov  si písomné domáce úlohy robila v ŠKD. Pravidelne sme 

spolupracovali  s triednymi učiteľmi  i rodičmi žiakov, spoločne sme riešili problémy pri 

učení. Využívali sme rôzne didaktické hry na precvičovanie učiva. Žiaci, ktorí si úlohy písali 

doma, mali pripravené zaujímavé úlohy a tiež si precvičovali učivo. Najradšej mali tajničky 

a rôzne doplňovačky. 

 

Počas školského roka sme sa so žiakmi zúčastnili viacerých podujatí organizovaných 

školou. Žiaci sa zúčastnili karnevalu, karnevalu na ľade,  sledovali športové zápasy starších 

žiakov, niektorí žiaci sa zúčastnili  návštevy plavárne v Žiari nad Hronom, návštevy 

Kamenného mora – turistickej vychádzky. V jeseni sa uskutočnilo stretnutie detí a starých 

rodičov a spolu vyrábali tekvicové strašidlá. 

V triede sme sa starali o čistotu triedy, pravidelné vetranie, šetrenie elektrickej energie. 

Počas roka sme navštevovali aj počítačovú učebňu kde žiaci pracovali na počítačoch 

v rôznych výukových programoch. 

 

Celoročná činnosť ŠKD bola vedená podľa výchovného plánu ŠKD pri ZŠ s MŠ Župkov. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Matejová 
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Záverečná   správa výchovného a kariérneho poradcu 

za školský rok 2012/2013    
 

     V školskom roku 2012/2013 bolo 24 žiakov individuálne začlenených, ktorí mali 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program ako klienti CPPPaP v Žarnovici a 3 

žiaci s mentálnym postihom ako klienti CŠPP Hrabiny v Novej Bani, 8 žiakov bolo 

evidovaných so ŠVVP. Všetkým týmto žiakom bolo umožnené používať kompenzačné 

pomôcky na reedukáciu zameranú na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na ich 

vzdelávacie výsledky. Vyučujúci boli s poruchami učenia, správania a odporúčanou 

klasifikáciou a prístupom k spomínaným žiakom oboznámení. Prehodnotenie integrácie sa 

uskutočnilo za prítomnosti pracovníkov CPPP a P v Žarnovici, CŠPP Hrabiny, rodičov, 

triednych učiteľov a vyučujúcich, ktorí písomne zhodnotili zvolené postupy a napredovanie 

žiakov.  Od septembra 2012 do júna 2013 sa na základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov 

podrobilo psychologickému vyšetreniu  spolu 13 žiakov, 11  z prvého stupňa a 2 z druhého 

stupňa ( 10 chlapcov a 3 dievčatá ). Spätnou väzbou po pohovore s vyučujúcimi môžem 

konštatovať, že vo väčšine prípadov nápravný program na PPP v Žarnovici žiakom pomáha 

vtedy, keď rodičia venujú problémom učenia a správania sa svojich detí  dostatočnú  

pozornosť a  stanovia si pevné a jasné pravidlá. 

     V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 23 žiakov, 22 žiakov 9. 

ročníka pokračuje v štúdiu na SOŠ,  na bilingválne gymnázium do Banskej Bystrice je prijatá 

1 žiačka.   

     Cvičné testy KOMPARO písalo 13 deviatakov = 59 %.  

TESTOVANIE 9 – 2013 písali všetci žiaci. Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR je: 

M – 60,04%, SJL -  67,51%. Priemerná percentuálna úspešnosť našich žiakov                             

je :  M -  45,45%, SJL – 63,82 %.  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je:   M  -14,62%, SJL  -3,69%.        

     Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili Dňa otvorených dverí  na SOŠ obchodu a služieb v Novej 

Bani a SOŠ v Žarnovici. Oboznámili sa so študijnými a učebnými odbormi, prezreli si 

odborné učebne, areál školy a mnohí spoločne so študentmi pracovali na hodinách odborného 

výcviku, kde si vyskúšali svoje manuálne zručnosti. Výchovní poradcovia a zástupcovia SOŠ  

z okolia (Žarnovica, Nová Baňa, Hodruša-Hámre, Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom 

a Banská Štiavnica) urobili pre  deviatakov nábor,  oboznámili  ich s obsahom jednotlivých 

odborov  a uplatnením sa v praxi po úspešnom zvládnutí štúdia na ich škole. Potrebné 

informácie o SOŠ získali žiaci aj na burze povolaní STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom. 

Počas celého školského roka som poskytovala rodičom i žiakom konzultácie o školách, 

nových študijných odboroch, prijímacích pohovoroch a naplnenosti škôl za pomoci programu 

Proforient –  bližšie informácie dostali rodičia aj na triednych rodičovských združeniach. 

V apríli bolo podpísaných a odoslaných  44 prihlášok na SOŠ a gymnáziá. 

     Od piateho ročníka sledujem u žiakov profesijnú orientáciu, žiaci si dopĺňajú predbežný 

záujem o SŠ. 

VÝSLEDKY ROZMIESTNENIA NAŠICH ŽIAKOV  

 

NÁZOV   ŠKOLY 4. ročné 3. ročné  SPOLU   

GYMNÁZIUM  B. ŠTIAVNICA                      1 D        1 

GYMNÁZIUM – ŽIAR nad HRONOM 1CH              2 D        3 

GYMNÁZIUM bilingv. – B. BYSTRICA                      1 D        1 

SOŠ ZDRAVOTNÁ - ZVOLEN                      2 D        2 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 26 
 

SÚKR. SOŠ TECHN. – ŽIAR nad HRONOM 1 CH                  1 

SÚKR. SOCIÁLNA a PED. AKADÉMIA– ZH.                      2 D        2 

SOŠ - ŽARNOVICA 1 CH                  1 

TECHNICKÁ AKADÉMIA - ZVOLEN 3 CH                            3 

SOŠ OBCH. a SLUŽIEB NOVÁ BAŇA 2 CH 1 CH       3 

SÚKR. SOŠ HLINÍK nad HRONOM                                  2 CH       2 

SOŠ LESNÍCKA – BANSKÁ ŠTIAVNICA  2 CH                              2 

SOŠ TELEKOM. BANSKÁ BYSTRICA                      1 D               1 

SPŠ DOPRAVNÁ ZVOLEN  1 CH                  1 

BILING. GYMNÁZIUM – z 8. r.                                      1 D         1 

SPOLU UMIESTNENÝCH                                          11 CH        10 D  3 CH 23 + 1 
                              

      

     Test HIERARCHIE ZÁUJMOV, IQ TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK si urobili 

všetci žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku s pracovníkmi CPPP a P zo 

Žarnovice, ktorí ich po vyhodnotení spolu s rodičmi pozývali na konzultácie, čo mnohí 

rodičia nevyužili. Podobný test si deviataci urobili aj v škole. Na výslednom grafe videli, ku 

ktorému osobnostnému typu patria a ktoré povolania sú pre nich vhodné.   

     Pred vianočnými prázdninami  žiaci 5. až 9.ročníka  boli tradične na kultúrnom podujatí –

teraz v multikine Europa Cinemas v Banskej  Bystrici.  

         Pred VÝCHOVNÚ  KOMISIU bolo v  školskom roku 2012/2013 predvolaných spolu  

16  žiakov, ktorí porušili školský poriadok. ( 1 - 4. roč., 1 – 5. roč., 4 – 6. roč., 2 – 7. roč., 6 – 

8. roč., 2 – 9. roč. ) 

 

      

     V júni som zaevidovala žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom roku 

2013/2014 v počte 23 a vyplnila im vstupné doklady.  

 

 

 

 

 

 

                                       Vypracovala : Mgr. Jarmila Bištuťová , VP 
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Vyhodnotenie práce protidrogového preventistu  

v školskom roku 2012/2013 

   
Pri vypracovávaní plánu na tento školský rok som vychádzala zo záujmu žiakov 

v predchádzajúcom období. Aktivity som uskutočňovala hlavne mimo vyučovacích hodín, 

takže boli cielene zamerané na trávenie voľného času žiakov.  

Tradične medzi najpopulárnejšie akcie patrili návšteva plavárne, športové popoludnia 

vo vybíjanej, futbale a stolnom tenise, kde žiaci súťažili o medaile a športové poháre. 

Spolupracovala som aj s Centrom voľného času v obci Župkov a spolu sme zorganizovali 

karneval na ľade a dvakrát návštevu hokejového zápasu v meste Zvolen. Spoločne so žiakmi 

deviateho ročníka sme zorganizovali predvianočnú diskotéku spojenú so súťažami 

a valentínsku diskotéku. S vedúcou turistického krúžku sme zorganizovali turistiku v katastri 

obcí Župkov, Horné Hámre, Žarnovica, ako aj výstup na Kamenné more vo Vyhniach , cestou 

sme sa zastavili aj na minerálnom prameni na Bukovine. S výchovnou poradkyňou sme 

zorganizovali predvianočnú návštevu filmového predstavenia vo Zvolene. Žiaci ôsmeho 

ročníka mali možnosť besedovať s kpt. Šmondrkovou na tému „Kriminalita mládeže 

a postavenie mladistvého v trestnom konaní“. Pre štvrtákov a piatakov som zorganizovala 

besedu s ornitológom Ing. Petrikovičom, žiaci mali možnosť spoznávať aj hlasové prejavy 

vtákov pri ich pozorovaní v prírode. Žiaci šiesteho ročníka mali prednášku o dospievaní 

s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Za účelom 

zistenia, či žiaci nepožívajú nedovolené návykové látky typu marihuany bol medzi žiakmi 

ôsmeho a deviateho ročníka vykonaný zákrok so služobným psom, tento bol s negatívnym 

výsledkom. 

 Realizáciu cieľov protidrogovej prevencie pomáhajú plniť všetci vyučujúci a to 

v rámci vyučovacích hodín, triednických hodín, ako aj v rámci záujmových útvarov, ktoré 

žiaci navštevujú. Akcie boli rôznorodé, takže žiaci si mali možnosť vybrať podľa svojho 

záujmu. 

 Musím však skonštatovať, že medzi žiakmi našej školy sú aj takí, ktorí pravidelne 

fajčia, vedia o tom aj ich rodičia, avšak napriek ich aj našej snahe, k náprave nedošlo, žiaci sa 

tým, že fajčia ani netaja. V priestoroch areálu školy však žiadne zistenia konzumácie  

návykových látok zistené neboli.  

 

 

 

 

 

 

                      Vypracovala: Ing. Dana Bieliková, koordinátor prevencie 
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Hodnotenie práce  koordinátora environmentálnej výchovy 

v školskom roku 2012/2013 

 
Cieľom environmentálnej výchovy na našej škole v školskom roku 2012/2013 bolo: 

-  formovať environmentálne vedomie,  konanie žiakov a zamestnancov školy,  

- rozvíjať osobnostné kvality, na základe ktorých budú žiaci schopní chrániť 

a zlepšovať životné prostredie. 

Environmentálna výchova bola na škole zabezpečovaná koordinátorom ENV v spolupráci 

s ekohliadkou, s pedagógmi školy, ale aj ostatnými zamestnancami školy. 

 

Environmentálna výchova sa stala integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

využívajúc rôzne metódy a formy práce – hry, súťaže, tvorba ekologických plagátov, besedy, 

kvízy, zbery, ekohry, projekty.  

V oblasti vedomostí sme sa zamerali najmä na dôležitosť významu efektívnej ochrany 

životného prostredia a aby žiaci poznali dôsledky rozhodnutí ľudí za súčasný stav životného 

prostredia. 

Pri utváraní postojov bolo naším zámerom formovanie otvoreného zmýšľania v súlade 

s toleranciou. 

Úlohy environmentálnej výchovy boli zacielené aj na rozvoj zručností žiakov a to najmä 

komunikatívnych zručností, zručnosti potrebné na riešenie problémov, sociálne a praktické 

zručnosti.  

 

AKTIVITY 

Aktivity boli realizované najmä v súlade s kalendárom významných svetových 

envirodní. 

 

DEŇ  ENERGETICKEJ   EFEKTÍVNOSTI 

„Nielen Elo a Nea, ale aj ôsmaci poznajú typy, triky, nápady, ako sa energiu šetriť oplatí...“. 

V tomto duchu sa uskutočnil workshop pre žiakov našej školy, ktorý zorganizovali 

žiaci 8. triedy. Jeho súčasťou boli zaujímavé prezentácie našich ôsmakov o energii 

a možnostiach jej šetrenia. Žiakov najviac zaujali tvorivé dielne – PEXESO, POSKLADAJ 

MA, VIEŠ ODPOVEĎ?, OSEMSMEROVKA, TAJNIČKA, pri ktorých nechýbala tvorivá 

klíma. To, že sa žiaci radi hrajú a pritom nezáleží na ich veku, sme mali možnosť presvedčiť 

sa pri riešení úloh z výučbového programu ELKO prostredníctvom interaktívnej tabule. 

 

EKOHRAČKA, EKONÁPAD 

V rámci environmentálnych aktivít sa v našej škole uskutočnila súťaž pod názvom 

EKOHRAČKA, EKONÁPAD. V tejto súťaži  žiaci zhotovili rôzne hračky a iné výrobky 

z odpadového a nepotrebného materiálu. Z vecí, ktoré by sa inak vyhodili, žiaci vyrobili niečo 

nové – užitočné.  Žiaci boli pri zhotovovaní svojich výrobkov kreatívni a tvoriví. Aj takýmto 

spôsobom sme sa rozhodli upozorniť na dôležitosť separácie a recyklácie odpadu. Najlepšie 

práce boli vyhodnotené v dvoch kategóriách – školské a domáce práce. 

 

RECYKLOHRY 

Aj v  tomto školskom roku sa škola zapojila do projektu RECYKLOHRY.  

Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a 

umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných 
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elektrozariadení. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku 

špecializuje na spätný odber a recykláciu vyslúžilých elektrozariadení. 

Žiaci plnili úlohy súťaže - tvorili básničky a príbehy o recyklácii baterky Eleonóry, 

zhotovovali envirostromček, riešili sudoku, ktorého riešenia využili pri tvorbe posteru na 

tému „Aj odpad môže byť ešte cenný“, vytvorili plagát  - „Červená zberná nádoba“.  

Škola spolu s obcou zabezpečila zber elektrozariadení a v spolupráci so spoločnosťou 

ASEKOL SK ich odvoz. Za plnenie úloh a zber škola získala body, ktoré si následne 

vymenila v  špeciálnom internetovom katalógu za športové pomôcky a separačné nádoby.  

 

LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2012 – 2013 

Naša škola sa zapojila do súťaže LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2012-2013. V 

rámci tejto súťaže žiaci realizovali rôzne aktivity. Najviac obľúbené boli envirohry, či 

vychádzky do prírody. Naša envirohliadka zabezpečovala aktivity v rámci organizovania 

putovnej výstavy PO NÁS POTOPA, ktorej sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj 

dôchodcovia z Kľakovskej doliny a široká verejnosť. Pozvanie na túto výstavu prijali aj žiaci 

zo ZŠ Žarnovica. Počas tejto súťaže škola spolupracovala s nadáciou Zelená nádej a 

lesoochranárskym zoskúpením VLK. Za tieto aktivity bola škola ohodnotená knižnými 

publikáciami. 

 

DEŇ VODY 

V mesiaci marec sa v našej škole uskutočnil Deň vody. Tento deň bol plný aktivít na 

tému voda - skladanie puzzlí o vode, experimenty s vodou v chemickom laboratóriu či 

riešenie testu na tému voda.  

 

Ďalšie aktivity: 

 aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia – úprava areálu školy a obce, 

čistenie okolitého lesa, lesných studničiek a potoka v obci,  

 aktivity zamerané na ochranu živočíchov - prikrmovanie vtáčikov v zimnom období, 

zhotovovanie búdok pre vtáčikov a ich umiestnenie v školskom areáli... , finančná 

zbierka pre Útulok zvierat v ZH, 

 úspora energie, vody,... 

 racionálne využívanie prírodných zdrojov - využitie prírodných materiálov pri 

jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní, 

 exkurzie – návšteva Čistiarne odpadových vôd v Žiari nad Hronom, 

 Burza hračiek – touto akciou sme sa rozhodli podporiť myšlienku spolupatričnosti, 

vyzbierané finančné prostriedky z tejto zbierky boli zaslané na účet Svetielka nádeje 

do Banskej Bystrice, 

 Tvorivé dielne – tvorba envirostromčekov technikou papierového pletenia, výrobu 

ikebán z prírodného materiálu predviedla žiakom pracovníčka kvetinárstva zo Žiaru 

nad Hronom. 

 

 

                                          Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátorka ENV 
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Vyhodnotenie práce MZ 

v školskom roku 2012/2013 
 

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo 1. stupeň ZŠ 84 žiakov. Triednymi učiteľmi 

boli v 1. ročníku - Mgr. E. Matejová, v 2. ročníku - Mgr. L. Jančoková, v 3. ročníku -  Mgr. 

