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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ Župkov, Župkov 18, 966 74 Župkov 

za školský rok 2013/2014 

 

 

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 2013/2014 prerokovala a schválila pedagogická rada dňa 28.08.2014. 

 

       Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

za školský rok 2013/2014 prerokovala a schválila rada školy dňa 01.10.2014. 

 

          

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

      predseda rady školy 

 

III. Prerokovanie v obecnom zastupiteľstve 

 

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

za školský rok 2013/2014 prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 23.10.2014. 

 

 

        

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 2013/2014.  

4. Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie a metodického združenia, výchovného 

poradenstva, koordinátora prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok 

2013/2014.  

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 Zuzana Luptáková 

 

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  
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Činnosť rady školy v školskom roku 2013/2014:  

V školskom roku 2013/2014 plnila rada školy svoju funkciu iniciatívneho a poradného 

samosprávneho orgánu. Zasadnutia sa uskutočnili podľa plánu, zápisnice sa nachádzajú 

v dokumentácii rady školy. Úlohy stanovené radou školy boli priebežne plnené. Rada školy 

riešila v spolupráci so ZŠ s MŠ Župkov a RZ pri ZŠ s MŠ Župkov závažný problém 

osočovania a ohovárania ZŠ s MŠ Župkov na stránkach Nového Času. 

 Poradné orgány riaditeľky školy 

 Pedagogická rada -  v školskom roku 2013/2014 pedagogická rada zasadala 7-krát. 

Na svojich zasadnutiach zobrala na vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 

jednotlivé štvrťroky. Na mimoriadnych pedagogických radách schvaľovala zmenu formy 

vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (forma individuálneho 

začlenenia), odporučila riaditeľke školy udeliť 88 žiakom pochvaly rš a 6 žiakom pokarhania 

rš. Na návrh triednych učiteľov PgR schválila:  

 v 1. polroku 76 pochvál TU, 18 napomenutí TU a 4 pokarhania TU;  

 v 2. polroku 82 pochvál TU, 4 napomenutia TU a 0 pokarhaní TU.  

 

Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov pedagogická rada riešila porušenia 

školského poriadku školy a navrhla na konci školského roka 2013/2014 5 žiakom zníženú 

známku zo správania za neospravedlnené hodiny alebo za správanie v rozpore so školským 

poriadkom. 

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, systém hodnotenia 

pedagógov, výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T-2014 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 2013/2014 Strana 5 
 

I. c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014  

Základná škola  

ročník 

stav k 15. 09. 2013 stav k 31. 08. 2014 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrovaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrovaných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 1 23 0 

1 

1. a 4. 

ročník 

29 

1 23  0 

1 

1. a 4. 

ročník 

29 2. 1 22 0 1 22 1 

3. 1 19 1 

1 

2. a 3. 

ročník 

34 

1 19 2 

1 

2. a 3. 

ročník 

34 4. 1 20 2 1 20 2 

5. 1 23 9   5 1 23 9   5 

6. 1 22 4     1 22 4     

7. 1 24 7   1 1 25 8   1 

8. 1 20 2     1 20 2     

9. 1 22 2   1 1 23 2   1 

spolu 9 195 27 2 63 9 197 30 2 63 

 

Materská škola – počet detí 

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

priemer 14 16,5 15 16 11 10 16,2 17 20 20 

 

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 2014/2015 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá 

odklad plnenia povinnej 

školskej dochádzky nezaškolení v MŠ samostatné 

29 13 1 1 2 
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 Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 

prijatí na štúdium na stredné školy v školskom roku 2014/2015 

ročník 

Prehľad o počte žiakov zapísaných na štúdium na jednotlivé typy škôl 

osemročné 

gymnázium 
gymnázium 

stredné 

odborné školy 

stredné 

umelecké 

školy 

neumiestnení 

9. 0 5 17 1 0 

8. 0 0 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. 23  - -  23 0 

2. 22 18 2 2 0 

3. 19 10 6 3 0 

4. 20 8 11 1 0 

5. 23 15 5 2 1 

6. 22 9 8 5 0 

7. 25 9 4 12 0 

8. 20 12 5 3 0 

9. 23 12 3 8 0 

spolu 197 93 44 59 1 
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Klasifikácia podľa predmetov 

Priemer podľa predmetov 

predmet 

ročník SJL TP/TD AJ NJ M IV/I D V/G P/B F PP/OŽZ CH 

1. 1,43 1,00 1,17  - 1,26  -  - -  1,00  - 1,00 -  

2. 1,77 1,00 1,5  - 1,45 1,09  - 1,36 1,23  - 1,00  - 

3. 2,32 1,00 1,74  - 1,89 1,11  - 1,68 1,58  - 1,00  - 

4. 2,37 1,32 1,74  - 2,05 1,05 -  1,95 1,89  - 1,00  - 

5. 2,22  - 1,87  - 2,09 1,27 1,35 2,09 1,39  - 1,00  - 

6. 2,32  - 2,23 2,23 2,5 1,18 1,73 2,23 2,14 1,64 1,03 1,64 

7. 2,63  - 2,42 2,29 2,67 1,21 1,96 2,04 2,29 1,96 1,00 1,83 

8. 2,00  - 1,74 1,79 2,21 -  1,47 1,32 1,42 1,63 1,00 1,58 

9. 2,22  - 2,17 2,17 2,48 -  1,83 1,78 1,57 2,09 1,00 1,65 

 

Priemer podľa predmetov 

predmet 

ročník VU HV DHD MV ON VV EV/NV TŽP 

TV/ 

TSV ČG SP T 

1.   1,00       1,00 1,00   1,00       

2.   1,00       1,00 1,00   1,00       

3.   1,00 1,00     1,00 1,00   1,00       

4.   1,00       1,00 1,00           

5.   1,00   1,18 1,41 1,00 1,10 1,00 1,00       

6.   1,00   1,00 2,14 1,00 1,23 1,00 1,09       

7.   1,29   1,92 1,63 1,00 1,32   1,04 1,71 1,00 1,00 

8. 1,00     1,11 1,53   1,00   1,00 1,37 1,00 1,00 

9. 1,22     1,00 1,96   1,01   1,00 1,96 1,00   

 

Prospech žiakov: 

Zo 197 žiakov prospelo s vyznamenaním 93 žiakov (47,21%), prospelo veľmi dobre 44 

žiakov (22,34%), prospelo 59 žiakov (29,95%), neprospela 1 žiačka (0,51%), ktorá bude 

opakovať ročník. 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T-2014 

počet žiakov SJL – Ø SR 

 

SJL – Ø škola 

 

M – Ø SR 

 

M – Ø škola 

 

23 62,00% 54,62% 54,67% 43,41% 

 

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

slovenský jazyk matematika počas povinnej školskej dochádzky. 
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Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia 

roč. 

vymeš-

kané 

hodiny ospr. neospr. 

pochvaly 

TU 

napom.     

TU 

pokarh.    

TU 

pokarh.    

RŠ 

pochvaly 

RŠ 

znížené 

známky 

zo 

správania 

1. 1383 1383 0 39 0 0 0 0 0 

2. 1708 1668 40 19 3 0 1 23 2 

3. 1143 1102 41 26 2 0 1 12 2 

4. 1404 1404 0 4 0 0 0 7 1 

5. 1666 1560 106 20 0 1 0 8 2 

6. 1792 1792 0 9 2 0 0 3 0 

7. 3129 3094 35 18 9 2 3 4 4 

8. 2030 2030 0 9 2 1 0 15 0 

9. 3684 3673 11 14 4 0 1 16 0 

spolu 17939 17706 233 158 22 4 6 88 11 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2013/2014 na jedného 

žiaka pripadlo 91,06 vymeškaných hodín, čo je o 18,43 menej ako v minulom školskom roku. 

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). 

I. f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014 

ročník uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 9. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 
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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 22 

z toho pedagogickí zamestnanci 15 

     - kvalifikovaní 15 

     - 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 2 

školská jedáleň  

zamestnanci 2 

     - vedúca ŠJ (zamestnanec OÚ) 0 

     - hlavná kuchárka 1 

     - pomocná kuchárka 1 

SPOLU zamestnancov 26 

 

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 - NJ 

Dana Bieliková, Ing. CH - B 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Viliam Herchl, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jana Herková, Mgr. AJ a literatúra 

Peter Jakúbek, Mgr. AJ – SJL - EV 

Mária Jakúbeková, Mgr. M – HV  

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Zuzana Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

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

Ivana Mátrayová, Mgr. 1. – 4. ročník 
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Mária Sartorisová, Mgr. 1. – 4. ročník 

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

Jaroslava Žabková, Mgr. M – základy techniky 

 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 1 

dejepis 1 

geografia 2 

občianska náuka 3 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

telesná výchova 1 

informatika 1 

tvorba životného prostredia 1 

 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania. 

Prehľad o odbornosti zastupovania za školský rok 2013/2014 

počet hodín/                       

ročník zastupované hodiny odborne neodborne 

1. ročník 45 27 18 

2. ročník 51 42 9 

3. ročník 38 21 17 

4. ročník 23 15 8 

5. ročník 48 13 35 

6. ročník 53 15 38 

7. ročník 60 4 56 

8. ročník 46 4 42 

9. ročník 37 8 29 

SPOLU 401 149 252 

 

I. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

forma 

vzdelávania 

počet 

vzdelávaných 

priebeh vzdelávania 

ukončilo prebieha začalo 

funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

2 2 - - 

inovačné 

vzdelávanie 

5 5 - - 

funkčné 

vzdelávanie 

1 1 - - 
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Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie.  

V školskom roku 2013/2014 učitelia pokračovali vo vzdelávaní, ktoré začalo v minulom 

školskom roku. Pedagógovia školy sa zúčastňovali jednodňových seminárov týkajúcich sa ich 

aprobačných predmetov. 

 

I. i) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti 

 

Vedomostné súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

olympiáda 

v slovenskom jazyku 

okresné kolo 

Michal Fusatý 4. miesto Mgr. Gáborová 

olympiáda 

v anglickom jazyku 

okresné kolo 

Jozef Hoffman, 

Nicolas Struhár 

bez umiestnenia Mgr. Jakúbek, Mgr. 

Herková 

pytagoriáda         

okresné kolo 

Jakub Maslen 4. miesto Mgr. Jakúbeková 

matematická 

olympiáda        

okresné kolo 

4 žiaci bez umiestnenia Mgr. Jakúbeková 

biologická olympiáda 

okresné kolo 

Nikola Chorváthová 

 

Katarína Kotrlecová 

 

Daniela Boháčová 

Simona Mokrá 

2. miesto 

v teoretickej časti 

úspešná riešiteľka 

v teoretickej časti 

2. miesto za projekt 

1. miesto za projekt 

Ing. Bieliková 

biologická olympiáda 

krajské kolo 

Nikola Chorváthová 

Daniela Boháčová 

Simona Mokrá 

úspešná riešiteľka 

úspešná riešiteľka 

úspešná riešiteľka 

Ing. Bieliková 

geografická 

olympiáda 

Nicolas Struhár 4. miesto Mgr. Betková 

dejepisná olympiáda 

okresné kolo 

Michal Fusatý 

Nicolas Struhár 

4. miesto 

1. miesto 

Mgr. Jakúbeková 

dejepisná olympiáda 

krajské kolo 

Nicolas Struhár bez umiestnenia Mgr. Jakúbeková 

technická olympiáda 

okresné kolo 

   

hliadka mladých 

zdravotníkov  

okresné kolo 

družstvo ml. žiakov 

(Dominika Adamská, 

Klára Trusková, 

Dominika Žiaková, 

Adam Mesiarik, 

Peter Repiský, Jakub 

Maslen) 

2. miesto Ing. Bieliková 

mladí záchranári CO 

regionálne kolo 

družstvo (Viktória 

Boháčová, Katarína 

Vajdová, Jozef 

4. miesto Ing. Bieliková 
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Hrnčiar, Martin 

Repiský) 

informatická súťaž I-

BOBOR 

celoslovenská súťaž 

Timotej Boháč 96%  

kráľ čitárov     

školské kolo 

Dominika Haringová 

Branislav Šopa 

víťazka za II. stupeň 

víťaz za I. stupeň 

 

 

Športové súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

cezpoľný beh 

okresné kolo 

družstvo chlapcov 6. miesto Mgr. Mátrayová,  

Ing. Bieliková 

Beh oslobodenia Žiar 

nad Hronom 

7 žiakov bez umiestnenia Mgr. Mátrayová,  

Ing. Bieliková 

florbal okresné kolo družstvo st. žiakov 

družstvo ml. žiakov 

5. miesto 

2. miesto 

Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

vybíjaná           

okresné kolo 

družstvo žiačok 1. miesto Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

volejbal                  

okresné kolo 

družstvo st. žiakov 

družstvo st. žiačok 

4. miesto 

4. miesto 

Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

futsal Zober loptu, 

nie drogy        

okresné kolo 

družstvo st. žiakov 

 

4. miesto Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

vybíjaná Zober loptu, 

nie drogy        

okresné kolo 

družstvo ml. žiačok 4. miesto Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

halový futbal (Dni 

športu ZH) 

družstvo žiakov 1. miesto Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

futbal ml. žiaci 

Dôvera pohár SFZ – 

okresné kolo 

družstvo ml. žiakov 3. miesto   

futbal st. žiaci 

Jednota futbal CUP 

okresné kolo 

družstvo st. žiakov 1. miesto  

futbal COCA COLA 

školský pohár 

(Dudince) 

družstvo st. žiakov  2. miesto  

atletika            

okresné kolo 

družstvo chlapcov 

František Kováč – 

beh na 60 m 

František Kováč – 

beh na 1000 m 

Richard Macek – vrh 

guľou 

Richard Macek – hod 

kriketkou 

Martin Azor – skok 

do diaľky 

3. miesto 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 
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Martin Azor – skok 

do výšky 

Viktória Boháčová – 

skok do výšky 

Dominika Haringová 

– skok do diaľky 

Petra Betková – hod 

kriketkou 

Nikola Chorváthová 

– vrh guľou 

1. miesto 

 

4. miesto 

 

4. miesto 

 

3. miesto 

 

4. miesto 

atletika               

krajské kolo 

František Kováč – 

beh na 60 m 

František Kováč – 

beh na 1000 m 

Richard Macek – vrh 

guľou, hod kriketkou 

Martin Azor – skok 

do diaľky, skok do 

výšky 

1. miesto 

 

1. miesto 

 

6. – 9. miesto 

Ing. Bieliková  

Mgr. Mátrayová 

 

Umelecké súťaže 

názov zúčastnení žiaci umiestnenie pripravoval 

Polícia známa-

neznáma      

regionálna výtvarná 

súťaž 

Lea Barborová ocenená Mgr. Matejová 

Záchrana osôb pri 

živelných pohromách 

regionálna výtvarná 

súťaž ku Dňu 

hasičov 

Samuel Janovič ocenený Mgr. Matejová 

Drogy vo farbách – 

krajská výtvarná 

súťaž 

37 žiakov  Mgr. Matejová 

My sa nevieme 

sťažovať nahlas – 

Krajina môjho srdca 

 

13 žiakov  Mgr. Matejová 

Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva – 

výtvarná súťaž pod 

záštitou MK SR 

8 žiakov  Mgr. Matejová 

Štiavnická trojruža – 

regionálna výtvarná 

a literárna súťaž 

Namaľuj rozprávku 

 

 

 

Liliana Kapráliková 

 

 

 

ocenenie 

 

 

 

Mgr. Matejová 
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Napíš rozprávku 

Viktória Boháčová 

Petra Betková 

Dominika Žiaková 

Vanesa Jarošová 

ocenenie 

ocenenie 

ocenenie 

2. miesto 

 

 

 

Mgr. Kurková 

Šaliansky Maťko 

okresná súťaž 

v prednese povesti 

Tatiana Hocková 

Liliana Kapráliková 

Erik Lupták 

bez umiestnenia    

bez umiestnenia    

bez umiestnenia 

Mgr. Jakúbek 

Mgr. Kurková 

Mgr. Jakúbek 

Prednes poézie 

a prózy             

okresné kolo 

Lukáš Meliš, Liliana 

Kapráliková, Timea 

Píšová, Tomáš 

Valenta, Peter 

Repiský, Sofia 

Luptáková, Viktória 

Boháčová, Nikola 

Chorváthová 

bez umiestnenia Mgr. Kurková, Mgr. 

Jančoková, Mgr. 

Jakúbek, Mgr. 

Gáborová, Mgr. 

Tomášová 

Výtvarná súťaž 

DÚHA 

Vanesa Jarošov, 

Liliana Kapráliková 

Kristína Budaiová 

Anna Kováčová 

 

úspešná 

reprezentácia  

Mgr. Matejová 

Chceme žiť bez drog 

výtvarná súťaž 

14 žiakov bez umiestnenia Mgr. Matejová 

Dolina, dolina        

regionálna súťaž 

v speve ľudovej 

piesne 

Liliana Kapráliková 

Tatiana Hocková 

Veronika 

Micháliková     

Emma Repiská 

zlaté pásmo 

zlaté pásmo 

strieborné pásmo 

 

strieborné pásmo 

Mgr. Jakúbeková 

 

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

škole.  