V. Herchl, vo 4. ročníku -  Mgr. Z. Kurková. 

 

September: Na 1. zasadnutí MZ sme schválili plán na školský rok 2012/2013. Hneď sme 

začali podľa neho pracovať. Absolvovali sme jesenné cvičenia v prírode. Naším cieľom bola 

Farma sv. Františka. Deti tu jazdili na koníkoch a prekonávali prírodné prekážky. 

Odprezentovali sme plody našich záhrad na výstavke, ktorá bola na  hornej chodbe. 

 

Október: vstupné testy absolvovali žiaci 2.- 4. ročníka. V Spoločenskom dome v Župkove 

deti potešili starých rodičov na spoločnom kultúrnom posedení. 13. október sme venovali 

zdravej výžive  a hlavne jedlám pripraveným z jabĺk. Zapojili sme sa do akcie  

Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici. Tento rok sme sa vrátili v čase, do doby nášho 

najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok. Pavla Dobšinského. Prešli sme cez jarmok 

ľudových remesiel, kde sme sa aj zapojili, riešili sme veľa úloh a čítali sme pekné rozprávky. 

Počas mesiaca sme sa zapojili aj do zbierky pre útulok zvierat v ZH. 

 

November: konalo sa 2. zasadnutie MZ, kde sme prehodnotili výchovno-vzdelávacie 

výsledky žiakov. V 1. ročníku prebehla pasovačka prvákov a všetci sme začali nacvičovať 

divadielka pre MŠ a pripravovať sa na najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Žiaci 2. stupňa si pre 

nás pripravili aktivity k téme: Energia – úsporne svietime, správne vetráme. 

 

December: ako každý rok, vyzdobili sme si triedy, napísali sme listy Ježiškovi, zorganizovali 

vianočné besiedky pre svojich blízkych. Zapojili sme sa aj do celoškolského vianočného 

programu, kde sme prispeli vystúpeniami aj výrobkami na predajných trhoch. V triedach sme 

zhotovili aj kŕmidlá pre vtáčiky z odpadového materiálu, ktoré žiaci 4. ročníka svedomito 

plnili. Pred Vianocami prebehli aj tvorivé dielne, kde boli pozvaní rodičia a známi ľudia 

z okolitých obcí, ktorí deťom ukázali, ako si môžu zhotoviť rôzne darčeky pod stromček 

tradičnými remeslami. 

 

Január: polročné výsledky žiakov sme prebrali na ďalšom zasadnutí MZ. 16. januára 2013 sa 

uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka. Deti z MŠ prechádzali rozprávkovými 

krajinkami, kde plnili úlohy matematické, geometrické, maliarske aj rozprávačské. Žiaci sa 

boli ukázať s nacvičenými divadielkami v MŠ v Horných Hámroch. Tento rok pre chorobu 

sme do Hrabičova nešli. 

 

Február: tento mesiac patrí Fašiangom, karnevalu a Valentínovi. Karneval sme usporiadali 

v školskej jedálni. Žiaci tu súťažili a zapojili sa aj do tomboly. Zapojili sa aj do karnevalu na 

ľade. Valentínky 14.2. „lietali“ po všetkých triedach a veru neobišli ani pánov učiteľov. 

 

Marec: mesiac knihy a 22. 3. Svetový deň vody. V triedach sme si vybrali knihu, ktorú sme 

čítali a vyučovacie hodiny prebehli v knižnici. Svetový deň vody sme si pripomenuli spolu 

s deťmi z MŠ, hodením Moreny do potoka, kľúčikom sme odomkli dvere  jari. Pridali sa 
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k nám aj žiaci 2. stupňa, ktorí si pre nás pripravili prezentáciu o význame vody. Deti 

zhotovovali aj kraslice k Veľkej noci. 

 

Apríl: zrealizovalo sa 4. zasadnutie MZ, kde sme vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky 

za 3. štvrťrok. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže „Práca lesníka očami detí“.  Ku Dňu Zeme 

sme pripravili pre žiakov Lesnú škôlku, kde nám pomohli žiaci z 2. stupňa. Žiaci 4.ročníka sa 

zúčastnili besedy s ornitológom a všetci sme v KD navštívili výstavu „Po nás potopa“, ktorú 

si pre nás pripravili žiaci 7. ročníka pod záštitou lesoochranárskeho združenia Vlk.  

 

Máj:  v tomto mesiaci sa nám veľmi pokazilo počasie, preto športové dopoludnie na ihrisku 

nebolo. Začalo sa obdobie exkurzií. 1. a 2. ročník boli v Banskej Štiavnici na Festivale 

kumštu a remesiel. 3. a 4. ročník v Banskej Bystrici v múzeu SNP a v Tihányiovskom kaštieli. 

Štvrtáci boli aj na exkurzii v Žiari nad Hronom v ČOV , v Pohronskom osvetovom stredisku- 

v izbe Š. Moysesa, na výstave obrazov a historických pamiatok z oblasti Revišťa a Šášova. 

Deti sme zaviedli aj do minizoo a do fit parku, kde si vyskúšali svoju kondíciu. Nepodarilo sa 

nám uskutočniť ani Deň mlieka.  

 

Jún: s pracovníčkami CPPPaP prebehlo  prehodnotenie integrácie žiakov so ŠVVP 

v spolupráci s rodičmi. Na zasadnutí MZ sme vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky za 

2. polrok. Písali sa výstupné testy  a organizovali výlety. 1.,2. ročník boli v Čiernom Balogu- 

Vydrová dolina, žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Kremnicu, Turček - vodnú nádrž a stred 

Európy. Po ceste domov sa zastavili aj v Harmaneckej jaskyni. 25.06. 2013 ku Dňu rodiny 

sme zorganizovali Noc v škole.  Počas mesiaca prebehli aj didaktické hry a cvičenia v prírode. 

Kvôli vysokým horúčavám sme obe akcie absolvovali v okolí areálu školy. 

 

 

                                                                        Vypracovala: Mgr. Zuzana Kurková, vedúca MZ 
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Vyhodnotenie práce PK 

 v školskom roku 2012/2013 
 

Predmetová komisia v ZŠ s MŠ Župkov pracovala v tomto školskom roku v zložení: 

Vedúca PK: 

Mgr. Mária Jakúbeková    (M, HV, D) 

Členovia PK: 

Ing. Dana Bieliková            (CH, B, TSV, OŽZ) 

Mgr. Jarmila Bištuťová       (NJ, ON, ČG) 

Mgr. Martina Gáborová      (SJL, ON, MV, ČG) 

Mgr. Peter Jakúbek             (SJL, AJ, EV, MV)                                   

Mgr. Eva Matejová              (VV, VU) 

Mgr. Ivana Mátrayová         (TSV, PP)   

Mgr. Elena Považanová       (G, I)    

Mgr. Jana Tomášová           (AJ, ON)                                   

Mgr. Iveta Tomášová          (SJL)    

Mgr. Jaroslava Žabková      (M, F, SP, TŽP, T)                                                                    

                                                                    

Plnenie plánu práce PK 

 

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia podľa plánu práce. 

Účasť bola 86,36%-tná.  

Naša činnosť vychádzala z plánu školy a z analýzy minuloročných výsledkov vo 

vyučovacích predmetoch na II. stupni ZŠ.  Pedagógovia vo svojej práci využívali: 

 Štátny vzdelávací program v 5. – 9. ročníku. 

 Školský vzdelávací program v 5. – 9. ročníku. 

V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky. Keďže naša škola sa radí medzi školy rodinného 

typu, poznáme všetky deti a navyše každý učiteľ učí aj prírodovedné, aj humanitné predmety, 

v prípade potreby sme nečakali len na riadne zasadnutie, problémy sme riešili aktuálne počas 

prestávok či po vyučovaní.  V pláne práce si každý učiteľ pre svoj predmet vytýčil úlohy, s 

plnením ktorých oboznamoval ostatných vyučujúcich priebežne. Na zasadnutiach sme 

kontrolovali plnenie TVVP, stanovili sme si presné kompetencie vyplývajúce z prierezových 

tém, priebežne sme hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí žiakov, analyzovali 

písomné práce a testy z profilujúcich predmetov a informovali o problémových žiakoch.  

K napredovaniu vo vzdelávaní a modernizácii vyučovacieho procesu viedlo aj množstvo 

učebných pomôcok. Popri interaktívnych tabuliach, notebookoch a dataprojektoroch sme 

využívali aj vizualizér. Vyučovacie hodiny učitelia pripravovali tak, aby žiakov zaujali, 

využívali efektívne metódy ako skupinová práca,  interaktívne učenie, vyučovanie pomocou 

prezentácií a výukových programov, samostatná práca, individuálny prístup. Vyučujúci 

vyhľadávali skutočne rôzne netradičné vyučovacie metódy a spôsoby práce, len aby zvyšovali 

vedomostnú úroveň žiakov. 

Tento rok sme pokusne vylúčili tradičné zošity a žiaci si vytvárali portfóliá.  Postupne si 

osvojili vytvárať vlastné I-cvičenia pomocou programov HotPot, Alf a iné. Veľa však 

záviselo od samotných žiakov a ich chuti prijať pomoc od učiteľa, mnohí nemali ani záujem 

zlepšovať svoj prospech. Väčšine žiakov, bohužiaľ, chýba systematická domáca príprava na 

vyučovanie. V škole je však dosť žiakov, ktorí sú vedomostne na dobrej úrovni, získané 

poznatky dokážu prakticky využiť, niektorí z nich úspešne reprezentujú školu vo 
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vedomostných súťažiach a olympiádach. V školskom roku 2012/13 sa členovia komisie 

venovali aj talentovaným žiakom, pripravovali ich na školské, okresné a krajské kolá 

olympiád a iné vedomostné, umelecké a športové súťaže. Čím ďalej, tým je však  záujem 

o súťaže menší.  

 

Plnenie časovo-tematických plánov 

 Učivo jednotlivých predmetov bolo prebraté podľa plánu s prihliadnutím na dodržanie  

štandard,  písomné práce, slohové práce i kontrolné diktáty boli tiež podľa plánu napísané. 

Urobené boli i všetky praktické cvičenia, laboratórne práce a chemické pokusy, pričom 

celková práca do určitej miery závisela na aktivite žiakov.  

   

 

Úspešnosť Priemerná  

  
známka 

Trieda V.  63,07% 2,9 

Trieda VI. 60,65% 2,88 

Trieda VII. 68,50% 2,88 

Trieda VIII. 59,46% 3,04 

Trieda IX. 60,00% 2,7 

   
   

 

Úspešnosť Priemerná  

  
známka 

Trieda V.  68,3% 2,7 

Trieda VI. 64,8% 3,0 

Trieda VII. 82,8% 2,26 

Trieda VIII. 67,81% 2,67 

Trieda IX. 68,7% 2,62 

 

Akcie realizované v rámci PK 

 

Exkurzie:  
Z naplánovaných exkurzií a výletov boli realizované tieto: Humen Body Bratislava (9. 

ročník), ČOV, pamätná izba Štefana Moysesa, Archeologické múzeum – všetko Žiar nad 

Hronom (celý II. stupeň),  AB Team Žiar nad Hronom (8., 9. ročník), vzdelávacie centrum 

Atlantis Levice a Kamenné obydlia Brhlovce (5., 6. ročník), burza povolaní Stredoškolák Žiar 

nad Hronom a SOŠ Nová Baňa (9. ročník), MS Martin (7., 8. ročník), návšteva 3D kina 

Európa Banská Bystrica (celý II. stupeň), výlet do Červeného Kameňa (5., 6. ročník), výlet do 

Štúrova (7., 8., 9. ročník).    

 

Akcie II. stupňa v mimovyučovacom čase: výstupy na Vtáčnik (jesenný výstup bol spojený 

s čistením a úpravou hrobu a mohyly padlých partizánov v II. svetovej vojne), návšteva dvoch 

hokejových zápasov vo Zvolene, exkurzia pri Kamennom mori vo Vyhniach, prezentácia 

domácich miláčikov žiakov, Beh mieru, školský turnaj vo futbale a vo vybíjanej, karneval na 

ľade, beseda s ornitológmi, ukážka práce hasičov, návšteva plavárne, súťaž v sudoku, súťaž 

v stolnom tenise, čitateľský maratón, noc v škole (9. ročník), čistenie Kľakovského potoka.  
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Projektové vyučovanie: Deň vody, Deň úsmevu, Medzinárodný deň knižníc, Lesná škola.  

 

Účasť na školeniach a seminároch:  
Niektorí učitelia sa okrem toho ešte vzdelávali: 

Mgr. Ivana Mátrayová  - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ (anglický jazyk). 

Mgr. Jaroslava Žabková – Štatistická gramotnosť. 

Pedagógovia školy sa zúčastňovali jednodňových seminárov.         

 

Súťaže a olympiády:  Spolu sa žiaci zúčastnili 43 súťaží v rámci obvodu, okresu, regiónu 

i kraja, kde z si z mnohých odniesli popredné umiestnenia. Pri príprave žiakov na jednotlivé 

súťaže sa podieľali všetci vyučujúci.   

 

Účasť žiakov na súťažiach a umiestnenie – pozri strany 11 – 14. 

 

Vedomostná úroveň žiakov  

 Vedomostnú úroveň dokumentujú analýzy štvrťročných prác a testov z profilujúcich 

predmetov, nachádzajúce sa v dokumentácii PK. 

 

Štúdium odbornej literatúry 
 Vyučujúci jednotlivých predmetov si rozširovali obzor návštevou webových stránok 

odporúčaných ŠPÚ, NÚCEM, UIPŠ a MŠVVaŠ SR. Tiež sledovali súvislosti k svojim 

predmetom na stránkach  rôznych novín, zaujímavé články v časopisoch, encyklopédiách,  

s čím súvisela aj vzájomná výmena skúseností a spolupráca učiteľov nielen na zasadnutiach 

PK, ale aj počas prestávok.   

 

Spolupráca s inštitúciami  

 V rámci súťaží a olympiád bola spolupráca s  CVČ Žarnovica a CVČ Nová Baňa na 

dobrej úrovni. Výborná spolupráca  bola s CVČ Župkov a  OÚ Župkov.  

 

Rezervy v práci PK a odporúčania na budúci školský rok 

 Zasadnutia PK sú na primeranej úrovni, nie sú formálne. Pretože sme malý kolektív 

a sme v jednej zborovni spolu aj počas prestávok a voľných hodín, otázky výchovy 

a vzdelania riešime denno-denne. Výmena skúseností členov pomáha skvalitniť  výchovno-

vzdelávací proces, plnením uznesení z jednotlivých zasadnutí sa snažíme skvalitniť  i našu 

prácu.  

 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Mária Jakúbeková, vedúca PK 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 35 
 

 
HODNOTENIE   PREDMETOV 

 

Mgr. Eva Matejová 

 
V školskom roku 2012/2013 som vyučovala predmety: anglický jazyk (1., 3. ročník), 

matematiku (1. ročník), výtvarnú výchovu (1.,5.,6. ročník), výchovu umením -  výtvarná časť 

(8., 9. ročník). 

 

Anglický jazyk 

V 1. ročníku som vyučovala AJ hravou formou. Využívala som publikáciu „Happy 

house“ I. časť.  Na vyučovacích hodinách sa žiaci učili slovnú zásobu pomocou kartičiek 

s obrázkami, CD, spievali piesne, počúvali príbehy, ktoré potom hrali s využitím prstových 

bábok, a tak nenútenou formou si precvičovali slovnú zásobu a opakovali slovné spojenia. 

Táto činnosť bola u detí veľmi obľúbená, bábky sa stali ich „kamarátmi“.  Opäť som 

pracovala aj s rozprávkou. Žiaci si vypočuli rozprávku Thtee little pigs. Pozreli si ju na videu, 

zahrali ju pomocou bábok,  vypracovávali pracovné listy. Prostredníctvom rozprávky žiaci 

spoznávali nové slová, upevňovali už známe jazykové štruktúry. Žiaci sa učili 

prostredníctvom zážitku. Na hodinách žiaci spoznávali a porovnávali aj kultúru iných krajín 

hlavne pri témach  - Sviatky. Pracovali samostatne aj v skupinách, striedala som jednotlivé 

činnosti, aby práca detí nebola jednotvárna. Na hodnotenie žiakov som využívala ústnu 

pochvalu, hodnotenie pečiatkami i známkami. Žiakov predmet zaujímal, tešili sa naň, boli 

aktívni, nosili rôzne knižky v anglickom jazyku a obrázkové slovníky, ktoré mali doma a 

tvoriví.. 