V ZŠ s MŠ Župkov bola Štátnou školskou inšpekciou vykonaná následná kontrola splnenia 

opatrení z predchádzajúceho školského roka. 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 boli učebné osnovy predmetov pre 1. a 2. stupeň ZŠ stanovených ŠVP 

rozpracované so zreteľom na vzdelávacie štandardy na podmienky školy.  Boli doplnené o 

časovú dotáciu, popis pedagogických stratégií, rozdelenie obsahu na jednotlivé témy a 

tematické okruhy, požiadavky na výkon žiaka s kritériami hodnotenia. Dňa 12. 03. 2014 bola 

Štátnou školskou inšpekciou vykonaná kontrola na prípravu a realizáciu  testovania 

deviatakov. Kontrola nezistila žiadne pochybenia a nedostatky.  
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I. l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy.  
V rámci koncepcie rozvoja školy bola aj v školskom roku 2013/2014 venovaná pozornosť 

modernizácii tried a odborných učební:  

 pravidelným nákupom výukových programov,  

 priebežným dopĺňaním knižného fondu,  

 zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy,  

 vybavením budúceho chemicko-biologicko-fyzikálneho laboratória interaktívnou 

tabuľou s dataprojektorom a čiastočnou úpravou tejto učebne. 

 

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 

krúžkovej činnosti. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna 

učebňa. Pravidelne sa využívala 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. V závere školského roka bola začatá 

rekonštrukcia vstupného priestoru, šatní a WC v telocvični. Rekonštrukcia bola úspešne 

dokončená počas letných prázdnin.   

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 2013 nasledovné:  

Zostatok z roku 2012 predstavoval 9945,52 €, ktorý bol do 31. 03. 2013 vyčerpaný na 

prevádzku školy.  

V roku 2013 nám bolo poukázané 335 856,00 € normatívnych finančných prostriedkov a 

nenormatívnych FP bolo 18 992,00 €.  

Spolu: 354 848,00 €.  

Výdavky: 339 977,53 €  

 prevádzka = 49 476,65 € (materiál, energie, cestovné náhrady, poštovné, údržba, 

služby, výchovno-vzdelávací proces)  

 mzdy a odvody = 272 363,00 €,  

 doprava žiakov = 11 285,88 €,  

 SZP = 3 100 €,  

 Vzdelávacie poukazy = 2 146,00 €  
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 Výchova a vzdelávanie v MŠ = 1 606,00 €  

 

Zostatok do roku 2014 predstavoval 14 870,47 €, ktorý sa do 31. 03. 2014 vyčerpal na 

prevádzku školy. 

 

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

plnenia. 

Strategický cieľ: Od 01. 09. 2017 budú absolventi školy vedieť tímovo prezentovať projekt 

prostredníctvom IKT v ľubovoľnej oblasti na ľubovoľnú tému, pričom časť bude v cudzom 

jazyku. 

Z dlhodobých cieľov sa darilo v škole uplatňovať tvorivo-humanistickú koncepciu vo 

vyučovaní. Efektívne a účelne sa využívali interaktívne tabule s príslušenstvom, jazyková, 

audiovizuálna učebňa a školská knižnica na výchovno-vzdelávací proces. Zatiaľ sa nepodarilo 

nadviazať spoluprácu so školou v Srbsku (Silbaš). Plánovaná spolupráca mala vychádzať 

z realizácie projektu školou v Silbaši, bohužiaľ, škola v projekte nebola úspešná. V budúcom 

školskom roku budeme hľadať iné možnosti spolupráce, realizovateľné na diaľku. Dlhodobý 

cieľ do augusta 2015 vzdelať pedagógov ZŠ s MŠ v uplatňovaní aktívneho učenia sa žiakov, 

ako pracovať so žiackymi projektmi, ako rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, ako hodnotiť 

rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce sa plní 

priebežne – pedagógovia sa priebežne vzdelávajú prostredníctvom seminárov organizovaných 

MPC.  

Zo strednodobých cieľov sa podarilo vzdelať Mgr. Herkovú v metodike CLIL. Zatiaľ sa 

nepodarilo vzdelať pedagógov v mediálnej výchove, pretože toto vzdelávanie MPC 

v uplynulom školskom roku neotvorilo. Tiež zatiaľ nebola vyhlásená výzva OPV Premena 

tradičnej školy na modernú.  

Z krátkodobých cieľov sa podarilo len čiastočne zriadiť chemicko-fyzikálno-biologické 

laboratórium, pretože bolo naším zámerom zriadiť ho cez projekt OPV Premena tradičnej 

školy na modernú, prípadne cez projekt MV SR Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb 

a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, ktorý však ešte komisia 

nevyhodnotila.  

Z prevádzkových dôvodov nebola zriadená malá telocvičňa v bývalom ŠKD, pretože táto 

miestnosť bude potrebná na zriadenie školskej triedy v školskom roku 2015/2016, keď 

predpokladáme opäť dve prvé triedy. V školskom roku 2013/2014 sme nadviazali na úspechy 

žiakov v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových 

súťažiach. Ich podrobný prehľad je uvedený v časti I. i). V oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov boli vzdelaní štyria pedagógovia: Mgr. Bištuťová, Mgr. Gáborová, Mgr. 

Jančoková a Mgr. Kurková. Závery pedagogických pozorovaní ukázali, že pedagógovia 

kvalitne viedli vyučovací proces s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. 

Prioritami ZŠ s MŠ Župkov bolo:  

 pokračovať v reforme vzdelávania a premene tradičnej školy na modernú,  

 motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu,  

 zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania,  

 posilňovať väzby medzi školou, rodičmi a verejnosťou v Kľakovskej doline, 
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 podporovať vzdelávanie pedagógov vo svojom odbore, 

 vzdelať pedagógov v uplatňovaní aktívneho učenia sa žiakov, ako pracovať so 

žiackymi projektmi, ako rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, ako hodnotiť 

rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce, 

 uplatňovať získané kompetencie zo vzdelávania vo vyučovacom procese, 

 spolupracovať s RZ pri ZŠ s MŠ Župkov, s organizáciami v Kľakovskej doline, 

s CPPPaP a ZUŠ Žarnovica, CVČ Žarnovica, SČK a PZ, 

 podporovať záujmovú činnosť žiakov, 

 organizovať predmetové olympiády a súťaže, podporovať školský časopis ŽuŽihlas,  

 podporovať získavanie financií cez projekty a granty. 

Veľmi dobrá bola spolupráca s organizáciami v Kľakovskej doline. Spolupodieľali sme sa na 

organizácii rôznych kultúrnych podujatí v Kľakovskej doline. Veľmi nápomocné nám bolo 

RZ, ktoré nám pomáhalo financovať rôzne učebné materiály pre žiakov, realizáciu rôznych 

podujatí (MDD, návšteva divadelného predstavenia, exkurzia na dopravné ihrisko a podobne). 

S CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa sme spolupracovali najmä v oblasti výchovy 

a vzdelávania individuálne začlenených žiakov s  poruchami učenia, ADHD a mentálnym 

postihnutím. CPPPaP Žarnovica uskutočnilo  test hierarchie záujmov, IQ test a osobnostný 

dotazník v 9. ročníku. Bohužiaľ, zlyhávala spolupráca s CVČ, čo sme riešili aj oficiálnou 

cestou. So SČK sme spolupracovali pri organizácii darovania krvi a prednášok s tematikou 

zdravia. Uskutočnila sa beseda s pracovníčkou PZ SR kpt. Šmondrkovou na tému 

„Obchodovanie s bielym mäsom“. Podporovali sme aj mimoškolskú a záujmovú činnosť 

žiakov, žiaci mohli pracovať v týchto krúžkoch: atletika, futbalový krúžok, kultúrna úderka, 

loptové hry, malý aquarista, matematika trochu inak, mladý novinár, nemčina on-line, relax, 

slovenčina netradične, tanec v srdci, turistický krúžok. Organizovali sme predmetové 

olympiády a súťaže. Veľmi ťažká bola úloha motivovať žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, 

pretože bohužiaľ, v očiach súčasnej spoločnosti vzdelávanie nemá veľký kredit a žiakom 

chýba vlastná vnútorná motivácia k vzdelávaniu a často aj podpora vlastnej rodiny. 

Oblasť pedagogickej koncepcie 

Špecifickými cieľmi v oblasti pedagogickej koncepcie bolo: 

 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. – 9. ročníku 

 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.  
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I. 

 silne 

súhlasím 

súhlasím ani 

súhlas, 

ani 

nesúhlas 

nesúhlasím silne 

nesúhlasím 

a) Škola organizovala dostatočný 

počet stretnutí s rodičmi žiakov. 

3 4 1 - - 

b) Mal som dostatok informácií, čo 

sa deje v škole. 

3 4 1 - - 

c) Bol som dostatočne informovaný 

o tom, ako sa moje dieťa v škole 

správa. 

4 4 - - - 

d) Mal som dostatok informácií 

o prospechu môjho dieťaťa 

v škole. 

4 4 - - - 

e) Mohol som sa kedykoľvek 

stretnúť s triednym učiteľom 

môjho dieťaťa. 

5 3 - - - 

f) Škola ma okamžite informovala 

o tom, keď moje dieťa niečo 

vyviedlo. 

5 3 - - - 

g) V škole sa správajú k žiakom 

spravodlivo. 

1 5 2 - - 

h) So školou, do ktorej chodí moje 

dieťa, som spokojný. 

5 3 - - - 

i) V škole je dostatočný počet 

záujmových krúžkov pre žiakov. 

2 3 3 - - 

j) V škole učia dobrí učitelia. 2 5 1 - - 

k) Triedny učiteľ sa o moje dieťa 

zaujímal. 

7 1 - - - 

l) V škole neexistuje šikanovanie 

žiakov. 

1 3 4 - - 

m) Škola má veľmi dobré meno. 2 5 1 - - 

n) Na mimošk. podujatiach sa škola 

dobre stará o bezpečnosť žiakov. 

3 5 - - - 

o) Škola má veľmi dobré materiálne 

vybavenie. 

5 2 1 - - 

p) V škole je disciplína a poriadok. 3 4 1 - - 

r) Moje dieťa chodilo do školy rado. 2 6 - - - 

s) Žiaci opúšťajú školu dobre 

pripravení. 

2 6 - - - 

t) Názory rodičov vedenie školy 

rešpektovalo. 

1 5 2 - - 

u) S kvalitou školy som spokojný. 4 4 - - - 
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Rodičia, žiaci i pedagógovia mali vytvorené podmienky na otvorenú, pravdivú a korektnú 

komunikáciu v komunite školy, čím škola vytvárala neohrozené prostredie pre žiakov, 

pedagógov, zákonných zástupcov i ostatných zamestnancov školy. Svedčia o tom aj závery 

z dotazníka na hodnotenie kvality školy pre rodičov žiakov 9. ročníka.  

II  1 2 3 4 5 0 

a) Úroveň výchovy a vzdelávania v škole 2 6 - - - - 

b) Vedenie školy 2 6 - - - - 

c) Materiálne vybavenie školy 3 4 1 - - - 

d) Kvalita učiteľov školy 2 6 - - - - 

e) Zapojenie rodičov do života školy 1 3 3 - - 1 

f) Starostlivosť školy o žiakov v čase mimo 

vyučovania 

2 2 2 - - 2 

g) Skúšanie a hodnotenie(klasifikácia, 

hodnotenie)žiakov 

1 6 - - - 1 

h) Kontakt školy s rodičmi 6 2 - - - - 

i) Úroveň (kvalita) školy celkovo 3 4 - - - 1 

 

Vysvetlivky: 1 - je to výborné, som veľmi spokojný, 2 - je to veľmi dobré, som spokojný, 3 -  je 

to priemerné, 0 -  neviem to posúdiť 
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Vyhodnotenie položiek I. 
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V uplynulom školskom roku neboli organizované otvorené hodiny pre pedagógov školy. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia  
Skvalitňovali sme pracovné prostredie školy pre žiakov a zamestnancov školy – bola čiastočne 

upravená učebňa pre budúce chemicko-biologicko-fyzikálne laboratórium. Škola bola priebežne 

vybavovaná modernými didaktickými a učebnými pomôckami, potrebnými na kvalitný výchovno-

vyučovací proces. Skrášľovali sme vnútorné prostredie školy i vonkajšie okolie školy výsadbou 

rastlín a okrasných kríkov a starostlivosťou o ne. Zapájali sme sa do rôznych projektov podľa 

výziev MŠVVaŠ SR, a to:  Enviroprojekt, Zdravie a bezpečnosť v školách a Podpora výchovy 

a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole. Úspešní sme boli 

v enviroprojekte a projekte Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v základnej škole. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými škole 

Špecifické ciele 

 Efektívne spolupracovať s inými subjektmi nápomocnými škole.  

 Pokračovať v skvalitňovaní spolupráce s CPPPaP Žarnovica a CPŠP Nová Baňa.  

 Získavať budúcich žiakov a ich rodičov prezentáciami našich výsledkov.  

 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 školy vytvoriť centrum vzdelávania sa a kultúrneho vyžitia žiakov i miestnej 

komunity.  

 Kvalitne reprezentovať a prezentovať našu školu.  

 Spolupracovali sme s obecnými zastupiteľstvami Mikroregiónu Kľakovská dolina. Naši žiaci 

sa podieľali na rôznych kultúrnych programoch v jednotlivých obciach pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším, Vianoc a Dňa matiek. Aktívne sa zúčastnili pietnych spomienok na 

krvavú nedeľu 21. januára 1945 v obciach Kľak a Ostrý Grúň. Naša škola sa pozitívne 

prezentovala organizáciou Behu mieru pri príležitosti výročia krvavých udalostí v Kľakovskej 

doline. Z našej školy sme aj v tomto školskom roku vytvárali centrum vzdelávania sa 
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Vyhodnotenie položiek II. 
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a kultúrneho vyžitia žiakov  i miestnej komunity. Do súťaže o najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice sme zapojili aj verejnosť a rodičov. Rodičov pozývame do školy aj na rôzne 

tvorivé dielne, kde učia našich žiakov rôzne ručné práce a ľudové techniky. Verejnosť mohla 

zavítať do priestorov školy na besedu s hosťami – zahraničnými Slovákmi zo Srbska 

z Báčskeho Petrovca, a to predsedníčkou MSS Katarínou Melegovou-Melichovou, 

spisovateľkou Vierou Benkovou, profesorom slovenského gymnázia Samuelom Boldockým. 

30. marca 2014 bola v školskej knižnici prezentovaná nová kniha Dr. Miroslava Bielika 

Kaleidoskopis. 15. a 16. augusta sa v priestoroch školy uskutočnila výstava obrazov dvoch 

srbských Slovákov –  Pavla Čániho a Martina Papa, insitného maliara. S výstavou bola 

spojená aj beseda s týmito maliarmi a s ďalšími hosťami. Veľký záujem verejnosti bol aj 

o sprievodnú výstavu starých fotografií obce a školských fotografií. Počas školského roka sme 

organizovali v spolupráci s RZ návštevy kultúrnych a filmových predstavení. Mnohí umelci 

sa prezentovali aj priamo v škole. Pozitívna prezentácia našej školy v očiach verejnosti sa 

prejavila aj v tom, že do 1. ročníka v našej škole bolo zapísaných 29 z 31 detí Kľakovskej 

doliny. O už tradičné podujatie Rozpoviem ti rozprávočku klesá u materských škôl 

v Kľakovskej doline záujem. Preto budeme hľadať iné formy spolupráce s materskými 

školami. 

Oblasť ľudských zdrojov 

Špecifické ciele 

 Postupne zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie F, MV, G, ON a D. 
Pre školský rok 2014/2015 sme prijali nových pedagógov, kvalifikovaných na vyučovanie 

telesnej a športovej výchovy, občianskej náuky, geografie. Keďže MPC v školskom roku 

2013/2014 neotvorilo vzdelávací program na mediálnu výchovu, prihlásená pedagogička ho 

nemohla absolvovať. Kvalifikovaného pedagóga na fyziku sa nám nepodarilo získať. 

Oblasť reprezentácie a prezentácie ZŠ s MŠ 

Špecifické ciele 

 Naďalej pozitívne zviditeľňovať našu školu. 

Prostredníctvom webového sídla školy sme pravidelne informovali verejnosť o dianí v škole. 

Na webové sídlo prispievali pedagógovia aj žiaci. Prispievali sme aj do obecného Občasníka. 

Školský časopis Žužihlas vychádzal v elektronickej podobe. Naši žiaci sa zapájali do 

vedomostných predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží. Podrobný prehľad 

o výsledkoch sa nachádza v časti I. i). V spolupráci s OZ Vtáčnik sme zrealizovali regionálnu 

súťaž v speve ľudovej piesne Dolina, dolina. Na konci roka bol vyhlásený Žiak roka – Nikola 

Chorváthová, cenu zakúpilo OZ Vtáčnik.  