V 3. ročníku sa trieda delila na dve skupiny. Vyučovala som podľa učebnice Family 

and friends 1. U žiakov som rozvíjala jazykové zručnosti – počúvanie, hovorenie a už aj 

čítanie s porozumením a písanie /prepis textov, slov.../  Žiaci sa učili slovnú zásobu, 

gramatické javy, fonetiku, mali texty na čítanie, využívala som pracovný zošit na 

precvičovanie učiva.  Pri práci som využívala CD aj DVD, pomocou ktorých si žiaci 

precvičovali a opakovali učivo jednotlivých lekcií. Okrem toho žiaci pracovali aj s výukovým  

programom Dobrodružná angličtina, pomocou ktorého si precvičovali gramatické javy. Prácu 

na počítači mali veľmi radi. Učivo som precvičovala aj prostredníctvom hier,  pracovala som 

opäť aj s rozprávkou /Three Billy Goat a The Little Red Hen/. Žiaci pracovali samostatne aj 

v skupinách. Vytvárali jednoduché postery k jednotlivým témam, potom ich prezentovali – 

žiaci sa učili využiť naučené vedomosti v konkrétnych situáciách a spoznávali inú kultúru . 

Najväčším problémom u žiakov bolo to, že mnohí žiaci robili chyby pri písaní – písanie je 

zložité, lebo mnohé slová sa inak píšu, ako vyslovujú. Tento jav bude potrebné ďalej 

zdokonaľovať, aby sa chyby odstránili. 

 

Matematika 

Na hodinách matematiky pracovali žiaci spoločne, v skupinách i samostatne. Žiaci 

určovali polohu vecí v priestore, naučili sa písať číslice do 20 a poznať čísla do 20, 

porovnávať čísla, usporadúvať čísla, sčitovať a odčitovať v obore do 20. Naučili sa rozložiť 

čísla, poznajú číselný rad, vedia dopočítavať, naučili sa riešiť slovné úlohy, tajničkové 

príklady, reťazové počítanie, poznajú geometrické útvary a geometrické telesá.. Nie všetci 

žiaci zvládli učivo rovnako. V triede je viac žiakov, ktorí sú šikovní, počítajú rýchlo, robia len 

menšie chyby z nepozornosti. Niektorí  žiaci sú pomalší, učivo ovládajú ale samotné počítanie 

im trvá dlhšie, niektorí žiaci potrebujú viac precvičovania, aby si učivo dostatočne utvrdili, 
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/vynechávajú desiatku pri počítaní do 20/, niektorí žiaci potrebujú aj individuálnu pomoc. 

Šikovní žiaci pomáhali slabším spolužiakom – dokázali im vysvetliť ako majú počítať, 

kontrolovali ich prácu. Okrem práce s pracovným zošitom , žiaci pracovali aj s programom 

Alf. Túto prácu na interaktívnej tabuli mali veľmi radi.  Využívala som aj rôzne matematické 

hry. Žiaci boli zo začiatku hodnotení pečiatkami, neskôr známkami. Využívala som aj seba 

hodnotenie. 

 

Výtvarná výchova 

Výtvarnú výchovu som vyučovala na II. stupni v 5.- 6.ročníku. Využívala som rôzne výtvarné 

techniky – kresbu, maľbu vodovými aj temperovými farbami, prácu s tušom. Žiaci spoznávali 

rôzne umelecké smery i techniky. Na sprostredkovanie nových vedomostí som využívala 

nové učebnice výtvarnej výchovy i prezentáciu na interaktívnej tabuli. Žiaci boli na hodinách 

aktívni, i menej aktívni, tvoriví, pracovali jednotlivo i v skupinách. Práce niektorých žiakov 

boli zaslané i do výtvarných súťaží. 

Na výtvarnej výchove v I. ročníku žiaci pracovali s pastelami, farbičkami, vodovými farbami 

a žiaci spoznávali aj iné - kombinované techniky. Modelovali z plastelíny, plietli korbáče, 

vystrihovali, lepili, pracovali s krepovým papierom, vyrábali výrobky z odpadového aj 

prírodného materiálu. Primeranou, hlavne hravou formou sa zoznamovali s učivom . Žiaci 

pracovali aktívne, boli tvoriví, mali o predmet záujem a veľmi sa naň tešili. Práce niektorých 

žiakov boli zaslané do výtvarných súťaží, v ktorých žiaci aj uspeli.  

 

Výchova umením 

Predmet Výchova umením som vyučovala v 8. a 9. ročníku. Žiaci spoznávali rôzne 

umelecké smery aj ich predstaviteľov formou prezentácie. Viac však mali záujem o konkrétnu 

prácu. Niektorí žiaci pracovali aktívne, niektorí však mali menší záujem a ich práce 

nezodpovedali ich veku. 

Žiaci 8. ročníka uspeli vo výtvarnej súťaži Vodný kalendár. 

 

 
Mgr. Lenka Jančoková 

 

Matematika 

Hlavný cieľ bol naučiť sa počítať do 100 s prechodom cez desiatku. Väčšina detí to aj 

zvládla. U niektorých bol problém držať si 10-ku na prste a potom im príklad nevyšiel. Žiaci 

radi riešili samostatne úlohy v PL, kde si mohli vybrať poradie a potom chodili ku mne na 

kontrolu. Rysovanie tiež obľubovali, aj keď som ich aj 2-krát vrátila. Najväčší problém mali 

s úlohami typu             – 5  = 7 a podobnými rámčekovými úlohami. Slovné úlohy mali radi tí, 

ktorým to aj logicky myslí. Veľa sme ich riešili na tabuli, aby sme si ich hneď aj vysvetlili. 

Išlo mi najmä o rovnice a odpovede. 

 

Slovenský jazyk a čítanie 

Naučiť sa rozdelenie hlások dokázalo asi 95% detí, ťažšie pre nich bolo zaradiť hlásky 

d-t-n-l do mäkkých spoluhlások, keď na nich nebol mäkčeň. Robili aj chyby pri dopĺňaní ií-yý 

do slov.  Tradične boli problémom diktáty, myslím, že mnohé deti ich doma neprecvičujú. 

Radi vymýšľali vety s istým javom, zatrieďovali písmená do hlások; triedili slová na 

kartičkách. Väčší problém bol presné písanie adresy, najmä smerové číslo. Nečítajú dvojito, 

ale pri čítaní sa ešte mýlia- koniec vety, slabo počuť dĺžeň alebo „prehltnú“ koniec slova. Pri 
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dávaní otázok porozumenia mnohí nezdvihnú ani ruku. Precvičovali sme aj čitateľskú 

gramotnosť rôznymi úlohami. Radi mali čitateľské hádanky a hlásili sa aj čítať. 

 

Prírodoveda 
Žiaci obľubovali pokusy, mali radi krátke prírodovedné vychádzky. Často som im 

dávala prácu v skupinách- strihali, zatrieďovali a lepili na papier. Problémové bolo naučiť ich 

hodiny, zatriediť mesiace do ročných období. 

 

Telesná výchova, Pohybová príprava 

Ich obľúbené predmety, väčšina detí je pohybovo zdatná, rady cvičili v skupinách, kde 

vždy bol jeden „šéf“, ktorý im určoval cviky. Ja som vždy asistovala na stanovišti, kde hrozilo 

najväčšie nebezpečenstvo. Obľubovali vybíjanú, no prehodiť loptu je pre mnohých problém. 

 

Tvorivá dramatika, Detské hudobné divadlo 

Žiaci sa radi predvádzali. Ak sme niečo dramatizovali, musela som ich všetkých 

prestriedať. Obľubovali aj inštrumentálnu hru. 

 

Výtvarná výchova, hudobná výchova 

Deti dostávali možnosť realizovať sa, páčilo sa im, že na VV si mohli sadnúť s 

hocikým. Kto skorej skončil, mohol pomôcť aj druhému s prácou. Horšie to potom bolo 

s upratovaním. Na HV boli sprevádzaní harmonikou, používali aj CD. Spievali radi, no 

najradšej vtedy, keď to mohli „spustiť“ v skupine. 

 

Informatická výchova 
Žiaci radi pracovali s kresliacimi a výukovými  programami, bolo vidieť, že niektorí 

nemajú počítač doma a potom nestíhali, aj keď som im to opakovane ukázala.    

 

Informatická výchova (3. ročník) 

Chodili všetci žiaci, preto bývalo rušnejšie a musela som niekedy zvýšiť hlas, radi si 

robili prezentácie, hľadali obrázky na internete; z detských stránok často navštevovali 

Kerpoof, Gcompris, Rexik. Po upozornení nebol s nimi väčší problém s disciplínou. 

 

 Informatická výchova (4. ročník) 

Trieda bola delená na skupiny, atmosféra na vyučovaní bola pokojná, žiaci radi robili 

prezentácie aj s efektmi, vyhľadávali obrázky na internete. Z detských stránok často 

navštevovali Kerpoof, Gcompris, Rexik, obľubovali bludiská, programovali robota, atď.  

 

 

Mgr. Viliam Herchl 
 

Jazyk slovenský 

Cieľom vyučovania bolo, aby žiaci ovládali vybrané slová po obojakých 

spoluhláskach, vedeli rozdeľovať slová na slabiky, zoraďovať slová podľa abecedy, poznávať 

ohybné slovné druhy, správne písať vlastné podstatné mená a spoznať vety podľa obsahu. 

Ďalej sa naučili v slohovej výchove rozvíjať svoju slovnú zásobu, vyjadriť svoj názor 

a vedieť ho zapísať, rozprávať podľa osnovy, ovládať stručný opis predmetov a ilustrácie, 

vedieť čo je reklama, inzerát. 
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Na hodinách čítania sme sa venovali zdokonaľovaniu čitateľskej technike a čítanie 

textu s porozumením, pretože len dobré čítanie umožní žiakom vzdelávať sa dobre aj v iných 

predmetoch. 

Žiaci radi pracovali aj na hodinách tvorivého písania, tvorivá dramatika si ich veľmi 

nezískala. Pri práci sme využívali pracovné listy, s ktorými žiaci radi pracovali. 

Učivo slovenského jazyka zvládli všetci žiaci. 

 

Matematika 
 Úlohou žiakov bolo zvládnuť učivo: sčitovanie a odčitovanie do 10 000 v riadku 

a pod seba, rozklad čísla,  porovnávanie čísel, jednoduché, ale aj zložitejšie slovné úlohy, 

násobenie a delenie do 100.  Z geometrie – rysovanie priamky, polpriamky, úsečky, vedieť 

určovať body na úsečke, mimo úsečky a pod. Poznať tiež trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh 

a kocku, narysovať obdĺžnik a štvorec. Všetci  žiaci  učivo zvládli, matematika patrí 

k obľúbeným predmetom.   

 

Prírodoveda 
 Hlavným cieľom vyučovania bolo, aby žiaci pochopili a uvedomili si, že človek je 

súčasťou prírody a že v prírode všetko so všetkým súvisí. Pozornosť sme venovali veciam 

okolo nás formou rôznych pokusov, zaujímavé pre žiakov bolo učivo o vesmíre, ale aj učivo 

o rôznych technických objavoch, o ktoré sa živo zaujímali. Venovali sme sa ľudskému telu 

a živočíchom žijúcim  na suchu, vo vode  a vo vzduchu. Veľmi často si žiaci pripravovali 

samostatné referáty k daným témam a tým sme obohacovali učivo o nové vedomosti. Na 

hodinách prírodovedy sme využívali pracovné listy. 

 

Vlastiveda 

Na vyučovaní sme sa venovali štyrom hlavným celkom a to:  

 Ako sa vyznať a orientovať vo svojom okolí. 

 Spoznávanie Slovenska, kde sa nachádza, s kým susedí, hlavné rieky, lesy, chránené 

územia a pod. 

 Spoznávanie dejín Slovenska a jeho slávnych  osobnosti. 

 Kultúrne  pamiatky Slovenska, vznik miest, naše hrady a zámky a slávne mestá. 

Venovali sme sa aj téme starostlivosti o naše okolie. Pri práci sme využívali pracovné listy. 

 

Výchovné predmety 
 Žiaci si  najviac  obľúbili telesnú a pohybovú prípravu, ale s radosťou  

pracovali aj na hodinách výtvarnej a hudobnej výchovy v 1., 2.a 3. ročníku. Na hodinách 

detského hudobného divadla sme nacvičovali krátke divadelné hry, ktoré sme aj prezentovali 

v škole, v MŠ a aj na verejnosti . Žiaci síce pracovali, ale pretože v triede nemám talentované 

deti alebo výrazné osobnosti, ktoré by potiahli kolektív, tak často radšej len počúvali, ako by 

sa zapájali do tvorivej práce a preto sa mi v  tejto oblasti  pracovalo dosť ťažko 

Podľa danej vyučovacej témy sme často využívali  počítačovú učebňu, kde sme si 

rozširovali poznatky zo všetkých predmetoch. 

 

Mgr. Zuzana Kurková 

 
V tomto školskom roku som sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry a 

matematiky snažila o celkové zvládnutie učiva na I. stupni.  
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Najviac sme sa venovali vybraným slovám a ostatným pravopisným javom. Učivo 

žiaci zvládli dobre, slabšie to je pri písaní diktovaného textu. V literárnej časti som so žiakmi 

okrem učebnice a školských časopisov prečítala dosť kníh –  snažila som sa vyberať knihy 

a autorov, ktoré žiakov zaujali (Traja pátrači, knihy G. Futovej,...) Žiaci prácu s textom 

zvládli veľmi dobre. Slabšie to je s odbornou terminológiou.  

Na hodinách matematiky žiaci najviac chýb robia pri matematických operáciách 

sčitovanie a odčítanie pod seba. Zabúdajú na zvyšky. Neistí sú pri pamäťovom počítaní 

s prechodom. Pri slovných úlohách zvyknú robiť chyby v tom, že nedočítajú celé zadanie 

úlohy. 

Hodiny prírodovedy a vlastivedy určite patrili medzi najobľúbenejšie. Tu mohli zažiť 

úspech a vyniknúť všetci žiaci. Využili svoje vedomosti z informatickej výchovy a na hodiny 

sa pripravovali formou prezentácií, tvorili krásne projekty a vedeli sa aj prezentovať. Pekne 

pracovali v skupinách a podľa napísaného postupu dokázali samostatne pracovať a robiť si 

zápis svojej práce a svojich zistení. Využívali aj vedomosti získané na školských exkurziách, 

ktoré boli vždy tematicky zamerané. Na niekoľkých témach pracovali aj so svojimi rodičmi 

a starými rodičmi (V- historická časť, PR- práca s domácimi zvieratami aj s rastlinami ).  

Žiaci získali kľúčové kompetencie, ktoré podľa svojich predpokladov môžu ďalej 

rozvíjať na 2. stupni. 

 

Mgr. Ivana Betková 

 
Slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda v 1. ročníku 

Pri osvojovaní si čitateľských zručností prostredníctvom metódy Sfumato
® 

deti 

spoznávali písmená a hlásky hmatom, zrakom, sluchom. Dôležité bolo dokonalé poznanie 

písmen a hlások, čo sa prejavilo na veľmi dobrom zvládnutí techniky čítania. Všetky deti 

čítajú plynulo a s porozumením primeraným veku detí. Každý žiak vie zreprodukovať obsah 

prečítanej vety, vie odpovedať na otázku z prečítanej vety, vie napísať diktovaný text bez 

vynechania písmen. Niektoré deti ťažšie rozlišujú kvantitu hlások, čo je pravdepodobne 

spôsobené rýchlym tempom reči v súčasnej dobe. Tak isto aj úhľadnosť a čitateľnosť písma je 

u mnohých detí slabšia kvôli slabšej jemnej motorike. Štyri deti boli doporučené do CPPPaP 

v Žarnovici s podozrením na špecifické vývinové poruchy učenia. Počas osvojovania si 

čitateľských zručností boli žiaci hodnotení priebežne – formatívne. Po určitých časových 

obdobiach nasledovalo sumatívne hodnotenie toho, čo by už mali mať osvojené. Výstupný 

test pozostával z diktátu štyroch jednoduchých viet a úloh zameraných na porozumenie textu, 

prepis a odpis textu, delenie slov na slabiky a počítanie slov vo vete. Priemerné známky: 

diktát 2,14, test 1,43, čítanie 1,65.  

Prírodovedné učivo bolo pre deti zaujímavé a pútavé, osvojovali si ho ľahko. Časovú 

dotáciu predmetu sme využili na tvorbu žiackych projektov, prácu s IKT, skupinovú prácu, 

realizáciu pokusov, čiže deti mali možnosť rozvíjať si zručnosti potrebné pre život 

prostredníctvom zaujímavého obsahu. Priemerná známka: 1,1. 

Deti zvládli učivo slovenského jazyka a prírodovedy v 1. ročníku veľmi dobre. Najväčšie 

ťažkosti však spôsobovalo ich správanie: nie sú veľmi zvyknuté poslúchať, nerešpektujú 

pokyny učiteľa, cez vyučovacie hodiny sú hlučné a nedisciplinované. Odstraňovanie týchto 

nedostatkov dostupnými pedagogickými prostriedkami bolo málo účinné. 

 

Vlastiveda v 2. ročníku 

Vlastivedné učivo bolo pre deti zaujímavé a pútavé, osvojovali si ho ľahko. 

Vyučovacie hodiny sme využili na tvorbu žiackych projektov, prácu s IKT, skupinovú prácu, 
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realizáciu pozorovaní, vlastivedné vychádzky (napríklad na návštevu starostu obce), čiže deti 

mali možnosť rozvíjať si zručnosti potrebné pre život prostredníctvom zaujímavého obsahu. 