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2013/2014 pedagógovia využívali vo svojej práci štátny vzdelávací 

program, školský vzdelávací program, učebné osnovy pre dané predmety s obsahovými 

a výkonovými štandardmi, tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety, 

metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy aj s prílohami, 

nainštalované výukové programy na jednotlivé vyučovacie predmety schválené riaditeľkou 

školy, pedagogické časopisy a materiály schválené riaditeľkou školy, pedagogickú 

dokumentáciu danú legislatívou a pedagogickú dokumentáciu schválenú riaditeľkou školy. 
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Vyučovali sa voliteľné predmety schválené v ŠkVP – anglický jazyk v 1. a 2. ročníku po 1 

hodine týždenne, tvorivá dramatika v 1. a 2. ročníku po 0,5 hodín týždenne (každý druhý 

týždeň 1 hodina) a v 3. ročníku 1 hodina týždenne, tvorivé písanie/tvorivá dramatika v 4. 

ročníku 1 hodina týždenne, detské hudobné divadlo v 2. a 3. ročníku po 1 hodine týždenne, 

pohybová príprava v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne, pohybová príprava/mladý 

záchranár v 3. a 4. ročníku po 1 hodine týždenne, tvorba životného prostredia v 5. a 6. ročníku 

po 1 hodine týždenne, pohybová príprava /ochrana života a zdravia v 5. až 9. ročníku po 1. 

hodine týždenne, svet práce v 9. ročníku 1 hodina týždenne, mediálna výchova v 5. až 9. 

ročníku po 1 hodine týždenne, čitateľská gramotnosť v 7. až 9. ročníku po 1 hodine týždenne. 

Dodržiavali sme vnútorné smernice školy, uplatňovali dohodnuté hodnoty školy a pravidlá 

správania sa v škole. Závažné opakujúce sa priestupky žiakov voči školskému poriadku sme 

riešili v spolupráci s výchovnou poradkyňou, zákonným zástupcom žiaka, riaditeľkou školy. 

Výchovná komisia nezasadala ani raz, nebola potrebná ani asistencia polície. V zmysle § 9 

ods. 6 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov boli rozpracované učebné osnovy predmetov pre 1. a 2. stupeň 

ZŠ stanovených ŠVP so zreteľom na vzdelávacie štandardy a podmienky školy. Osnovy 

obsahujú časovú dotáciu, popis pedagogických stratégií, rozdelenie obsahu n jednotlivé témy 

a tematické okruhy, požiadavky na výkon žiaka s kritériami hodnotenia. Všetci pedagógovia 

dodržiavali povinný obsah výchovy a vzdelávania, vymedzený štátnym a školským 

vzdelávacím programom. Pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

dôsledne využívali učebné osnovy. Zefektívnila sa vnútorná kontrola dôslednou analýzou 

zistení, konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Na 

kontrolnej činnosti sa podieľalo vedenie školy, vedúci MZ a PK, koordinátorka pre žiakov so 

ŠVVP a výchovná poradkyňa, a to podľa vymedzených kompetencií kontroly kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. Kontrolná činnosť sa zameriavala na 

úroveň kvality kľúčových kompetencií učiteľa a ich aplikáciu vo vyučovaní, na využívanie 

dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom 

procese, na dodržiavanie odporúčaní CPPPaP a CŠPP pri práci s integrovanými žiakmi, na 

zohľadňovanie ich potrieb (využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh, 

využívanie kompenzačných pomôcok, spôsobov hodnotenia). V školskom roku 2013/2014 

bolo uskutočnených 37 priamych i nepriamych pedagogických pozorovaní. Činnosť MZ a PK 

sa zameriavala nielen na obohacovanie výchovno-vzdelávacieho procesu o rôzne podujatia, 

ale aj na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie 

úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. Správy vedúcich MZ a PK sú v prílohe. 

Čitateľská gramotnosť 

V školskom roku 2013/2014 absolvovali vzdelávanie v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov 4 pedagogičky. Organizovali sa podujatia v školskej knižnici, ktorých 

cieľom bolo formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre. Zapojili sme sa do 

súťaže O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, organizovali sme čitateľský maratón. 

V knižnici sa realizovalo množstvo vyučovacích hodín a popoludňajšie čitateľské aktivity 

ŠKD. Nepodarilo sa zrealizovať priamu spoluprácu s logopédom, ale monitorovali sme 

žiakov s chybami reči a logopedickú starostlivosť o nich. Mnoho žiakov s rodičmi 

nenavštevuje logopéda a doma s rodičmi neprecvičuje logopedické cviky. S cieľom zvyšovať 
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úroveň vyučovania slovenského jazyka bola venovaná zvýšená pozornosť čítaniu 

s porozumením, kládol sa dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu 

s informáciami a schopnosti argumentovať. Veľmi vhodné sa ukázalo využívanie ostatných 

predmetov (napr. geografia) na rozvoj čítania s porozumením, na prácu s informáciou, 

nesúvislým textom a podobne. Bolo tiež zorganizované školské kolo olympiády v slovenskom 

jazyku. 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V našej škole sa neprejavili žiadne formy diskriminácie a segregácie. Rómski žiaci neboli na 

základe ich etnickej príslušnosti priestorovo, organizačne, fyzicky ani symbolicky vylúčení 

ani inak vyčlenení z detského kolektívu. Pokračovali sme v poradenskej a osvetovej činnosti 

pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. Aj napriek 

dôslednému uplatňovaniu opatrenia z roku 2012 na zlepšenie dochádzky, správania 

a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní žiakov rómskeho pôvodu a zo SZP sa 

nám nepodarilo zlepšiť dochádzku a znížiť počet neospravedlnených vymeškaných hodín 

u niektorých žiakov. Využili sme všetky dostupné prostriedky vrátane spolupráce so 

zriaďovateľom školy, ÚPSVaR a obcou, z ktorej sú títo žiaci. 

Cudzie jazyky  

Pri vyučovaní cudzích jazykov vyučujúci aplikovali inovatívne metódy a formy výučby so 

zreteľom na potreby a možnosti žiakov. Najčastejšie využívali hru ako motivačnú didaktickú 

metódu, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy a rolové úlohy, prácu s IKT. 

Zorganizovalo sa školské kolo v olympiáde v anglickom jazyku. Vyučujúci cudzích jazykov 

však často bojovali s nedostatočnou domácou prípravou žiakov na vyučovacie hodiny. Ich 

nepripravenosť v oblasti slovnej zásoby často znemožňovala aplikáciu mnohých inovatívnych 

a inovovaných metód a foriem práce. Nepodarilo sa prihlásiť školu do siete stredoeurópskych 

škôl a riešiť medzinárodné partnerské projekty škôl v rámci iniciatívy ACES. 

Náboženská/etická výchova 

Bol zistený záujem žiakov/zákonných zástupcov o vyučovanie povinne voliteľného 

predmetu náboženská/etická výchova na školský rok 2014/2015, počty žiakov v jednotlivých 

ročníkoch boli písomne oznámené zriaďovateľovi školy. 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

V obsahu vzdelávania vyučujúci uplatňovali globálne súvislosti s dôrazom na 

zvyšovanie povedomia detí a žiakov  o globálnych témach, a to najmä v predmetoch geografie 

a občianskej náuky. Veľkú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove. Podrobná 

správa koordinátorky environmentálnej výchovy o aktivitách realizovaných v uplynulom 

školskom roku sa nachádza v prílohe. 

 Do medzinárodného enviro-programu Zelená škola sme sa nezapojili, pretože sme sa 

nestotožnili s hlavnou podstatou tohto programu. Aj napriek tomu sme uskutočnili množstvo 

hodnotných podujatí v tejto oblasti výchovy a vzdelávania.  

 Zapojili sme sa do výzvy „Modré školy“ACC03 na ÚV SR, ktorý je financovaný 

z nórskeho finančného mechanizmu. Počas školského roka 2013/2014 prebiehala odborná 

príprava realizácie projektu. V nasledujúcom školskom roku budú realizované aktivity vo 

všetkých ročníkoch podľa tém, ktoré sme zapracovali do učebných osnov niektorých 

predmetov (prírodoveda, geografia, tvorba životného prostredia a pod.) 
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 Zapojili sme sa aj do Detského činu roka. 

Školské knižnice 

 Z vlastných finančných zdrojov sme v uplynulom školskom roku doplnili knižničný 

fond o knihy v hodnote 187,20 €. Výdatne nám s dopĺňaním knižničného fondu pomáha Dr. 

Miroslav Bielik, ktorý pri návštevách našej školy vždy prinesie knihy a iný doplnkový 

materiál. 14 kníh nám priniesli hostia zo Srbska pri ich návšteve spojenej s besedou.  

 Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže O najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice, kde sme v silnej konkurencii 318 škôl obsadili 17. miesto.  

 Do iných podujatí organizovaných slovenskými knižnicami sme sa nezapojili. 

Zdravý životný štýl 

 Počas celého školského roka sme realizovali rôzne aktivity na podporu zdravia 

a zdravého životného štýlu. Organizovali sme tiež podujatia pri príležitostiach rôznych 

svetových dní a aktivity na prevenciu obezity. Podrobná správa o týchto aktivitách sa 

nachádza v prílohe v správe protidrogovej preventistky. 

 Nezapojili sme sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom „Škola 

priateľská k deťom“. Táto úloha prechádza do nového školského roka. 

 Spolupracovali sme s organizátormi celoslovenskej kampane Deň narcisov. V našej 

škole sa vyzbieralo 193,00€. 

 Nezaznamenali sme žiadne požitie alkoholu, príp. nelegálnej drogy u žiaka 

v priestoroch školy, hoci sú isté signály, že niektorí žiaci fajčia na miestach vzdialenejších od 

školy cestou domov.  

Ľudské a detské práva 

 Olympiáda ľudských práv sa v tomto školskom roku nerealizovala z časových 

dôvodov. 

Výchovu k ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej 

spoločnosti. Zdôrazňovali sme však, že ruka v ruke s právami idú aj povinnosti, pretože tu 

sme zaznamenali značný nesúlad v predstavách a konaní našich žiakov. V našej škole je 

priaznivé multikultúrne prostredie školy. Žiaci – príslušníci iných kultúr majú priestor na 

vlastnú realizáciu, zapájajú sa do všetkých aktivít rovnocenne s príslušníkmi majority. 

V triedach triedni učitelia budovali sociálnu klímu, vytvárajúcu pocit bezpečia a tvorivej 

atmosféry.   

Bezpečnosť a prevencia 

 Nezaznamenali sme žiadne zmeny v správaní žiakov, ktoré by poukazovali na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne na zneužívanie. V prípade 

podozrenia z ohrozovania mravného vývinu žiakov, ktorí sa zúčastnili diskotéky bez 

prítomnosti zákonného zástupcu po 22
00 

hodine, sme do školy pozvali dotknuté osoby 

a situáciu sme vyriešili k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Záznam z pohovoru sa 

nachádza v riaditeľni školy.  

 Výchovná poradkyňa zorganizovala besedu v rámci Národného programu boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi. Všetci žiaci tiež boli znovu upovedomení o opatreniach na elimináciu 

šikanovania. 
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 Školské úrazy boli zapisované do knihy úrazov a následne nahlasované do 

celoslovenského registra školských úrazov. V školskom roku 2013/2014 bolo evidovaných 25 

školských úrazov, z nich 2 boli preklasifikované na registrované a odškodnené sumou cca 

1 400 €. Žiaci sa zapojili do súťaže mladých záchranárov a do súťaže CO. Výsledky sa 

nachádzajú v časti I. i) Pri realizácii školských chemických pokusov nedošlo k žiadnemu 

úrazu ani nehode. 

Výchovné poradenstvo 

Výchovná poradkyňa aktívne spolupracovala s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa. 

Usmerňovala prácu koordinátorky pre žiakov so ŠVVP a spolupracovala s ňou. Dôkladne 

pripravila a zabezpečila hladký priebeh celoslovenského testovania T-2014 žiakov IX. 

ročníka. Zabezpečila tiež dostatočné množstvo informácií o stredných školách žiakom IX. 

ročníka. Dôsledne dodržiavala pokyny pri vypĺňaní prihlášok na gymnáziá a stredné odborné 

školy. Podrobná správa o jej činnosti sa nachádza v prílohe. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školská integrácia 

 Koordinátorka pre prácu so žiakmi so ŠVVP pravidelne aktualizovala dokumentáciu 

o žiakoch so ŠVVP. Aktívne spolupracovala s triednymi učiteľmi. V spolupráci s výchovnou 

poradkyňou zrealizovala prehodnotenie integrácie žiakov so ŠVVP, na ktorej boli prítomní 

zákonní zástupcovia a pracovníčky CPPPaP a CŠPP. Zrealizovala dotazník na zistenie úrovne 

poskytovania individuálneho prístupu žiakom so ŠVVP. Jej podrobná správa je súčasťou 

prílohy. 

 Ani v školskom roku 2013/2014 nám nebol priznaný asistent učiteľa. Veľmi 

nápomocná však bola aspoň „asistentka“ z obce, ktorá vykonávala činnosti so žiakmi podľa 

pokynov učiteľa.  

 Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sme dodržiavali Metodický pokyn č. 22/2011 a č. 

32/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. Dôsledne sme 

rešpektovali ideu začlenenia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do bežnej triedy 

ZŠ. Okrem slovenského jazyka a matematiky sa títo žiaci v ostatných predmetoch vzdelávali 

spolu s ostatnými žiakmi triedy s využitím výraznej redukcie učiva a posilnením pracovnej 

výchovy. Pri tvorbe IVVP sme postupovali individuálne podľa schopností a potrieb týchto 

žiakov. 

 Výchovné problémy a návrh na zníženú známku zo správania dvoch žiakov s ADHD 

sme konzultovali s CPPPaP, v jednom prípade bola schválená znížená známka zo správania 

na stupeň 2. 

Informačné a komunikačné technológie 

Vďaka nadštandardnému vybaveniu našej školy IKT boli vytvorené nadštandardné 

podmienky na implementáciu inovačných pedagogických stratégií s využitím IKT. Učebne 

boli využívané na 100%, a to na všetkých predmetoch. Žiaci mali možnosť pracovať 

s internetom, rôznymi vzdelávacími programami, s programami na tvorbu prezentácií, videí, 

zaznamenávanie zvuku, obrazu. s interaktívnymi cvičeniami, a to už od I. ročníka. Zapojili 

sme sa do súťaže I-Bobor, výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i). Znížil sa počet 

prípadov zneužitia PC počas vyučovacej hodiny na nelegálne surfovanie, zaznamenali sme 

ich len pár. Títo žiaci dostali výchovné opatrenie.  
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 Zatiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do medzinárodného partnerstva škôl e-Twinning 

s cieľom nadviazať spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania IKT 

a komunikácie v cudzom jazyku. 

Školský klub detí 

 Podporovali sme možnosť detí zo SZP navštevovať ŠKD s cieľom podporiť ich 

adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie, avšak 

často to so sebou prinášalo negatíva vo forme veľmi zlého správania, ktorým títo žiaci 

narúšali činnosť ostatných detí v ŠKD a zhoršovali sociálnu klímu v ŠKD. Možnosť 

navštevovať ŠKD žiakom z vyšších ročníkov z dôvodu absencie autobusového spojenia títo 

žiaci využili, tiež však boli rušivým elementom v ŠKD, keď sa nechceli prispôsobiť 

činnostiam podľa denného rozvrhu činnosti ŠKD. 

 Vychovávateľky tiež zápasili s nedisciplinovanosťou rodičov pri dodržiavaní termínu 

úhrady poplatku. Preto do budúceho školského roka zvažujeme platbu za ŠKD vopred, nie 

spätne za štvrťroky. Poplatok za ŠKD  bol 5,00€/mesiac. Pre žiakov v hmotnej núdzi bol 

poplatok znížený o 50%, t. j. 2,50€/mesiac. 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 

Strava v školskej jedálni bola v súlade s požiadavkami na školské stravovanie. Vedúca 

ŠJ a pracovníčky sa pri výrobe jedál a nápojov riadili príručkou HACCP. V kancelárii vedúcej 

ŠJ bolo zriadené pripojenie na internet, čo zlepšilo pracovné podmienky vedúcej ŠJ. Zdravá 

výživa bola propagovaná formou násteniek v školskej jedálni. Propagácia na webovom sídle 

školy sa realizovala formou zverejneného jedálneho lístka, kde rodičia mali možnosť posúdiť 

zloženie a kvalitu výberu jedál. Pri zostavovaní jedálneho lístka boli dodržané predpisy. 

Do programov „Školský mliečny program“ a „Program ovocie a zelenina do škôl“ sme 

sa nezapojili kvôli veľkej náročnosti realizácie, ktorá závisí aj od toho, či sa deti prihlásia a aj 

záväzne a pravidelne budú odoberať dané produkty a dodržiavať platobnú disciplínu. 