Najviac druháci chválili prácu s fotoaparátom, tvorbu žiackych projektov, pozorovanie tieňa, 

čiže aktivity charakteristické pre činnostné vyučovanie. Priemerná známka: 1,4. 

 

Mgr. Ivana Mátrayová 

 
Anglický jazyk 

Angličtina sa v 2. ročníku vyučuje hravou formou. Žiaci si osvojovali základnú 

slovnú zásobu a frázy rôznych tém (zvieratká, dom a jeho miestnosti, hračky, školské 

predmety, a prostredníctvom práce s IKT a webových stránok, kde sa hrali rôzne druhy hier 

ako pexeso, priraď k slovu obrázok, vytvor slovo z porozhadzovaných písmen, doplň správne 

slovo z ponuky štyroch slov, nájdi správny výraz k vysvetlenému slovíčku, hádaj a dopĺňaj 

písmená do okienok, aby vzniklo slovo. Tieto aktivity si žiaci veľmi obľúbili a dožadovali sa 

ich. Tiež radi spievali a zároveň napodobňovali zvuky zvierat, osvedčilo sa tiež používanie 

maňušky Zebry - Debry, ktorú sme využívali ako náhradu za „Simon says“ pri učení sa 

predložiek, atď.  

Vo 4.ročníku bola situácia obdobná, ale výhodou bolo používanie pracovných listov, 

ktoré boli zamerané aj na pravopisné a tvorivé cvičenia. Žiakov angličtina zaujímala, 

u niektorých bolo viditeľné, že pracovali aj doma využívajúc hry, piesne, riekanky, atď. Našli 

sa aj takí žiaci, ktorých cudzí jazyk vôbec nezaujímal. Vo 4. ročníku sa mi pracovalo lepšie, 

žiaci mali hodiny vedené v cudzom jazyku s prekladom a mnohí pekne reagovali na povely 

a tvorili vety podľa daného vzoru. Žiaci zvládli aj krátky dialóg. 

 

Telesná výchova a pohybová príprava - 1. tupeň 

Žiaci v prvom ročníku sa tešili na hodiny telesnej výchovy a pohybovej prípravy, aj 

keď ich najväčší problém bol rešpektovať školský poriadok v telocvični. Žiaci si osvojili 

všetky pohybové, manipulačné a športové  zručnosti a rozvíjali svoje schopnosti v atletike, 

gymnastike, hrách. Boli nadšení z každej novej hry, radi súťažili pričom sme sa snažili 

o dodržiavanie fair-play hry. Pre žiakov v tomto veku bolo veľmi ťažké rešpektovať jeden 

druhého, často krát sa slovne naťahovali a niekedy si aj fyzicky ubližovali. Každú hodinu sme 

preto riešili aj problémy výchovného charakteru. 

 

Telesná výchova a pohybová príprava - 2. stupeň 

Žiačky v 5. a 6.ročníku  som vnímala veľmi rozdielne, pretože pôsobili ako keby boli 

rozdelené do dvoch skupín, tie, ktoré boli veľmi zdatné, športovo založené a tie, ktoré nejavili 

záujem a snahu pracovať na svojich výkonoch a zlepšovať si svoju fyzickú zdatnosť. Výborne 

si počínali vo vybíjanej a jedna aj v atletike. V hrách boli výkony vyrovnanejšie ako v atletike 

a gymnastike. Našli sa aj dievčatá, ktoré doteraz nepreskočili cez kozu, prípadne majú 

problém urobiť kotúľ. Pracovalo sa mi s nimi však dobre, aj keď 1 žiačka odmietla skočiť cez 

kozu (zo strachu), 2. žiačka odmietla urobiť kotúľ, ktorým si predtým spôsobila bolestivé 

natiahnutie svalov. 

Žiaci v 5. a 6.ročníku  vykonávali všetky aktivity s obrovským nasadení a snahou byť 

čo najlepší v gymnastike, atletike a hrách. Od začiatku šk. roka prešli mnohí výraznými 

zmenami, nadobudli zručnosti hlavne v hrách akými boli: basketbal, volejbal, florbal. Zlepšili 

sa tiež v gymnastike, v prevedení kotúľa, skoku cez kozu, atď. Obidve triedy sú veľmi živé, 

hlučné, ale aj napriek tomu sa mi s nimi pracovalo veľmi dobre, pretože o každú aktivitu mali 

záujem. 
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Žiaci v 7. a 8.ročníku mali telesnú výchovu spolu, čo bolo trošku handicapom pre obe 

skupiny, kvôli veľkému počtu (21 žiakov)  a fyzickej prevahe ôsmakov v športových hrách. 

Niekedy boli veľmi hluční, ale aj napriek tomu považujem tieto dve triedy za výborné, čo sa 

prejavilo aj v ich osobných výkonoch aj v reprezentovaní školy, keď sa v mnohých súťažiach 

umiestnili na popredných miestach v atletike, gymnastike, v hrách.  

Žiaci v 9.ročníku preukázali najkvalitnejšie výkony, ale z počtu 14 žiakov, bolo 5 

vynikajúcich, tzv. univerzálnych, ktorí reprezentovali školu vo všetkých športových súťažiach 

ako: basketbal, volejbal, florbal, futbal, aj v atletických disciplínach ( skok do výšky, skok do 

diaľky, hod guľou, behy na krátku a dlhú vzdialenosť). Žiaci ako: Meliš, Kotrla, Azor, Fusatý, 

Supuka boli tímom s výbornými výsledkami s nadaním a talentom. S touto skupinou žiakov 

sa mi pracovalo veľmi ťažko, pretože boli aj žiaci, ktorí nejavili záujem o telesnú výchovu.  

Pohybová príprava v 5. – 9. ročníku bola spestrením pre mnohé triedy, pretože žiaci 

mali možnosť výberu aktivity, o ktorú mali záujem. Mnohé skupiny či už dievčat, alebo 

chlapcov ukázali, že sú lojálni voči spolužiakom a dokážu urobiť kompromis. 

 

Občianska výchova v 5. ročníku  

Pozostávala z dvoch tematických celkov: 1. Moja rodina a 2. Moja škola. Na hodinách 

sme prevažne komunikovali a riešili rôzne situácie z ich každodenného života a ponúkali aj 

rôzne riešenia. V mojej triede žiaci veľmi radi prezentovali svoj názor, ponúkali tiež rôzne 

návrhy na zvládnutie problému či už doma alebo v škole. Tieto hodiny som považovala za 

veľmi vďačné, pretože neboli prínosom len pre žiakov, ale aj pre mňa, pretože som sa 

dozvedela o nich podstatne viac ako počas iných hodín. 

 

Mgr. Jana Tomášová 
 

Anglický jazyk  - 2. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 2. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som 

si vytvorila na začiatku školského roka 2012/2013. Deti pracovali s pracovnými listami, ktoré 

som im vytvárala na každú hodinu, s prezentáciami, ktoré sme využívali hlavne pri 

osvojovaní si novej slovnej zásoby a následnému opakovaniu na ďalších hodinách. Deti 

vytvárali aj vlastné pracovné listy s preberanou alebo osvojenou témou. Slovnú zásobu som sa 

snažila u detí rozvíjať zábavnou formou, či to bolo hraním pexesa alebo hraním  binga, takisto 

si osvojovali slovnú zásobu aj cez výukové programy, cez obrázky, rôzne doplňovačky, 

kreslením. Buď pracovali v skupinách alebo samostatne.  Rozvíjala som prevažne listening 

(počúvanie), reading (čítanie), speaking (rozprávanie – keď mali pomenovať obrázky). 

Najviac ich zaujala téma jedlo a pitie, počasie, sviatky, môj domáci miláčik. Deti boli veľmi 

usilovné celý školský rok, bavili ich hodiny anglického jazyka.  

 

Anglický jazyk – 3. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 3. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som 

si vytvorila na začiatku školského roka 2012/2013 Celý školský rok som pracovala s knihou 

Family and Friends 1. Je to výborná kniha na rozvíjanie slovnej zásoby, osvojenia si novej 

gramatiky, nachádza sa tam neskutočne veľa rôznych cvičení, deti mali možnosť sa naučiť aj 

anglické piesne a básne. Mohli pracovať buď samostatne alebo v skupinách.  Na hodinách 

anglického jazyka som  takisto využívala aj výukové programy, deti pracovali aj s CD-čkami, 

ktoré sú súčasťou knihy. Osvojili si novú slovnú zásobu z oblasti jedál, zvierat, domácnosti, 

ľudského tela, oblečenia. Ku knihe som dostala aj pracovné listy pre deti, ktoré som vždy po 

prebraní učiva deťom na hodinu priniesla, alebo som si vytvárala aj sama. Z gramatickej 

stránky jazyka si deti osvojovali gramatické štruktúry ako: I like/I do not like, I have got/I 
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have not got, he is/she is, členy a/an, privlastňovacie zámená. V triede som mala aj deti so 

ŠVVP, ktoré však pracovali na hodinách anglického jazyka veľmi pekne, podľa svojich 

možností. Veľké pozitívum vidím v tom, že táto skupina ma osvojenú slovnú zásobu na veľmi 

dobrej úrovni, chodili na hodiny pripravení, robili si domáce úlohy, boli aktívni. 

 

Anglický jazyk – 4. ročník 

Na hodinách anglického jazyka v 4. ročníku som postupovala podľa TVVP, ktorý som 

si vypracovala na začiatku školského roka 2012/2013. Na hodinách som pracovala s knihou 

Family and Friends 2, ktorá je pokračovaním knihy Family nad Friends 1. Využívala som 

pracovné listy, ktoré boli súčasťou knihy, výukové CD, ktoré obsahovalo cvičenia na témy, 

ktoré sme preberali. Žiaci mali možnosť pracovať aj s inými výukovými programami, 

s rôznymi pracovnými listami, pracovali buď samostatne alebo v skupinách. Na osvojenie 

slovnej zásoby som využívala obrázky, prezentácie, krížovky, doplňovačky. Gramatické 

štruktúry som učila žiakov za pomoci prezentácií. Žiaci si osvojili novú slovnú zásobu 

z oblasti: povolania, času, oblečenia, počasia, zvierat, triedy, stravovania. Z gramatických 

štruktúr si osvojili: prítomný jednoduchý čas, prítomný,  priebehový čas, modálne sloveso 

„môcť, môžem“, privlastňovacie zámená, mám, nemám. Žiaci na hodinách anglického jazyka 

spievali rôzne anglické pesničky, čítali básničky. V skupine sa mi pracovalo veľmi dobre, boli 

tam veľmi šikovní žiaci, ktorí dokážu bezproblémov poskladať súvislé vety v anglickom 

jazyku. Žiaci veľmi radi pracovali na počítačoch a upevňovali si slovnú zásobu cez výukový 

program Dobrodružná angličtina. Predpísané učivo zvládli veľmi dobre, dokonca aj žiaci 

s IVVP a ŠVVP. 

 

Anglický jazyk – 5. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som pracovala podľa TVVP. Na hodinách som 

využívala učebnicu Project 1, pracovné listy, ktoré som žiakom kopírovala alebo som im 

pracovný list vytvorila. Žiaci mali možnosť pracovať aj s výukovými programami ako TS 

Angličtina 1-4, Dobrodružná angličtina, Didakta 1-2, takisto sme vypracovávali rôzne 

cvičenia z internetu. Mali možnosť pracovať samostatne alebo v skupinách. Pri osvojovaní 

nového učiva a  následnom opakovaní som využívala prezentácie, cvičenia z CD – čka, ktoré 

bolo súčasťou učebnice. Žiaci pracovali aj na projektoch, ktoré následne prezentovali. 

Najväčší problém v tejto triede vidím v ich správaní, nevedia sa sústrediť, sú hluční, no aj 

napriek tomu, sa mi s touto skupinou pracovalo veľmi dobre. V skupine boli veľmi šikovní 

žiaci, ktorí už teraz  nemajú problém komunikovať v cudzom jazyku, a to vďaka tomu, že vo 

svojom voľnom čase pozerajú filmy v anglickom jazyku, prípadne počúvajú zahraničnú 

hudbu.. Predpísané učivo zvládli a myslím, že majú veľmi dobrý základ. 

 

Anglický jazyk – 6. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som postupovala podľa TVVP. Pracovala som 

s učebnicou Project 2, s pracovnými listami, ktoré boli súčasťou metodiky anglického jazyka, 

s výukovými programami, s internetom. Pre lepšie pochopenie učiva alebo slovnej zásoby 

som využívala prezentácie, interaktívnu tabuľu. Žiaci boli rozdelení do 2 skupín. S 1. 

skupinou sa mi pracovalo lepšie vďaka lepšiemu správaniu a boli tam žiaci, ktorí boli síce 

prospechovo slabší, ale na hodiny chodili pripravení, robili si domáce úlohy, boli samostatní 

a aktívni. V 2. skupine sa mi pracovalo ťažšie kvôli správaniu niektorých žiakov. Ale 

vedomostne boli na lepšej úrovni ako 1. skupina. Najťažšie učivo – minulý čas zvládli veľmi 

dobre. Takisto mali možnosť obidve skupiny pracovať samostatne alebo v skupinách. 

 

 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 43 
 

Anglický jazyk – 7. ročník 

Na hodinách anglického jazyka som vychádzala z TVVP. Pracovala som s učebnicou 

Project 3.,  pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, s výukovými programami, 

s internetom. Žiaci mali možnosť tvoriť aj svoje vlastné projekty a prezentácie, ktoré 

prezentovali pred triedou. S mojou skupinou sa mi pracovalo veľmi dobre, boli tam šikovní 

žiaci, ktorí boli aktívni, no mala som aj žiakov, ktorí si ani v 7.ročníku nenašli pozitívny 

vzťah k cudziemu jazyku. Učivo zvládli veľmi dobre, problém vidím len v nedostatočnej 

slovnej zásobe, ktorá je potrebná pre komunikáciu. V triede sa však našli dievčatá, ktoré 

dokázali súvisle a pekne rozprávať o akejkoľvek téme. Žiaci mali možnosť pracovať na 

hodinách samostatne alebo v skupinách. 

 

Anglický jazyk – 8. ročník  

Na hodinách anglického jazyka som vychádzala z TVVP. Pracovala som s učebnicou 

Project 4, s pracovnými listami, s výukovými programami, s internetom, s interaktívnou 

tabuľou. Žiačky mali možnosť vytvárať aj vlastné projekty , prezentácie, ktoré aj prezentovali 

pred triedou. Na osvojenie si učiva som využívala interaktívnu tabuľu, prezentácie. So 

žiačkami 8. ročníka sa mi pracovalo veľmi dobre, ich správanie bolo bezproblémové, na 

hodiny som sa vždy veľmi tešila, pretože dievčatá nemali problém komunikovať o akejkoľvek 

téme v angličtine. Jediné negatívum vidím v nedostatku slovnej zásoby, ktorú som sa však 

snažila rozvíjať aj tým rozprávaním, pozeraním filmov v cudzom jazyku. Myslím si, že 

dievčatá majú pozitívny vzťah k anglickému jazyku, čo sa prejavilo ich aktivitou, 

samostatnosťou na hodinách a ich celkovým záujmom o hodinu. Žiačky mali možnosť 

pracovať na hodinách samostatne alebo v skupinách. 

 

Občianska náuka v 6. ročníku 

Občianska náuka v 6. ročníku pozostávala z dvoch tematických celkov – 1. Obec, 

regióny, vlasť a Európska Únia  a 2. vnútorný a vonkajší život jednotlivca. Hodiny občianskej 

náuky boli zamerané prevažne na komunikáciu a tvorenie vlastných prezentácií, ktoré žiaci na 

hodinách aj odprezentovali. Riešili sme rozličné situácie z ich každodenného života, situácie, 

ktoré sami zažili. Mohli vyjadriť svoj názor, či už na svoju obec, mohli sa zhodnotiť, ako sa 

učia, aký je pre nich najlepší spôsob učenia sa, ako vnímajú svojich spolužiakov v triede. 

Robila som  s nimi aj test osobnosti, u mnohých som zistila, že neveria vo svoje schopnosti. 

Riešili sme aj konflikty, ktoré vznikli v triede a snažili sme sa nájsť riešenie, zlepšiť vzťahy 

v triede. Žiaci veľmi radi rozprávali, vyjadrovali svoj názor. Hodiny občianskej náuky boli aj 

pre mňa veľmi poučné, pretože som svojich žiakov spoznala viac a začali sme si dôverovať.  

 

Mgr. Jaroslava Žabková 

 
Matematika – 7. ročník, 9.ročník 

V predmete matematika sme postupovali podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu. Na spestrenie hodín matematiky sme v rámci utvrdzovania učiva riešili so žiakmi rôzne 

tvorivé a problémové  úlohy zamerané na rozvoj sociálnych zručností potrebných pre 

spoluprácu a rozvoj sebadôvery.  

Siedmaci v rámci projektového vyučovania museli vyriešiť praktickú úlohu – výpočet 

ceny na výrobu betónového piliera v tvare kvádra. Žiaci s prehľadom vyhľadávali informácie 

na internete, triedili a spracovávali údaje.  