V našom prostredí máme skúsenosti s „boom“-efektom na začiatku takéhoto programu 

a rýchlym poklesom záujmu. 

Iné úlohy 

 Pravidelne sme sa zapájali do výziev vyhlasovaných MŠVVsŠ SR. Boli sme úspešní 

v troch projektoch (Enviroprojekt, projekt Zdravie a bezpečnosť v školách a Podpora výchovy 

a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole). Tieto projekty sa 

budú realizovať v nasledujúcom školskom roku. 

  Bol zrealizovaný zápis budúcich prvákov (zapísaných bolo 29 detí), plavecký výcvik 

žiakov III. a IV. ročníka. Žiakom IV. ročníka bolo do doložky zapísané „Žiak získal primárne 

vzdelanie.“ a žiakom IX. ročníka „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ Zrealizovali sme aj 

výchovné koncerty, a to na tému separovania (Puskajler, Mádej) a ľudových tradícií (gajdoši).  

 Sledovali sme pravidelnosť školskej dochádzky. Zistilo sa časté zneužívanie 

uvoľňovania z vyučovania za účelom nákupov a podobne, alebo celodenná neprítomnosť 

žiaka v škole z dôvodu zubného ošetrenia. V budúcom roku sprísnime podmienky 

uvoľňovania žiakov z vyučovania. 

 Zorganizovali sme spevácku súťaž Dolina, dolina v spolupráci s OZ Vtáčnik, ktoré 

túto súťaž financuje. Výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i)  
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 V rámci OŽZ sme zorganizovali cvičenia v prírode na I. stupni ZŠ, didaktické hry na 

I. stupni ZŠ, ochranu života a zdravia na II. stupni – praktickú aj teoretickú časť, cvičenia 

v prírode na II. stupni. 

Starostlivosť o zamestnancov 

 Podporovali sme ďalšie vzdelávanie pedagógov a správnych zamestnancov ako súčasť 

ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania žiakov. Organizovali 

sme účasť zamestnancov školy na divadelnom predstavení Sen svätojánskej noci v Žiari nad 

Hronom, na relaxačných pobytoch vo Vodnom raji Vyhne a v Podhájskej. Organizovali sme 

aj slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov.  

Riadenie školy 

Vedenie školy dôsledne dodržiavalo zákony, vyhlášky a usmernenia týkajúce sa základných 

škôl. Všetky výkazy, hlásenia a objednávky boli zasielané presne a včas. Vedenie sa aktívne 

zúčastňovalo všetkých zasadnutí organizovaných RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. Boli elektronicky 

objednané učebnice na školský rok 2014/2015. V spolupráci s OcÚ Kľakovskej doliny 

a miestnymi poslancami OcÚ Župkov sme sa aktívne zapájali do života v obciach. 

Materiálno-technická základňa 

 Dôsledne sme kontrolovali starostlivosť o učebné pomôcky, zariadenie a majetok 

školy. Zaznamenali sme len jedno závažné poškodenie majetku školy. Žiak I. ročníka pri 

nevhodnej hre s kovovým autíčkom ho hodil tak nešťastne, že urobil bodnú dierku do 

interaktívnej tabule v I. triede. Našťastie toto poškodenie nespôsobilo nefunkčnosť tabule. 

Poškodenie tabule bolo prejednávané s pracovníkmi detského domova a profesionálnou 

matkou. Iné závažné poškodenia školského majetku sme nezaznamenali. 

 Prostriedky získané zo zberov a predaja výrobkov zhotovených žiakmi boli použité na 

nákup výtvarného materiálu a odmeny pre žiakov. 

 Pedagogické rady a pracovné porady 

Pedagogické rady a pracovné porady boli realizované podľa ročného plánu práce. 

Počas školského roka sa realizovali aj mimoriadne pedagogické rady, na ktorých boli 

schvaľované individuálne začlenenia žiakov so ŠVVP. Z každej porady bola napísaná 

zápisnica. 
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Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov za školský rok 

2013/2014 

Do materskej školy v školskom roku 2013/2014 bolo prijatých 24 detí. V tomto 

školskom roku sme mali 8 predškolákov. Dochádzka bola veľmi dobrá. Adaptácia malých 

detí prebehla veľmi dobre. Avšak 2 deti, ktoré nastúpili do materskej školy, nemali žiadne 

samoobslužné návyky, pomočovali sa cez deň aj pri spaní. 

Spoluprácu s rodičmi hodnotím pozitívne. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-

vzdelávacie výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami na triede , podieľajú sa na chode 

triedy. Čo hodnotím ako negatívum je, že rodičia málo rešpektujú zdravotný stav svojich detí.   

 

V oblasti pedagogickej koncepcie sme dodržiavali pravidlá a hodnoty našej školy. Podľa 

školského vzdelávacieho programu ISCED0 a ŠKvP Múdra sovička sa v našej MŠ uplatňuje 

humanistický prístup učiteliek vo výchovno-vzdelávacom procese a poskytujeme všetkým 

deťom rovnakú šancu, aby mali pocit úspešnosti. V materskej škole je vytvorené prostredie, 

ktoré je neohrozené pre deti, pedagógov, rodičov i ostatných zamestnancov. Komunikácia je 

korektná a vzájomne otvorená. V rámci otvorených dní pre rodičov  sme v našej materskej 

škole mali tvorivé dielne, napríklad vianočné tvorenie, vianočná tržnica. V spolupráci 

s rodičmi sme realizovali karneval, akciu Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič, dieťa, 

materská škola), výlet, spoločné opekanie a súťaže pri príležitosti Dňa otcov, súťaž 

o najkrajšieho šarkana. 

Pri výchovno-vzdelávacom procese sme využívali inovatívne metódy a formy práce,  

pričom v tomto školskom roku sme ukončili aj vzdelávanie Inovatívne metódy (zástupkyňa 

pre MŠ Šipikalová). Snažili sme sa deťom vytvárať príjemné prostredie materskej školy 

a podporovali sme rozvoj medziľudských vzťahov. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 

V tomto školskom roku sme si prostredie materskej školy v spolupráci s rodičmi 

zveľadili upravením tried. Chodba a trieda sa doplnila dreveným obkladom, zväčšil sa priestor 

o vytvorenie digitálnej učebne, kde sa zakúpil aj nový stolík so stoličkami na počítače. 

Zakúpili sa nové digitálne pomôcky: hovoriace štipce, digitálny mikroskop, magnetické 

labyrinty (počítanie, farby). Dokúpili sa aj didaktické pomôcky - trojvrstvové puzzle a  

stavebnice,  ktoré sú na rozvoj kognitívnych, perceptuálno-motorických, ale i sociálnych  

kompetencií. 

Na školskom dvore sme tento školský rok dokončili chodník zdravia, ktorý sme 

využívali v rámci edukačných aktivít na pobyte vonku. Lesný závod nám sponzorsky poskytol 

malé stromčeky, ktoré sa tiež vysadili a doplnili na školskom dvore. Zapojili sme sa do 

projektu Digiškola  vyhláseného MŠVVaŠ SR,  vďaka ktorému sme aj získali interaktívnu 

tabuľu, notebook a tlačiareň. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými MŠ 

Počas školského roka sme efektívne spolupracovali s CPPPaP Žarnovica. Dokazuje to aj 

naša spolupráca pri zisťovaní porúch detí. Trom deťom bolo doporučené psychologické 

vyšetrenie v CPPPaP Žarnovica, no bezvýsledne. Rodičia neprejavili záujem.  Pracovníčky 
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CPPPaP uskutočnili pedagogické pozorovanie dieťaťa v materskej škole a testovanie školskej 

zrelosti. V rámci spolupráce s inými materskými školami v mikroregióne Kľakovská dolina 

sme tento školský rok mali spoločné divadelné predstavenie v marci, zavítala k nám materská 

škola Hrabičov. Všetky materské školy navštívili spoločne s nami bábkové predstavenie 

v telocvični, ktoré sa uskutočnilo v apríli. V  júni sme mali spoločnú športovú olympiádu 

v materskej škole Hrabičov. Dobrú spoluprácu máme aj  so žiakmi prvého ročníka ZŠ 

Župkov, spoločne sme v novembri navštívili divadelné predstavenie vo Zvolene. Predškoláci 

boli aj na vyučovaní prvákov. Žiaci I. stupňa ZŠ nám zahrali divadielka a škôlkari boli hrať 

divadielka žiakom prvého ročníka. Úspešne sme absolvovali zápis predškolákov do prvého 

ročníka. Spolupracujeme na spoločných akadémiách (vianočná, Mesiac úcty k starším, Deň 

matiek). Navštívili sme pána starostu v jeho kancelárii na obecnom úrade. Upevňovali sme  

ľudové tradície (vynášanie Moreny spoločne so žiakmi I. stupňa ZŠ. Spolupracovali sme aj 

s miestnym klubom dôchodcov (páračky). 