Na vyučovacích hodinách sme využívali moderné metódy a formy práce – práca 

s výučbovými programami, pracovné listy, prezentácie... Počas skupinovej práce žiaci 
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spoločne vytvárali plagáty zamerané na zopakovanie prebraného učiva. Atmosféra na 

vyučovacích hodinách bola tvorivá, žiaci boli aktívni.  

Žiaci triedy sa zapojili do matematickej súťaže SUDOKU, reprezentovali školu nielen 

v obvodnom kole Pytagoriády, ale aj v obvodnom kole matematickej olympiády.  

V 9. ročníku som veľký dôraz kládla na opakovanie a utvrdzovanie učiva 

z predchádzajúcich ročníkov, čím sme sa pripravovali na celoslovenské testovanie 

deviatakov. Mnohí žiaci 9. ročníka sa pravidelne nepripravovali na vyučovanie, čo má za 

následok ich nestále vedomosti z preberaného učiva. Vhodnou motiváciou pre žiakov boli 

zaujímavé matematické rozcvičky, žiaci vytvárali pracovné listy aj s ich správnymi 

riešeniami. 

Počas projektového učenia vyhľadávali a spracovávali informácie a mali možnosť 

rozvíjať svoje projektové zručnosti. 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá, negatívne hodnotím ich 

písomný prejav.  

 
Fyzika – 6., 7., 8., 9. ročník 

Učivo fyziky bolo zamerané na rozvoj poznávacích schopností, vytváranie kladného 

postoja k opatreniam vedúcim k úsporám energie, na prepojenie s prírodou - uvedomiť si 

prítomnosť vody vo vzduchu, v zemi i na zemi ako nevyhnutný predpoklad pre život, 

poukázať na význam šetrenia vody... 

Pre lepšie zaujatie žiakov a získanie predstavivosti som využívala rôzne prezentácie, 

videozáznamy.  

Žiaci v jednotlivých ročníkoch riešili zadania laboratórnych prác – robili rôzne 

merania, ktoré následne vyhodnocovali. Častokrát sme so žiakmi robili aktivity vedúce 

k osvojovaniu si praktických zručností a čítaniu s porozumením – vyhľadávanie údajov 

z grafov,... 

Na hodinách fyziky si žiaci počas školského roka mohli vybrať tému, ktorú spracovali 

a odprezentovali pred spolužiakmi. 

V každom ročníku v rámci projektového učenia výstupom bolo zhotovenie plagátu 

k danej téme. Žiaci vyhľadávali informácie, urobili výber tých najdôležitejších 

a najzaujímavejších informácií a svoje práce odprezentovali. 

V 6. ročníku žiaci robili rôzne pozorovania a pokusy. Zhotovili „potápač“ a sledovali, 

na akom princípe pracuje, zhotovili si pomôcku  - rovnoramenné váhy alebo pomôcku na 

meranie zrážok – zrážkomer. S danými pomôckami uskutočnili merania, ktoré vyhodnocovali 

a porovnávali. 

Žiaci 7. ročníka v skupinách zhotovili prístroje žiackej meteorologickej stanice, ktorú 

sme nainštalovali v areáli školy. V pravidelných časových intervaloch žiaci uskutočnili 

merania – smer vetra, rýchlosť vetra, teplotu ovzdušia, množstvo padnutých zrážok,... Tieto 

potom vyhodnotili a odprezentovali. 

V 8. ročníku žiaci skúmali ako sa šíria slnečné lúče, zhotovili spektroskop – prístroj 

na rozklad svetla. Pozorovali odraz a lom svetla, svoje údaje zaznamenali a vyhodnotili. 

Naučili sa vypočítať hodnoty veľkosti gravitačnej sily a následne svoje údaje vyhodnotiť 

pomocou grafu. Uskutočnili experiment na dôkaz pôsobenia tlakovej sily v atmosfére. Žiaci 

v rámci projektového vyučovania zhotovili plagáty o slnečných kolektoroch a alternatívnych 

zdrojoch energie. 

V 9. ročníku žiaci využili teoretické vedomosti magnetizácie feromagnetickej látky 

v praxi a zhotovili magnet. V pokusoch predviedli rôzne možnosti zelektrizovania telies, vo 

dvojiciach zhotovili elektroskop. Pri jeho zhotovení si žiaci rozvíjali konštruktérsko – 

technickú tvorivosť. Pomocou schém a pomôcok z elektrostavebnice sa naučili zapájať 
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jednoduché elektrické obvody. Praktická činnosť žiakov bola zameraná aj na merania – 

odmerať správne veľkosť napätia a prúdu a namerané údaje vyhodnotiť pomocou grafu.     

 

Technika - 7., 8., ročník 

Pracovali sme podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Činnosť žiakov bola 

zameraná na rozvoj zodpovednosti za svoje bezpečné konanie v technickom prostredí. 

Praktická činnosť so žiakmi bola zameraná na vytváranie kladného postoja k práci. 

V 7. ročníku sme so žiakmi realizovali projektové vyučovanie s cieľom spoznať 

významné osobnosti technického sveta.  

V 8. ročníku si žiaci osvojili elektrické značky a naučili sa orientovať v elektrických 

schémach. Oboznámili sa s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie, vyhotovili plagát 

o alternatívnych zdrojoch energie.  

Vybraní žiaci triedy sa zúčastnili školského kola Technickej olympiády. Dvaja žiaci 

školy úspešne reprezentovali školu v obvodnom kole, kde sa umiestnili na 2. mieste.  

Žiaci sa zúčastnili exkurzie do firmy AB TEAM v Žiari nad Hronom, kde mali 

možnosť oboznámiť sa s technológiou výroby plastových okien a dverí. 

Žiaci ôsmeho ročníka zorganizovali workshop pre žiakov našej školy v rámci súťaže - 

DEŇ ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI. Jeho súčasťou boli prezentácie našich ôsmakov 

o energii a možnostiach jej šetrenia, ale aj zaujímavé tvorivé dielne – PEXESO, 

POSKLADAJ MA, VIEŠ ODPOVEĎ?, OSEMSMEROVKA, TAJNIČKA, pri ktorých 

nechýbala tvorivá klíma.  

 

Svet práce – 7., 8., 9. ročník 

Postupovali sme podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Praktická činnosť 

žiakov bola zameraná na rozvoj zodpovednosti za svoje bezpečné konanie v pracovnom 

prostredí, rozvoj základných zručností pre spoluprácu a rozvoj schopností zlepšovať svoje 

životné prostredie.  

Praktickú časť sme realizovali aj v školskej kuchynke, kde sme sa zamerali na 

prípravu rýchleho občerstvenia, či chutného koláča.  

Žiaci mali možnosť vidieť tvorbu vianočných ikebán, ktorú im predviedla kvetinárka 

zo Žiaru nad Hronom.  

Žiaci v dielni vytvárali sadrové odliatky, pripravovali materiál slúžiaci k rôznym 

podujatiam školy, zhotovili rôzne výrobky z odpadového materiálu. 

Žiaci sa starali o kvetinové záhony v areáli školy, dosádzali rastliny do skalky. 

Výstupom praktických činností žiakov bola estetizácia životného prostredia v okolí školy. 

 
Tvorba životného prostredia – 5., 6. ročník 

Teoretická časť v tomto predmete bola zameraná na schopnosť analyzovať životný 

štýl - spotrebu vecí, energií, produkciu odpadov, separáciu odpadu.  Žiaci získali poznatky 

ako využívať prírodu ako lekáreň.  

Praktická činnosť bola zameraná na estetizáciu prostredia okolo nás.  

Žiaci sa zapojili do školskej súťaže – EKOHRAČKA, EKONÁPAD. Zhotovili rôzne 

hračky a iné výrobky z odpadového a nepotrebného materiálu. Z vecí, ktoré by sa inak 

vyhodili, žiaci vyrobili niečo nové – užitočné.  Žiaci boli pri zhotovovaní svojich výrobkov 

kreatívni a tvoriví.  

Žiaci sa zúčastnili exkurzie do Čistiarne odpadových vôd v Žiari nad Hronom, kde sa 

oboznámili s jej činnosťou. Získané informácie využili pri tvorbe plagátu. 
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Mgr. Martina Gáborová 

 
Slovenský jazyk a literatúra – VIII., IX. ročník 

Pri práci so žiakmi som uplatňovala komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa 

o rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov, pravopisných zručností, čitateľskej gramotnosti. 

Využívali sme prezentácie, ktoré žiakom priblížili nové témy, nové pojmy. Žiaci veľmi radi 

pracovali s cvičeniami na interaktívnej tabuli a s výukovými programami. Spätnou väzbou 

boli pravopisné rozcvičky, doplňovačky, testy, pracovné listy, slohová práca, prezentovanie 

prác pred triedou. Žiaci VIII. triedy sú vedomostne na priemernej úrovni, sú medzi nimi žiaci 

usilovní, aktívni, ale mnohí sú k výsledkom ľahostajní, nemajú žiadnu domácu prípravu a na 

hodinách sú pasívni; žiaci IX. triedy sa venovali predovšetkým opakovaniu, príprave na 

Testovanie 9 a prijímacie skúšky. Žiaci zvládli T-9 na 63%, čo je skutočný obraz vedomostnej 

úrovne tejto triedy, všetci zvládli prijímacie pohovory, takže stanovený cieľ sme spoločne 

splnili.  

 

Občianska náuka – VII., VIII. ročník 

Vediem žiakov k aktívnemu poznávaniu seba a iných; využívali sme interaktívnu 

tabuľu, internet, pracovné listy, prácu v skupinách, inscenačné hry; spätnou väzbou boli 

tematické previerky a projekty. Problémy – nepripravenosť žiakov, zabúdanie pomôcok, 

neochota rozprávať, nedostatky vo vyjadrovacích zručnostiach, slabá slovná zásoba, žiaci 

nevedia vyjadriť svoj názor, argumentovať, mnohí sú nesústredení, niektoré témy boli pre 

niektorých náročné a z toho vyplýval ich nezáujem. Žiakov baví pracovať v skupinách, 

vypĺňať pracovné listy, hrať scénky zo života. 

 

Mediálna výchova – V., VI., VII., VIII., IX. ročník 

Cieľom bolo priblížiť žiakom jednotlivé druhy médií, ich fungovanie, význam, 

funkcie, históriu; žiaci mali pochopiť ich negatíva a pozitíva; naučiť sa využívať médiá pre 

svoj osobný vzrast, vzdelávanie; vedieť ohodnotiť, čo v médiách je hodnotné; pracovali sme 

s internetom; žiakov MDV baví, pracujú radi s prac. listami, s konkrétnymi ukážkami, 

s počítačom a internetom, v skupinách; žiaci sú tvoriví a na hodinách komunikatívni, mnohí 

sú v tejto problematike dosť rozhľadení. Využívala som aj kritické myslenie žiaka, hodnotili 

novinové články, tv-relácie, film. ukážky. Spätnou väzbou boli pracovné listy, prezentácie, 

tvorba televíznych školských novín v V. triede, nakrúcanie filmu v VI. triede, nakrúcanie 

reklamných spotov v VII. triede, návrh školského časopisu v VIII. triede, hodnotenie reality 

show v IX. triede. Ako pozitívum vnímam, že boli triedy rozdelené na dve skupiny; 

negatívom pre mňa je, že skupiny v niektorých triedach sú nepomerné v počte žiakov.  

 

Ing. Dana Bieliková 

 
Telesná a športová výchova – dievčatá VII. –  IX. ročník 

  Na hodinách sme pracovali podľa plánov vytvorených na začiatku školského roku. 

Dievčatá vo väčšine prípadov cvičili rady, myslím, že mnohé pochopili, že cvičia pre seba, 

pre svoje zdravie a postavu. Pochopili, že cvičenie je základ zdravého životného štýlu. 

V rámci vyučovacích hodín si osvojili a prehlbovali základy volejbalu, futbalu, basketbalu, 

gymnastických cvičení, atletických disciplín . Na hodinách sa snažili podať čo najlepší výkon, 

cvičili v duchu pravidiel fair-play. Mnohé dievčatá začali rekreačne behať vo svojom voľnom 

čase.  Na hodinách som zaraďovala kondičné cvičenia, cvičili sme na rebrinách, so 
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švihadlami, s plnými loptami, zaraďovala som cvičenie na zvýšenie ich vytrvalosti, sily 

a rýchlosti. Družstvo dievčat vo volejbale získalo v obvodnom kole štvrté miesto, aj keď hrajú 

basketbal na pomerne dobrej úrovni, bolo poznať, že družstvá pred nimi mávajú v rámci 

krúžkov pravidelné volejbalové tréningy. Atletické družstvo obsadilo tiež štvrté miesto, 

chýbajú nám šprintérky, dievčatá s rýchlostnými schopnosťami, čo sa odráža aj pri skokoch 

do diaľky, výšky, kde sú tieto schopnosti predpokladom úspechu. Takže v budúcnosti sa 

budem zameriavať na rozvoj rýchlosti žiačok. Družstvo dievčat v zložení Mokrá, Tököliová 

a Haringová v obvodnom kole cezpoľného behu obsadilo prvé miesto, pričom Haringová bola 

na prvom mieste aj ako jednotlivec. Mokrá vo svojej vekovej kategórii obsadila tretie miesto 

aj vo vytrvalostnom behu, ktorý zorganizovala obec Horná Ždaňa. 

 

Ochrana života a zdravia  

Predmet som vyučovala vo všetkých ročníkoch. Učivo bolo prebraté podľa plánov. 

Žiaci získali zručnosti z oblastí civilnej ochrany, poskytovania prvej pomoci a topografie. Pre 

žiakov som vyhotovovala pracovné listy, pracovali sme  na počítačoch, všetky aktivity, ktoré 

sa dali uskutočniť prakticky sme takto skutočne aj zrealizovali. Snažila som sa, aby získali 

skutočne vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre svoj život. Pracovali sme 

s aktuálnymi udalosťami, ktoré sa odohrali vo svete. Žiakom som púšťala aj dokumentárne 

filmy s preberanou tematikou, ktoré som si nahrávala na zahraničných televíznych staniciach. 

Podľa mojich skúseností by tento predmet stačilo vyučovať v piatom až siedmom ročníku. 

Žiaci sa zúčastnili aj súťaže hliadok mladých zdravotníkov, žiaci piateho ročníka obsadili 

v okresnom kole druhé miesto a spoločné družstvo žiakov ôsmeho a deviateho ročníka prvé 

miesto. 

 

Biológia 

Učivo bolo prebraté v každom ročníku podľa plánov, všetky praktické cvičenia boli 

uskutočnené. Časová dotácia v siedmom ročníku je nedostatočná, je ledva postačujúca na 

prebratie ľudského tela, učivo o stavovcoch som úplne vynechala, toto preberám po 

skúsenostiach z predchádzajúcich školských rokov v piatom ročníku, kde sú dve hodiny do 

týždňa a preberajú sa ekosystémy ako celky a časť učiva doberiem v deviatom ročníku, kde sa 

zoológia a botanika opakuje a prehlbuje z predchádzajúcich ročníkov. Niektorí žiaci na 

hodinách pracujú veľmi pekne, niektorí sa o učivo nezaujímajú. Na hodinách využívam 

prezentácie, interaktívne cvičenia, pracovné listy, rôzne tajničky, doplňovačky, priraďovačky, 

osemsmerovky. Žiačky ôsmeho ročníka Daniela Boháčová, Nikola Chorváthová a Simona 

Mokrá sa zúčastnili biologickej olympiády, v posterovej časti obsadili na obvodnom kole prvé 

až tretie miesto, Mokrá a Chorváthová postúpili aj do krajského kola, kde Chorváthová 

obsadila piate miesto, pričom obe boli úspešné riešiteľky. Chlapci šiesteho ročníka Repiský, 

Martin, Peter Azor  Jozef Hrnčiar sa pripravovali na súťaž Čo šepká les, ako družstvo sa 

neumiestnili, avšak Repiský ako jednotlivec skončil na štvrtom mieste. Pri hodinových 

dotáciách je niekedy veľmi problematické dobrať učivo (niekedy hodiny odpadnú kvôli 

sviatkom, exkurziám, výletom,..), tiež nie je priestor na dostatočnú diskusiu  a tá by práve na 

hodinách biológie mala byť na prvom mieste, pretože žiaci majú potrebu vyrozprávať svoje 

zážitky z prírody, svoje vlastné skúsenosti a poznatky. 

 

Chémia  

V šiestej a siedmej triede sa vyučuje chémia jedenkrát do týždňa, je tu dotácia 0,5 

vyučovacej hodiny, takže je dostatok priestoru na dôkladné vysvetlenie a precvičenie 

preberaného učiva. Chémia v týchto ročníkoch je nenáročná, založená hlavne na množstve 

pokusov, ktoré žiaci uskutočňujú veľmi radi, aj keď mnohí majú problém s popísaním 
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pokusu, sformulovaním pozorovania a vyvodením záverov.  Oproti minulému školskému 

roku sa vo ôsmom ročníku jedna vyučovacia hodina do týždňa pridala, pričom jedna hodina je 

aj delená, čo sa veľmi kladne odzrkadlilo na vedomostiach žiakov, ktorí na vyučovaní dávajú 

pozor a doma sa na vyučovanie pripravujú. Niektorí žiaci majú značné rezervy vo 

vedomostiach, čo je v dôsledku ich častého chýbania na vyučovaní, nezáujmu a absentovania 

domácej prípravy a keďže učivá sú navzájom prepojené, nedokážu využívať to, čo by už mali 

vedieť, takže vlastne nevedia , čo sa na hodine preberá a postupne sa toho nabaľuje viac 

a viac, čo vedie k tomu, že ich to vôbec nebaví. Na vyučovacích hodinách som sa snažila 

striedať činnosti, realizovali sme množstvo pokusov, aj nad rámec tých, ktoré sú uvedené 

v učebniciach, žiaci  mali možnosť získať mnohé vedomosti a poznatky praktickou činnosťou, 

no mnohí žiaci si ani tak tieto vedomosti neosvojili. Pre žiakov som pripravovala pracovné 

listy, interaktívne cvičenia, rôzne typy úloh, no často som mala pocit hlavne vo ôsmom 

a deviatom ročníku, že moje úsilie bolo zbytočné, hoci som sa vždy snažila učivo vysvetľovať 

a precvičovať so zameraním na  jeho aplikáciu a využitie v bežnom živote. Žiaci získali 

zručnosti v práci s chemickými pomôckami. 

 

Mgr. Jarmila Bištuťová 

 
Nemecký jazyk 

Vyučoval sa ako druhý cudzí jazyk v ročníkoch 6.,7. – s trojhodinovou dotáciou  

týždenne a v 8. a 9. ročníku dve hodiny týždenne. 

Pracovali sme s učebnicami odporúčanými MŠVVaŠ SR  Projekt Deutsch podľa 

vypracovaných tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Spätnú väzbu som získavala 

pomocou testov, ktoré žiaci písali po každom tematickom celku,  pracovných listov 

a projektových záverečných prác. 

6. ročník  

Žiaci sa oboznamovali s druhým cudzím jazykom najradšej cez výukové programy 

PLANET, DIDAKTA, SCHIFFEL... cvičenia z virtuálnej knižnice a on-line cvičenia Väčšina 

žiakov si aktívne osvojovala učivo priamo na hodinách pomocou pracovných listov, 

simulovaných scénok zo života, kartičkových hier, tajničiek...  Domáca príprava absentovala 

najmä u žiakov so ŠVVP a individuálne začlenenými a v druhom polroku s pribúdajúcou 

slovnou zásobou a gramatikou mali  žiaci s nedôslednou a nepravidelnou domácou prípravou 

problémy s komunikáciou. Oživením vyučovacích hodín bolo vytváranie projektov a ich 

prezentácia (dramatizácia) pred spolužiakmi a na interaktívnej tabuli – Mein Geburtstag, 

Schule, Ferien...Používali sme množstvo uč. pomôcok, makiet, obrázkových slovníkov, 

tajničiek ..., ktoré vytvorili minulý školský rok žiaci deviateho ročníka. Predpísané učivo žiaci 

zvládli. 

7. ročník 
Žiaci pokračovali v osvojovaní si druhého cudzieho jazyka na úrovni A1 podľa 

vypracovaného tematicko-vzdelávacieho plánu.  Viac som sa zamerala na čitateľskú 

gramotnosť v cudzom jazyku a vypracovávala som pracovné listy s rôznymi typmi úloh 

(otvorené úlohy, výber z možností, potvrdenie správnosti alebo nesprávnosti, hľadanie 

informácií v texte, dopĺňanie informácií do textu, prepojenie s gramatickou zložkou, 

upevňovanie slovnej zásoby pomocou tajničiek...) Pri upevňovaní gramatických javov žiakom 

pomáhali výukové programy, cvičenia z virtuálnej knižnice a on-line cvičenia. Vytvárali 

prezentácie a postery, kde porovnávali tradície u nás na Slovensku a v nemecky hovoriacich 

krajinách – Vianoce, Veľká noc, Fašiangy.  Cieľ bol splnený. 
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8. a 9. ročník 

Na vyučovacích hodinách som striedala rôzne aktivity –  jazykové hry, doplňovačky a 

tajničky, bežiace diktáty, simulovanie scénok z reálneho života – návšteva u lekára, nehoda na 

ceste, návšteva priateľa, plánovanie prázdnin...rôzne typy cvičení z virtuálnej  knižnice, ich 

veku primerané texty na čitateľskú gramotnosť, výukové programy, DVD...  Napriek 

vynaloženej námahe a striedaniu rôznych aktivít dosiahnutá vedomostná úroveň v skupine 

chlapcov bola oveľa nižšia (individuálne začlenených žiakov vynímajúc) ako v dievčenskej 

skupine.   Problém vidím v  nezáujme niektorých žiakov o získavanie vedomostí v cudzom 

jazyku, nesústredenosti na siedmej vyučovacej hodine  a  neobjektívnej sebareflexii. Žiaci 

deviateho ročníka už tradične vyrobili pre mladších spolužiakov obrázkové slovníky, ktoré 

využívame pri osvojovaní si a upevňovaní slovnej zásoby. 

  

Čitateľská gramotnosť – 7. ročník 

Cieľom čitateľskej gramotnosti je, aby sa žiak dokázal orientovať v texte, dokázal 

vyhľadať potrebné informácie a uplatniť ich v praktickom živote, vedieť z nadobudnutých 

informácií vyvodiť záver, logicky ich spracovať a prostredníctvom údajov z textu vyriešiť 

problémovú úlohu. 

Pracovali sme so súvislými literárnymi textami – básnickými, prozaickými, 

informačnými z učebníc   (geografia, fyzika, dejepis...),  s nesúvislými – pojmové mapy, 

grafy, cenníky, reklamné letáky, aktuálnymi informáciami vyhľadanými na PC. Žiaci riešili 

rôzne typy úloh – výber z viacerých možností, potvrdenie správnosti alebo nesprávnosti, 

hľadanie a dopĺňanie informácií v texte, krížovky, tvorivé úlohy (vlastná tvorba lit. žánrov, 

reklám, recenzií, ...). Pracovali s rôznymi slovníkmi, jazykovými príručkami. Využívali sme 

metódy brainstormingu, diskusie, rozhovoru, čítanie v skupine. Okrem triedy sme pracovali 

v školskej knižnici a v počítačovej miestnosti. Cieľ bol splnený. 

 

Občianska náuka – 9. ročník 

Povinné učivo tvoril tematický celok Ekonomický život v spoločnosti, ktorý bol 

rozčlenený na tri časti. Žiaci pochopili základné ekonomické pojmy, získali základné 

informácie o podnikaní a finančnej gramotnosti. V rozširujúcom učive sa žiaci dozvedeli 

o fungovaní bánk, poisťovní, sporiteľní, naučili sa poznávať a uplatňovať svoje práva ako 

spotrebiteľa a získať zručnosti v hospodárení s peniazmi v každodennom živote. K uvedeným 

témam vypracovávali pracovné listy, robili anketu medzi obyvateľmi na tému Spotrebiteľ. 

Predpísané učivo zvládli. 

 

Mgr. Mária Jakúbeková 
 

Matematika 

V tomto školskom roku som matematiku vyučovala v troch triedach: 5., 6. a 8. Počas 

hodín matematiky som sa snažila u žiakov budovať taký súbor vedomostí, zručností 

a návykov, ktorý by bol  predpokladom pre úspešné zvládnutie riešenia rôznych praktických 

problémov a  reálnych situácií. Dôraz som kládla na samostatnú, tvorivú prácu, rozvoj 

logického myslenia, na rozvoj nadaných detí. Na vyučovacích hodinách sme využívali 

moderné metódy a formy práce – práca s výučbovými programami, pracovné listy, 

prezentácie. Žiaci 8. Ročníka si vytvorili vlastnú zbierku slovných úloh na objem a povrch 

telies. Pravidelne som robila kontrolné previerky, kde som si zisťovala stav vedomostí. 

Nedostatky, ktoré sa vyskytli, sme potom docvičovali.  Zvýšenú starostlivosť som venovala 

slabo prospievajúcim žiakom, pretože v každej triede sú žiaci veľmi šikovní, ale aj žiaci, ktorí 

majú logické a pamäťové učenie oslabené. K tomu účelu som vytvorila a viedla krúžok 



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 50 
 

Nebojte sa matematiky, ale žiakom som sa venovala i v mimovyučovacom čase vždy, keď 

požiadali.  V 6. triede má jeden žiak individuálny učebný plán a dvakrát do týždňa mu na 

hodinách matematiky pomáha asistentka. V každej triede je aj niekoľko detí s poruchami. Im 

zohľadňujem výkony, môžu pri práci používať  kompenzačné pomôcky (kalkulačka, tabuľky, 

vzorce, vzory príkladov..). Problémom vo všetkých triedach bola  najmä nepripravenosť 

žiakov na hodiny, zabúdanie pomôcok, nesústredenosť. V každej triede sa tiež vyskytli aj 

narušitelia vyučovacích hodín, ktorí sa snažili odpútavať pozornosť.  Žiakov som viedla 

k tomu, aby pochopili, že matematika tvorí neodmysliteľnú súčasť každodenného života 

človeka. Učivo, sme preberali podľa plánu, upevnili a napísali výstupné testy.  

Šikovných žiakov som zapojila do matematickej olympiády, tento rok sa ale 

v triedach, ktoré učím ja nenašiel nik, kto by samostatne vypracoval úlohy školského kola 

a tak mohol ísť školu reprezentovať do obvodného kola. Do súťaže Pytagoriáda sa zapojilo 39 

žiakov a do okresného kola postúpilo 15 žiakov, z nich boli šiesti úspešní riešitelia.  

 

Dejepis 

Učila som ho vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie som vo všetkých triedach 

orientovala na poznanie histórie nášho národa. Hlavne som sa snažila  o to, aby žiaci chápali 

historické súvislosti. Zapájala so  žiakov do tvorby vyučovacích hodín prípravou rôznych 

projektov a prezentácií / hlavne v elektronickej podobe/, podporovala som  samostatnosť 

myslenia a tvorivosť tým, že robili rôzne tajničky. V programe HotPot a Alf som pre žiakov 

vytvárala robiť rôzne kvízy a krížovky a inšpirovala som aj niektorých žiakov k takejto 

aktivite, čím sme tiež oživovali hodiny dejepisu. Najmä so žiakmi 7. a 8. ročníka sme 

nacvičovali krátke role play s témou histórie nášho národa. Žiaci 5.ročníka si zase vyrobili 

rodostromy svojej rodiny. Niektorí s pomocou svojich rodičov ich vytvorili ozaj kvalitne. 

Tiež som využívala doplnkovú literatúru a články z časopisov.  5 žiakov sa zapojilo aj do 

dejepisnej olympiády, kde v obvodnom kole získali dve druhé a jedno prvé miesto s účasťou 

v krajskom kole.  

 

Hudobná výchova  
Vyučovala som ju v ročníkoch 5. – 7. a tiež aj v  štvrtom ročníku.  Snažila som sa 

rozvíjať hudobnosť žiakov, hudobné schopnosti, ktoré umožňujú prežívať hudobné krásno. 

Žiakov som viedla k poznávaniu bohatstva našich predkov – zvyky, tradície. Urobili sme 

triedne kolá speváckych súťaží v ľudových i populárnych piesňach, z ktorých našu školu 

víťazi reprezentovali s krásnymi výsledkami na štyroch typoch súťaží. Žiaci vo všetkých 

triedach radi spievali. V druhom polroku trochu ľahostajnejšie k predmetu pristupovali starší 

žiaci.  Prespievali sme takmer všetky piesne z učebnice.  

 

Výchova umením 

Tento predmet vyučujem prvý rok v 8. a 9. ročníku. Žiaci sa bližšie oboznamovali 

s jednotlivými hudobnými obdobiami a ich predstaviteľmi formou prezentácií. Prenikli do 

jednotlivých štýlov a žánrov populárnej hudby, učila som ich rozoznávať kvalitné umenie od 

gýča. So žiakmi 8. ročníka sme zostavili zbierku ich najobľúbenejších ľudových piesní. 

S deviatakmi sme zase spoločne vytvorili rozlúčkovú prezentáciu a tablo. Niektorí žiaci 

pracovali aktívne, niektorí však mali menší záujem. 
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Mgr. Peter Jakúbek 

 
Slovenský jazyk a literatúra - 5. ročník    

Naďalej  sa skvalitňoval obsah učiva v snahe  dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie 

výsledky. V procese učenia boli vytvárané podmienky učiť sa aktívne. Pozornosť bola 

venovaná rozvoju  čitateľskej a funkčnej gramotnosti. Nezanedbávala sa ani komunikácia. 

Nedostatky boli v aplikácii gramatických javov. Gramatické javy, napriek častému 

precvičovaniu,  niektorí žiaci neovládajú. Využíval sa materiál, ktorý ponúka virtuálna 

knižnica. Doplnková literatúra  na vyučovacích hodinách využívaná  a niekoľko vyučovacích 

hodín bolo zrealizovaných v knižnici. Žiaci sa zúčastňovali  súťaží v prednese poézie a prózy 

– HK, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko. Zapojili sa aj do literárnej súťaže Ekopríbeh.    

   

Anglický jazyk - 5., 7., 8. a  9. ročník   

Žiaci boli vedení k osvojeniu si slovnej zásoby, ktorú využívali v čítaní s 

porozumením. Cieľ vo vyučovaní AJ bol splnený. Gramatické javy boli precvičované 

pomocou úloh v pracovných zošitoch. Vedomosti boli preverované pravidelne. Rozvíjala sa 

komunikatívna zložka jazyka. Rozvoj jazykových zručností podporovali aj výukové programy, 

TS angličtina, školská angličtina a CD ROM. Využívala sa interaktívna tabuľa a programy z 

virtuálnej knižnice. Žiaci vytvárali prezentácie v PowerPointe a vytvorili hodnotné plagáty. 

Vedomosti boli preverované aj online testami z Project-u, tretie vydanie.   

  

Etická výchova  - 5. - 9. ročník  

Etická výchova bola zameraná na  rozvíjanie  tvorivého myslenia žiakov a na 

hodnotovú stránku osobnosti. Žiaci si utvárali svoj  vlastný postoj a názor. Prehĺbili si 

vedomosti z oblasti ekológie a environmentálnej výchovy. Boli vedení k tomu, aby dokázali 

niesť zodpovednosť za svoje činy a správanie. Osvojili si empatické  a asertívne správanie. 

Svoje vedomosti a získané poznatky aplikovali v scénkach, ktoré boli veľmi dobrou spätnou 

väzbou, že žiaci učivu rozumejú a vedia ho použiť. Na začiatku vyučovacej hodiny každý 

žiak v krátkosti porozprával, čo prežil od posledného stretnutia sa na hodine etike, čo bolo 

dobrou motiváciou pre rozvoj komunikácie. Bohužiaľ, nie všetci žiaci sa správali v škole 

i mimo školy tak, ako to deklarovali na hodinách etiky. Rozsah časovo-tematického plánu bol 

dodržaný.   

 

Mediálna výchova -  9. ročník 

Žiaci deviatej triedy rozvinuli svoje vedomosti a zručnosti získané na hodinách MV 

v nižších ročníkoch. Dokázali kriticky vyjadriť svoj názor na elektronické médiá. Vedia 

napísať kritiku na televízny program. Tvorivo pracovali v skupinách, ale aj samostatne. 

Informácie bez problémov nájdu na internete a dokážu ich prezentovať.  

Niektorí žiaci majú ešte nedostatky v komunikácii, čo pravdepodobne zapríčiňujú práve 

médiá – mobily, notebooky, smartfóny či tablety.     

 

Mgr. Elena Považanová 
 

Geografia 

V školskom roku 2012/2013 som vyučovala predmet geografia v 5.- 9. ročníku. Témy 

boli prebraté na základe vypracovaného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý je 

v súlade so ŠkVP. Na vyučovacích hodinách som sa snažila využívať moderné informačno-
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komunikačné technológie. Ako je napríklad interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítač. Učivo 

bolo žiakom prezentované interaktívnym spôsobom, a to prostredníctvom prezentácií 

vytvorených pomocou aplikácie Power Pointe a vyžívaním rôznych iných programov pre 

torbu máp (Gooogle Earth, Editor Máp 2, Marble). Samozrejme, že hodina geografie si 

vyžaduje aj aktívnu prácu so školským atlasom, využila som knihy, učebnice, postery a žiaci 

dostali priestor na tvorbu vlastných prezentácií. Aktivitu žiakov na hodinách geografie 

hodnotím pozitívne. Ako nedostatok pri výučbe predmetu geografia vidím malú, 

jednohodinovú dotáciu hodín v každom ročníku. Tém na prebratie je dosť, dalo by sa im 

venovať aj obšírnejším spôsobom. Aby som stihla prebrať učivo, muselo som niektoré témy 

spájať. 

 

Informatika 

Predmet informatika som vyučovala v 5. ročníku – chlapcov, v 6. a 7. ročníku. Každá 

trieda bola rozdelená na dve skupiny – dievčatá a chlapci. Tento predmet som vyučovala po 

prvýkrát. Je to predmet, ktorý je pre žiakov veľmi zaujímavý a na hodiny sa vždy tešili. 

Pracovala som opäť podľa vypracovaných výchovno-vzdelávacích plánov, všetky témy boli 

prebraté. Hravou a pútavou formou som sa žiakov snažila naučiť pracovať v programoch 

balíka Microsoft Office – Power Point, Word, Excel. Po vysvetlení si postupu práce dostali 

žiaci samostatnú prácu, ktorú mali vypracovať priamo na vyučovacej hodine alebo dostali 

prácu na doma. Pre žiakov 5. a 6. ročníka bola zaujímavá práca s programom Imagine a Logo 

Motion.   

               

Mgr. Iveta Tomášová 

 
Slovenský jazyk a literatúra – 6. a 7. ročník 

Na hodinách som vytvárala podmienky na aktívne učenia sa žiakov – nastavila som 

jazykovedný problém a žiaci ho v skupinách riešili. Podporovala som komunikáciu medzi 

žiakmi, ktorá postupne odhaľovala jazykový problém. Niektorí žiaci nemajú zvládnutú 

techniku čítania, čo sa negatívne odrazilo na porozumení textu a následne vyriešení úloh. 

Čítali sme odborné, náučné i literárne texty, uzatvorené i otvorené. Žiaci pracovali na úlohách 

v pracovných listoch, niektoré aj sami pripravili na vopred danú tému. Najviac ich zaujalo 

vypracovávanie projektov, ku ktorým pristupovali veľmi zodpovedne. Pravopisná stránka 

jazyka sa stále upevňuje, sú žiaci, ktorým pravopis nerobí problém (sú to väčšinou žiaci 

sčítaní), ale pár žiakov neovláda ani pravopis 1. stupňa. Naplánované učivo sa prebralo a žiaci 

dosiahli rôznu úroveň – podľa svojich možností a schopností a najmä vzťahu k vzdelávaniu.  

Žiaci sa zúčastnili Hviezdoslavovho Kubína a súťaže Šaliansky Maťko. Svojou 

tvorivou literárnou činnosťou obohatili aj webové sídlo školy.   
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Zhodnotenie práce s triedou 

1. ročník 
V školskom roku 2012/2013 som bola triedna učiteľka žiakom 1. ročníka. 

Triedu navštevovalo 22 žiakov, z toho bolo 12 chlapcov a 10 dievčat. Počas školského 

roka sa počet žiakov zmenil na 21, jeden žiak sa odsťahoval. 

Na začiatku školského roka sme si vytvorili pravidlá, podľa ktorých sa budú žiaci 

správať. Neustále sme si ich pripomínali, aby si ich žiaci zafixovali a  vedeli ich používať . 

Žiaci sa pravidlá naučili, vedia ich kedykoľvek zopakovať, horšie však je, že mnohí žiaci ich 

nedodržujú, čo ma veľmi trápi a budem sa snažiť i v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi, ktorí 

v tejto triede učia, na žiakov ďalej pôsobiť a trvať na ich dodržiavaní. 

Kolektív žiakov je rôznorodý, žiaci sa však v podstate rešpektujú. Žiaci sú veľmi 

„živí“. 

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Účasť rodičov na rodičovských združeniach 

bola veľmi dobrá. Na začiatku školského roka to bolo spoločné rodičovské združenie, neskôr 

som robila rodičovské združenia formou individuálnych pohovorov. S rodičmi som i v 

telefonickom kontakte, takže problémy, ktoré sa vyskytnú, sa riešia. 

Na dobrej úrovni bola aj spolupráca s materskou školou ZŠ s MŠ v Župkove. 

Spoločne sme sa zúčastnili divadelného predstavenia vo Zvolene i divadielok v škole, boli 

sme vo Hvezdárni v Žiari nad Hronom, deti z MŠ sa boli pozrieť na vyučovaní v triede, 

predviedli nám nacvičené divadielko... 

V máji sa uskutočnil výlet do Banskej Štiavnice a v júni exkurzia do Čierneho Balogu. 

 

Mgr. Eva Matejová, triedna učiteľka 

 

 2. ročník           
Pravidlá, ktoré by sme v triede mali zdokonaľovať, sú vyvesené na bočnej stene triedy. 

Snažila som sa, aby ich deti využívali počas celého pobytu v škole. Keďže v triede je 20 

individualít, mnohí si pravidlá osvojili  nedokonale, niektorí vôbec nie. Vzájomnú pomoc 

bolo vidieť nielen v skupinovej práci, ale aj na  VV -  kto dokončil, mohol ísť pomôcť 

druhému; na TV sa mi podarilo, aby si deti vzájomne vymieňali loptu pri vybíjanej. Na TV 

vedeli pekne cvičiť, ak som ich rozdelila do družstiev a určila vedúceho. Deťom však chýba 

trpezlivosť pri práci, niektorým je jedno, ako im práca dopadne. Nevedia si uvedomiť, že aj 

známka je zrkadlom ich vedomostí. Šport sme pestovali najmä na TV a Pohybových  hrách. 

Žiaci sa vždy na ne tešili, problém bol však s disciplínou niektorých žiakov. Na vyučovaní 

som používala často prácu v skupine- pri utvrdzovaní učiva, mnohé veci som nechávala na 

improvizáciu detí - Tvorivá dramatika a Detské hudobné divadlo. Myslím, že vyučovanie 

bývalo pestré, striedala som činnosti hravé (súvisiace s učivom) s činnosťami, ktoré si 

vyžadovali viac sústredenia. Deti obľubovali samostatnú prácu, kedy si mohli určiť poradie 

úloh, radi si sami kontrolovali činnosť. Riešiť nejako rozumne problémy medzi sebou väčšina 

žiakov ešte nevie- najmä chlapci. Veľa ich rozhovorov končilo žalovaním, niekedy sa 

schyľovalo k bitke a zvadám. Dievčatá sa vedeli celkom pekne pohrať. Tento rok „letelo“ 

v triede LEGO. Strávili pri ňom dosť času počas prestávok a potom v ŠKD. 

Exkurziu a výlet sme absolvovali v poriadku, problém bolo „pozbierať“ žiakov (problém- 

financie v rodine).  

                                                                            Mgr. Lenka Jančoková, triedna učiteľka 
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3. ročník 
 

Ciele a práca s triedou : 

- Upevňovanie kolektívu 

- Dosiahnutie, čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov 

- Dosiahnuť u detí radosť z toho, že chodia do školy 

- Dobrá spolupráca s rodičmi 

Na vyučovaní som presadzoval tvorivú prácu detí, využívali sme hlavne formu hry, ktorá 

je pre dieťa životnou potrebou. Didaktickými hrami sme precvičovali postreh, dôvtip, 

presnosť, predstavivosť a pohotovosť a zároveň aj súťaživosť medzi žiakmi. Deti s radosťou 

pracovali s pracovnými listami na všetkých predmetoch, ktoré som si vždy pripravil na dané 

témy. 

Venovali sme sa aj starostlivosti o prírodu, veľa sme hovorili o ochrane životného 

prostredia, o  našej vlasti a o regióne Kľakovskej doliny. 

Spolupráca s rodičmi počas celého školského roka bola na dobrej úrovni, pravidelne som 

ich  informoval o práci žiakov, správaní a prospechu a mojej práci. 

Podľa plánu práce sme uskutočnili školský výlet (Župkov – Kremnica – Kremnické Bane 

– stred Európy – Vodná nádrž Turček – Harmanecká jaskyňa - Župkov). Zúčastnili sme sa na 

exkurzii v Banskej Bystrici, kde sme navštívili Tihányiovský kaštieľ a múzeum SNP. 

Obidve akcie boli vydarené a žiaci budú mať pekné spomienky na všetko, čo videli a zažili. 

Najlepší žiaci – Timotej Boháč, Matej Bara, Branislav Šopa, Lea Valentová a Silvia 

Víglašská – títo žiaci dostanú aj pochvalu triednym učiteľom za výborný prospech a vzornú 

prípravu na vyučovanie. Napriek tomu, že má veľa vymeškaných hodín, k dobrým žiakom 

patrí Marek Repiský. 

Výchovné problémy boli so žiakom Jurajom Didim. Jeho správanie je dosť neobvyklé 

a stáva sa vzorom zlého správania, ktoré však ostatní chlapci v triede majú tendenciu 

nasledovať a ísť po nesprávnej ceste. Napriek pokarhaniu riaditeľkou školy v I. polroku,  jeho 

správanie sa nezlepšilo a v kolektíve sa to prejavuje zhoršovaním vzťahov. 

So žiakmi III. ročníka sa mi počas školského roka spolupracovalo celkom dobre. Kolektív 

žiakov a vzťahy v ňom sa stále vyvíjajú, ale vyžaduje aj veľa trpezlivosti, pretože žiaci sú živí 

a  len postupne sa učia plniť svoje povinnosti a disciplinovane dodržiavať školský poriadok. 

V ďalšom školskom roku je nevyhnutné venovať pozornosť žiakovi Didimu. 

Teší ma, že aj žiačky rómskeho pôvodu Alžbeta Tekeliová a Anna Kováčová chodia do 

školy pravidelne a dosahujú celkom dobré výsledky. Treba naďalej pracovať na tom, aby radi 

chodili do školy a mali  radosť zo získavania nových vedomostí. 

Do IV. ročníka postupujú všetci žiaci. 

Mgr. Viliam Herchl, triedny učiteľ 

4. ročník 

Po štyroch rokoch s mojou triedou musím povedať, že moja práca s nimi bola viac než 

uspokojivá. Môj cieľ- vytvoriť dobrý kolektív detí sa mi podarilo splniť. Žiaci sa navzájom 

podporujú, dokážu sa spolu rozprávať, dohodnúť. Závažnejšie výchovné problémy som s nimi 

nemala. Málokedy sa stalo, že by si ubližovali posmievaním. Skôr sa povzbudzovali. Zapájali 

sa do mimoškolských aktivít, chodili už aj súťažiť a hoci je v triede viac integrovaných 

žiakov, dokázali sa zapojiť do takýchto aktivít aj oni.  

Myslím si, že aj rodičia a spolupráca s nimi bola vynikajúca. Väčšina z nich so školou 

komunikovala, svoje deti podporovali v mimoškolských aktivitách. Spoločne sme sa stretávali 

aj počas víkendov ( boli sme na Pustom hrade, v Španej doline, B. Bystrici). Keď mali doma 

nejaký problém, upozornili ma naň, aby sme s deťmi mohli ďalej dobre pracovať. 
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Mojím prianím je, aby z týchto žiakov zostal aj naďalej takýto dobrý kolektív, aby sa 

s nimi dobre pracovalo, aby dosahovali čo najviac úspechov. Nech robia radosť nielen 

rodičom, ale aj učiteľom, ktorí ich budú učiť. 

Mgr. Zuzana Kurková, triedna učiteľka 

5. ročník 

Počet žiakov v triede: 23 

Počas celého školského roka fungovala spolupráca medzi mnou a žiakmi. Každý 

týždeň boli realizované triednické hodiny, na ktorých sa nepretržite riešili výchovné opatrenia 

a vzdelávacie výsledky. 

Výchovné opatrenia: Na prvých hodinách bol prečítaný školský poriadok, kde sme si znova 

zopakovali práva a povinnosti žiaka v našej škole. Niektoré z nich sa nám nepodarilo dodržať 

a preniesť do vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho. Čo sa nám nepodarilo ani najmenej 

eliminovať je hlučnosť, ktorá je typická pre túto triedu a značne narúša vyučovací proces.  Aj 

v ďalšom školskom roku sa spolu s rodičmi budeme snažiť o spoluprácu, aby sme prispeli 

k lepšej pracovnej morálke v triede. 

Vzdelávacie výsledky: Piaty ročník sa právom považuje za prelomový ročník, čo sa 

odzrkadlilo aj na prospechu u niektorých žiakoch. Pribudlo nových predmetov a aj zmena 

vyučujúcich mali dopad u niektorých z nich na zhoršené známky či už na polroku alebo konci 

školského roka. Po konzultáciách s rodičmi  a s vyučujúcimi došlo u niektorých k zlepšeniu, 

ale ešte stále musíme spoločne hľadať spôsob, ako naše vedomosti, ktoré získavame, neboli 

len dočasné, ale trvalé, pričom by sme ich mali vedieť aplikovať a využiť v našom 

každodennom živote. 

Triedu hodnotím ako dobrú, živú, pretože majú veľmi veľa pozitívnych vlastností.  

Pozitívom tejto triedy je, že sa dá nadchnúť pre prácu. Žiaci majú radi prácu v skupinách, 

ktorú chválili aj samotní vyučujúci. Na školskom výlete a exkurziách sa správali slušne 

a rešpektovali pokyny vyučujúcich. Dodržiavali dohodnuté pravidlá. Prevažná časť tejto 

triedy nemá ani výchovné problémy ani vzdelávacie, takže si myslím, že spoločným úsilím sa 

nám podarí dosiahnuť náš cieľ, aby sme sa stali vychovanými a vzdelanými mladými ľuďmi.   

 

Mgr. Ivana Mátrayová, triedna učiteľka 

 

6. ročník 
       V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v VI. ročníku. V triede je 23 

žiakov, z toho 8 dievčat a 15 chlapcov. Sedem žiakov sa vzdelávalo podľa IVVP.   

Mojím cieľom bolo formovať a upevňovať kolektív, budovať v nich samostatnosť 

a zodpovednosť. Pozornosť som venovala aj  rozvíjaniu komunikácie medzi mnou a žiakmi 

a tiež medzi žiakmi navzájom. V triede mám veľa  šikovných žiakov, ktorí sú pracovití, 

svedomití a pristupujú k svojmu vzdelávaniu zodpovedne, zapájajú sa do mimoškolskej 

činnosti, sú aktívni. Ich správanie je v súlade so školským poriadkom. V triede sú aj žiaci, 

ktorí ho porušujú, tým, že si neustále zabúdajú učebné pomôcky, nerobia si domáce úlohy, do 

školy chodia nepripravení, ich správanie narúša vyučovací proces. Ak sa v triede vyskytli 

porušenia, riešila som to so žiakom ústnym pohovorom, prípadne s rodičom. V priebehu 

školského roka 2012/2013 boli udelené aj výchovné opatrenia.  Hoci som počas školského 

roka riešila mnohé problémy v triede, myslím, že ako trieda nie sú zlí. V čom skôr vidím 

problém, je, že v triede mám jednu žiačku, ktorú ostatní žiaci veľmi ťažko prijímajú medzi 

seba, lebo si podľa nich vymýšľa a klame. Veľmi často som sa so žiakmi o tom rozprávala, 

dohovárala som im a vidím menšiu pozitívnu zmenu. Problémy, prípadne neúspechy, som 
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pravidelne rozoberala s deťmi na triednických hodinách a spoločne sme hľadali východiská 

pre zlepšenie aj prospechu, ale aj správania. 

Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní spolupracovať. 

Viac sa mi osvedčili individuálne konzultácie, prípadne korešpondenčné informácie 

o prospechu a správaní žiakov.  

Mgr. Jana Tomášová, triedna učiteľka 

 

7. ročník 
V triede je 20 žiakov, z toho 12 dievčat a 8 chlapcov. V triede je 1 žiačka, ktorá je 

individuálne začlenená. 

Žiaci sa v prevažnej miere správali v súlade so školským poriadkom školy. Vo 

výchovnej práci sa mi osvedčil najmä individuálny rozhovor so žiakmi, metóda vysvetľovania 

nevhodnosti nesprávneho správania a konania. V triede som sa snažila vytvárať atmosféru 

otvorenosti a vzájomnej pomoci. Komunikácia so žiakmi bola orientovaná na vytváranie 

vzájomnej dôvery vo vzťahu učiteľ – žiak, žiak – žiak (venovali sme sa hlavne prevencii 

šikanovania).  

Na vyučovacích hodinách boli žiaci prevažne aktívni. Niektorí žiaci sa zapájali do 

rôznych súťaží, reprezentovali školu na mimoškolských akciách. 

Spolupráca s rodičmi bola počas školského roka na veľmi dobrej úrovni. Ich účasť na 

rodičovských združeniach bola veľmi dobrá.  K rodičom som sa snažila byť ústretová, termín 

vzájomných mimoriadnych stretnutí sme si dohodli individuálne podľa potrieb rodičov. 

V mesiaci jún som využila formu korešpondenčného RZ. Rodičia boli informovaní 

o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.     

Žiaci absolvovali počas školského roka exkurziu do Martina, kde sa zúčastnili Jarnej 

školy fantázie v Biblickej škole, okrem iného navštívili Maticu slovenskú  a Dom Jozefa 

Cígera Hronského. 

V mesiaci máj žiaci absolvovali exkurziu do Žiaru nad Hronom. V rámci nej navštívili 

Čistiareň odpadových vôd ZH, Izbu Š. Moysesa, archeologické múzeum a Park Š. Moysesa. 

Pre žiakov bol na záver školského roka zorganizovaný školský výlet do Štúrova, kde strávili 

krásny slnečný deň v rekreačnom komplexe Vadaš. 

Mgr. Jaroslava Žabková, triedna učiteľka 

 

8. ročník 
V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v VIII. triede. Cieľom mojej 

práce bolo pokračovať vo formovaní kolektívu, viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti. 

Myslím si, že vzťah žiak – učiteľ je veľmi dobrý, mnohí žiaci majú moju dôveru. Tak isto sa 

upevnili vzťahy medzi žiakmi v triede. Tvoria dobrý a vcelku celistvý kolektív. Mnohí žiaci 

sú usilovní, pracovití, pripravujú sa, majú dobré výsledky, záleží im na vyučovacích 

výsledkoch. Sú však aj takí, ktorým sú škola a ich výsledky v škole ľahostajné. Nepripravujú 

sa, zabúdajú pomôcky, na hodinách sú pasívni. Väčšina žiakov sa správa podľa pravidiel 

školského poriadku. Sú však aj žiaci, ktorí svojím konaním, postojom k učeniu sa, príprave na 

hodiny, vzťahom a správaním sa k učiteľom, školský poriadok porušujú. Tieto porušenia som 

riešila vždy aktuálne so žiakom, buď formou ústneho pohovoru, v prípade potreby s rodičom 

žiaka a počas školského roka boli udelené aj výchovné opatrenia. Výchovné problémy, ktoré 

bolo potrebné v  triede riešiť – vyrušovanie na hodinách, pasivita na hodinách, drzé správanie 

k vyučujúcim, nepripravenosť na vyučovanie, nedisciplinovanosť počas prestávok, meškanie 

na vyučovaciu hodinu, záškoláctvo, fajčenie.  
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Mnohí žiaci z triedy reprezentujú školu vo vedomostných, umeleckých a športových 

súťažiach. Aj v tomto roku som žiakov viedla k tomu, aby sa starali o čistotu a úpravu triedy, 

udržiavali si vo svojich veciach poriadok, aby si vážili priestory, v ktorých sa učia. V triede 

máme  2 žiakov, ktorí boli vzdelávaní podľa IVVP. 

 Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Osvedčili sa individuálne konzultácie, 

korešpondenčné informácie o VVV žiakov. Touto formou boli všetci rodičia informovaní 

o svojom dieťati, čo potvrdili podpisom.  

Mgr. Martina Gáborová, triedna učiteľka 

 

9. ročník 
V tomto školskom roku triedu navštevovalo 22 žiakov, 8 dievča a 14 chlapci, pričom 

žiak Ján Kotrla  bol v prvom polroku v reedukačnom centre v Hlohovci. So žiakmi sme 

absolvovali exkurziu na výstavu Human Body do Bratislavy, v rámci profesijnej orientácie sa 

zúčastnili na Dni otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole v Žarnovici a Strednej 

združenej škole v Novej Bani, tiež sme boli na exkurzii v Čističke odpadových vôd v Žiari 

nad Hronom. Na koncoročnom výlete sme boli na kúpalisku Vadaš v Štúrove.  

 S triedou sa mi pracovalo veľmi ťažko. Mnohí žiaci sa ani po deviatich rokoch 

školskej dochádzky nenaučili prispôsobiť druhým, urobiť kompromis, trvali si len na svojom. 

Toto sa prejavilo aj na exkurziách, výlete, v ich účasti na tanečnom kurze, kde sa ich nikdy 

nezúčastnilo viac ako dve tretiny triedy. Mnohí žiaci sú stále nezodpovední, čo sa odzrkadlilo 

na neskorom predkladaní ospravedlneniek a rôznych písomností, ktoré som od nich 

vyžadovala ako triedna učiteľka. 

 K problematickým žiakom patrili  Kadeřábek, Kokles, Bielik. Títo žiaci mali v prvom 

polroku aj riaditeľské pokarhanie. S  Kadeřábkom a Bielikom bol uskutočnený aj pohovor  

pred výchovnou komisiou, za účasti ich rodičov a to kvôli tomu, že Kadeřábek si do školy 

vôbec nenosil školské pomôcky, chodil bez školskej tašky a Bielik sa nevhodne správal na 

vyučovacích hodinách. Po týchto pohovoroch došlo u oboch k náprave. Ján Kotrla sa po 

návrate z reedukačného centra v správaní oproti minulému školskému roku zlepšil, avšak ešte 

stále je dosť impulzívny a niekedy zareaguje skratovo. Bol zverený do starostlivosti starej 

matky, tá sa pravidelne informuje na jeho výchovno-vyučovacie výsledky. V správaní sa 

výrazne zlepšil oproti minulému školskému roku Azor. V triede sú chlapci, ktorí na verejnosti 

otvorene fajčia, ich rodičia to vedia, avšak nevedia si s tým poradiť, ja som to častokrát 

s chlapcami riešila,  tiež neúspešne. V priestoroch areálu školy však  prichytení fajčiť neboli, 

takže sme to nemohli riešiť ako porušenie školského poriadku. K prospechovo najlepším 

žiakom patrili Veronika Betková, Samuel Šipikal, Simona Boháčová. Na všetky dievčatá 

v triede som sa mohla vždy vo všetkom spoľahnúť. Denis Danihel a Pavol Bartoš boli 

integrovaní žiaci a pracovalo sa s nimi podľa pokynov CPPPaP v Žarnovici.  

 Deviataci pomáhali ako trieda zrealizovať praktickú časť Ochrany života a zdravia, 

pomohli mi pri zrealizovaní aktivít k Svetovému dňu vody  a predvianočnej diskotéky. 

 V školskom roku bolo uskutočnených päť rodičovských združení, účasť na posledných 

troch bola takmer 100 %. Na troch združeniach sa zúčastnila aj výchovná poradkyňa a na 

jednom zástupcovia Strednej priemyselnej školy zo Žarnovice. 

Ing. Dana Bieliková, triedna učiteľka 
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Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov 

za školský rok 2012/2013 
 

Do materskej školy v školskom roku 2012/2013 bolo prijatých 24 detí. V tomto 

školskom roku sme mali 12 predškolákov. Dochádzka bola veľmi dobrá. Po písomnom 

súhlase rodičov v MŠ zrealizovali z CPPPaP Žarnovica individuálne vyšetrenie u detí 

predškolského veku formou psychodiagnostickej metodiky.  

 

Zistenia boli nasledovné: 

Gáborová, Katka – rotacizmus / pripravená na vstup do školy – vedomosti má na vyššej 

úrovni ako predškolák/, 

Tonhauserová, Linda – pripravená na vstup do školy, 

Jelemenský, Samuel – sigmatizmus /pripravený na vstup do školy/, 

Rečlo, Alex – rotacizmus, sigmatizmus /pripravený na vstup do školy/, 

Adamík, Martin – rotacizmus, sigmatizmus /pripravený na vstup do školy/, 

Kamody, Pavol – neabsolvoval diagnostické vyšetrenie, ale jeho vedomosti sú na vyššej 

úrovni ako predškolák/, 

Barina, Lukáš  - sigmatizmus /pripravený na vstup do školy/, 

Trusková, Kristína – slabo rozvinutá grafomotorika,  

Tököly, Jozef – slabšia úroveň grafomotoriky / nedostatočne rozvinutá grafomotorika/, 

Tekely, Jakub – sigmatizmus, nedostatočne rozvinutá grafomotorika, 

Žiak, Jozef – slabšie matematické predstavy, slabšia grafomotorika /nedostatočne rozvinutá 

grafomotorika a slabšie matematické predstavy/, 

Tekeliová Karin – neabsolvovala diagnostické vyšetrenie ale základné vedomosti má je 

pripravená na vstup do školy. 

 

Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-

vzdelávacie výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami v triede, podieľajú sa na chode 

triedy. Čo hodnotím ako negatívum je, že rodičia málo rešpektujú zdravotný stav svojich detí.   

 

Akcie s deťmi 

 

SEPTEMBER 

 9.9. bolo zrealizované rodičovské združenie, zúčastnilo sa 13 z 20 rodičov, boli 

oboznámení  so ŠkVP a plánom práce MŠ a školským poriadkom. 

 Zber liečivých rastlín spolu s rodičmi – sušili, kreslili, dotvárali herbár, získali 

informácie o význame byliniek pre človeka. 

 Vykopali sme a následne upiekli zemiaky z vlastnej úrody. 

 Zrealizovali sme prednášku o zubnej hygiene – dôležitosť starostlivosti o zubný chrup. 

 V spolupráci s rodičmi sme vyzdobili MŠ jesennými plodmi. 

 Zrealizovali sme výchovný koncert – ujo z Očovej. 

Priemerná dochádzka : 14,2 

OKTÓBER 

 Spoločne sme súťažili  o najkrajšie jablko/ upevňovanie vzťahu rodič – dieťa/. 

 Púšťali sme šarkanov, ktoré si deti samy vyrobili.  
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 V rámci Dňa jablka sme strúhali, piekli a jedli jedlá z jabĺk. 

 V rámci Medzinárodného dňa knižníc sme sa zapojili so školákmi do rozprávkovej 

tržnice, na školskom dvore sme hľadali rozprávkový poklad, v MŠ nám prerozprával 

rozprávku žiak ZŠ / Janko Hraško/. 

 Vyrezávali sme tekvice – výstavka plodov jesene. 

 Uskutočnili sme depistáž logopedičky. 

 Čistili sme školskú záhradu, zbierali úrodu – návyk starostlivosti o prírodu. 

 Piekli sme zemiaky z vlastnej úrody. 

 Kultúrnym programom sme si uctili starých rodičov – Mesiac úcty k starším – 

v materskej škole, v Spoločenskom dome Župkov. 

Priemerná dochádzka: 14 

NOVEMBER 

 Zapojili sme sa do projektu ,,Evička nám ochorela,, - deti si osvojovali správne 

hygienické a bezpečnostné návyky, mali sme besedu s MUDr. Hrnčiarovou. 

 Navštívili sme divadelné predstavenie POLEPETKO vo Zvolene s prvákmi. 

 Deti poznávali, triedili, rozlišovali chuťou ovocie a zeleninu – pripravovali si 

vitamínové bomby. 

 Učili sme sa separovať a triediť odpad – vytvorili sme ,,Vláčik separáčik“. 

Priemerná dochádzka:  12          

 DECEMBER                                                

 Pozorovali sme vplyv počasia na prírodu. 

 Na Barboru sme robil pokusy s vetvičkami vo vázach. 

 Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti. 

 Stavali a ozdobovali sme vianočný stromček. 

 Piekli a ozdobovali sme medovníčky s pani Katkou Lipianskou. 

 Pripravili sme besiedku pre rodičov.  

 Zrealizovali sme tvorivé dielne  v spolupráci so Základnou školou/ tvorili ikebany, 

piekli medovníčky, piekli oblátky, liali vosk – na Ondreja/. 

 Navštívili sme prvákov na vyučovaní. 

 Sánkovali sme sa a realizovali rôzne zimné radovánky. 

Priemerná dochádzka:  14        

JANUÁR 

 Využívali sme bohatú nádielku snehu na hry so snehom, stavanie snehuliakov, 

sánkovanie, bobovanie, otužovanie snehom. 

 Uskutočnil sa zápis predškolákov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili 12 predškolákov. 

 Pozorovali sme zmeny v prírode ovplyvnené počasím, vychádzky ku Kľakovskému 

potoku – vplyv zimy. Vytvárali si citový vzťah k živej a neživej prírode. 

 Tvorili sme koláčiky pre vtáčiky. 

 Pozorovali sme stopy zvierat v snehu. 

 Robili sme pokusy so snehom. 

Priemerná dochádzka: 11 
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FEBRUÁR  

 Deti pozorovali oblohu zapisovali zmeny- malí meteorológovia. 

 Pripravili sme srdiečka pre rodičov na Valentína. 

 Zrealizovali sme karneval – ukážka masiek žiakom prvého stupňa, súťažili , dostali 

odmeny, sladkosti a občerstvenie im pripravili rodičia. 

 Mali sme ukážku hudobného nástroja: harmonika (heligónka). 

 Piekli sme šišky z kysnutého cesta. 

 Tvorili sme rôzne masky. 

 Zorganizovali sme divadelné predstavenie Katkine výmysly v MŠ. 

Priemerná dochádzka: 10 

MAREC 

 Navštívili sme Planetárium v Žiari nad Hronom v spolupráci s prvákmi. 

 Zapojili sme sa do súťaže ,,Vesmír očami detí“. 

 Navštívili nás deti z MŠ  Veľké Pole. 

 Aplikovali sme projekt Veselé zúbky – prednáška a popoludnie spolu s rodičmi v MŠ. 

 V rámci mesiaca knihy sme absolvovali návštevu školskej knižnice, v spolupráci so 

škôlkami z Kľakovskej doliny a CVČ  sme mali súťaž Rozprávková škôlka, kde sa 

zúčastnilo 5 škôlok /Hrabičov, Župkov, Horné Hámre, Veľké Pole, Hodruša-Hámre/. 

 S príchodom  jari sme vyrábali vtáčiky, kvietky a i. 

 Zbierali sme prvú jarnú liečivú bylinu – podbeľ. 

 Oboznamovali sme sa s okolitými obcami, navštívili  sme p. starostu Ing. J. Tomáša, 

ktorý deťom porozprával zaujímavosti o obci. Deti mu na pamiatku vyrobili vlajku 

obce, názov obce. 

 Uskutočnili sme tvorivé dielne s pani L. Boháčovou – ozdobovanie vajíčok, deti 

poznávali ľudové remeslá: hrnčiarsky kruh, práca pletenia s pedigom. 

 Navštívili sme divadlo v spolupráci so ZŠ – Cisárove nové šaty. 

Priemerná dochádzka: 15,2 

APRÍL 

 Čistili sme školskú záhradu, sadili sme a pozorovali sme rast, deti si uplatňovali 

prakticky návyky starostlivosti o prírodu. 

 V spolupráci s mikroregiónom Kľakovská dolina všetky MŠ a žiaci ZŠ absolvovali 

hudobný koncert  s názvom ujo Viktor. 

 Zapojili sme sa do zbierky ,,Deň narcisov“. 

 Nasadili sme si do školskej záhrady zeleninu. 

 V spolupráci s CPPPa P absolvovali predškoláci testovanie školskej zrelosti. 

 V rámci projektu Vyčistime si Zem aj naši škôlkari čistili okolie MŠ.  

 Deti zo štvrtého ročníka pripravili súťažné dopoludnie pre škôlkarov o spoznávaní 

prírody. 

 Zrealizovali sme besedu s pracovníčkou LZ p. K. Dávidovou /rozprávala deťom 

o starostlivosti o prírodu/. 

 Doplnili sme si bylinkovú skalku. 

Priemerná dochádzka: 14 

      



                              Základná škola s materskou školou Župkov 
_______________________________________________________________________________ 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  2012/2013 strana 61 
 

 

MÁJ 

 Pozorovali sme hmyz, život  slimáka – deti sledovali na pokuse život slimáka, na 

školskom dvore pozorovali mravenisko. 

 Uskutočnili sme vychádzky do blízkeho okolia – ku Kľakovskému potoku, kde 

poznávali rastlinstvo a zvieratá, pozorovali a počúvali zvuky v prírode. 

 Vyrábali sme darček pre mamičky, besiedka ku Dňu matiek, vystupovanie v SD – Deň 

matiek. 

 Zrýľovali sme si záhradu v spolupráci s  rodičom. 

 Sadili sme do záhrady. 

 Navštívili nás sokoliari. 

Priemerná dochádzka: 16 

        

JÚN 

 Deň detí v MŠ – autobusom sme cestovali do Ostrého Grúňa kde v spolupráci 

s ostatnými škôlkami prebehol prvý ročník Detskej olympiády. 

 Kreslili sme na cestičku kriedami. 

 Opekali sme rôzne dobroty, piekli /gofry, zliepané banánky a i./. 

 Maľovali sme na kamene. 

 Zrealizovali sme športové súťaže. 

 Žiakom 2. a 4. ročníka sme sa predstavili divadielkom Neposlušné kozliatka. 

 Rozlúčili sme sa s predškolákmi, ktorým slávnostne privítali pani riaditeľka a pán 

starosta na obecnom úrade a odovzdali im Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. Odmenou za úsilie im bola torta a koláče, ktoré upiekli mamičky. Na 

záver mali diskotéku. 

 Zrealizovali sme spoločný výlet s rodičmi do Bojníc – rozprávkové Bojnice. 

 Vytvorili  sme a vyhodnotili  anketu - spokojnosť rodičov so službami MŠ.  

Priemerná dochádzka: 16,7 

 

triedna učiteľka Anna Šipikalová 

 

 

 

 