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ 

Pravidelne počas celého školského roka sa snažíme prispievať príspevkami o dianí 

v materskej škole na webovej stránke ZŠ s MŠ. Podávame tam informácie o edukačných 

aktivitách, rôznych akciách. Naše deti sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží ako sú: Svet 

očami detí, Vesmír očami detí, Polícia, Zubná hliadka. 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2013/2014 sme využívali štátny vzdelávací program ISCED0 a náš 

školský vzdelávací program Múdra sovička, ktorý sme k septembru 2013 dopĺňali 

a odsúhlasili sme si to na pedagogickej rade. Pri výchovno-vzdelávacom procese sme 

využívali týždenné plány, ktoré si tvorí každá učiteľka na daný týždeň. Pri výchovno-

vzdelávacom procese a edukačných aktivitách sme využívali aj priestory školy: školskú 

knižnicu, kde sa deti v marci počas mesiaca knihy oboznamovali so školskou knižnicou, 

telocvičňu, ihrisko. Počítačovú miestnosť sme využívali hlavne kvôli interaktívnej tabuli, 

okolie materskej školy pri pobyte vonku a edukačných aktivitách. Počas školského roka sme 

dodržiavali dohodnuté hodnoty školy a pravidlá správania sa, viedli sme k tomu aj deti 

materskej školy. Pri výchovno-vzdelávacích plánoch sme pracovali podľa základných 

pedagogických dokumentov: ŠkVP – Múdra sovička, týždenné plány. Viedli sme deti 

k humanizmu formou emocionálnej výchovy, aby deti už v predprimárnom veku vedeli 

prejavovať svoje pozitívne a negatívne city. V našej materskej škole zatiaľ neboli žiadne 

prejavy intolerancie a rasizmu.  

Počas kontrolných činností vo výchovno-vzdelávacom procese u učiteľky v materskej 

škole sme sa zamerali na využívanie dostupných učebných pomôcok a didaktickej techniky 

vo výchovno-vzdelávacom procese, kde sa aj v pozitívnom smere zmenil proces výchovy 

a vzdelávania učiteľky materskej školy. Materská škola má už druhý rok metodické združenie 

s okolitými materskými školami. Toto metodické združenie pracovalo aktívne práve aj pri 

vymieňaní si didaktických pomôcok vzájomne. 

Predčitateľská gramotnosť 

U detí v materskej škole rozvíjame predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód 

predčitateľskej gramotnosti: slovná banka, metóda lona, odpisovanie, maľované čítanie, 

riadené čítanie, rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby, dramatizácie. Tieto metódy sme 
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uplatňovali v týždenných plánoch a boli zaradené v každom týždni. Okrem toho podporujeme 

deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, učenia sa rôznych 

riekaniek, básní vyčítaniek,  hádaniek a i. V rámci tohto programu sme spolupracovali aj s 

logopédom, ktorý raz ročne navštívi deti v materskej škole a upozorní nás na poruchy 

výslovnosti. Po upovedomení rodičov si dvaja svoju povinnosť aj napriek tomu nesplnili 

a nenavštevovali pravidelne logopéda. 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V materskej škole nevytvárame žiadne oddelenie rómskych detí v dôsledku ich 

etnickej príslušnosti od ostatných detí. Môžeme aj spoluprácu s rodičmi týchto detí  hodnotiť 

pozitívne. Po písomnom súhlase zákonných zástupcov v MŠ zrealizovali z CPPPaP 

individuálne vyšetrenie u detí predškolského veku formou psycho-diagnostickej metodiky. 

Rodičia boli so závermi vyšetrenia oboznámení. Žiadny zákonný zástupca si nepodal žiadosť 

o odklad povinnej školskej dochádzky.  

 V tomto školskom roku zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ Anna Šipikalová ukončila 

funkčné vzdelávanie. 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

Naša materská škola má zameranie na environmentálnu výchovu a tak kladieme pri 

výchovno-vzdelávacom procese dôraz na environmentálnu výchovu k rozvoju osobnosti 

v prístupe k prírode a životnému prostrediu. Tomu zodpovedajú aj týždenné plány:  

- Október (v spolupráci so ZŠ) koncert o dôležitosti separovania (Puskailer, Madej) 

- November  separovanie jeho dôležitosť a význam aktivita Ježko Separko (deti tvorili 

z odpadového materiálu) 

- Zdravá výživa: tvorba rôznych nátierok a potravín z vlastnej úrody (ŠD) 

- V spolupráci so ZŠ Deň vody, environmentálne hry  

- Spolupráca s lesným závodom: prednášky a besedy, návšteva lesnej škôlky  

- Zber liečivých rastlín 

- Doplnenie do bylinkovej skalky 

- Sadenie kvietkov 

- Zážitkové učenie – pozorovanie vývoja motýľa a zároveň vypustenie do prírody 

- Vychádzky ku Kľakovskému potoku a pozorovanie živočíchov pri a v potoku 

Týmito aktivitami sme sa snažili deti a viesť k zdravému životnému štýlu, chráneniu prírody. 

Knižnice 

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do súťaže O najzaujímavejšie podujatie 

v školskej knižnici. Tento školský rok sme sa však nezapojili z dôvodu veľkého počtu malých 

detí v materskej škole, pre ktoré tohtoročná téma nebola veku primeraná. 

Zdravý životný štýl 

V materskej škole sme sa cez výchovno-vzdelávaciu činnosť a edukačné aktivity snažili 

deti viesť k zdravému životnému štýlu, pohybovým aktivitám, športovým činnostiam. 

Realizovali sme športové a pohybové aktivity na školskom dvore, vychádzky do okolia, 

sadenie zeleniny na školskom dvore (apríl),  zber úrody (september, október), prednášku 

o zubnej hygiene – starostlivosť o chrup, projekt  „Evička nám ochorela“ (spolupráca 
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s Červeným krížom,  Deň jablka (piekli sme jablkový koláč), pečenie zemiakov z vlastnej 

úrody. 

Ľudské a detské práva 

V materskej škole vytvárame deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iným 

kultúram. 

Bezpečnosť a prevencia 

Naša materská škola spolupracuje s policajným zborom a to hlavne s Mgr. 

Šmondrkovou, ktorá robila deťom v našej MŠ prednášky o význame a bezpečnosti hlavne na 

cestách, ale i o význame bezpečnosti samotnej. Deti sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

oboznamovali s ľudským telom a boli v učebni ZŠ, kde si mohli zážitkovou formou prezrieť 

ukryté dôležité funkcie nášho tela. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani 

pracovné úrazy v materskej škole. 

Informačné a komunikačné technológie 

Využívame inovačné pedagogické metódy pri využívaní  IKT a rozvíjame deťom 

kompetencie v tejto oblasti prostredníctvom digitálnej miestnosti (využívali sme detské 

edukačné programy Lienka, Začínam sa učiť, Detský kútik); hovoriacich štipcov; digitálnej 

kamery; digitálneho mikroskopu; interaktívnej tabule; včielky Bee-bot.   

Iné úlohy 

V našej materskej škole dbáme o uplatňovanie hlavne zážitkového učenia. Realizovali 

sme výchovný koncert (hudobné nástroje), púšťanie šarkanov, pokusy so živou a neživou 

prírodou, starostlivosť o vtáčiky v zime, poznávanie práce ľudí  (kuchárky v školskej jedálni), 

Mikuláša, návštevu Koliby Riečky, chytanie rýb. 

Deťom, ktoré ukončili materskú školu a od septembra nastupujú do ZŠ, sme k 30. júnu 

2014 odovzdali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

Odovzdávanie prebehlo na OcÚ, kde im pán starosta a pani riaditeľka odovzdali slávnostne 

osvedčenia.  
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Analýza činnosti ŠKD v školskom roku 2013/2014 

V školskom roku 2013/2014 pracovali dve oddelenia ŠKD  s celkovým počtom žiakov 63. 

V prvom oddelení bolo 29  žiakov, viedla ho Mgr. Mária Sartorisová. V druhom oddelení  

bolo 34  žiakov, viedla ho Mgr. Matejová. Počas školského roka sa počet žiakov v ŠKD 

menil, lebo niektorí žiaci boli odhlásení /traja/ z dôvodu nedodržiavania pravidiel v ŠKD 

alebo rodinných dôvodov /jedna žiačka/. Počet odhlásených žiakov  - 4.  Jedna žiačka 5. 

ročníka bola prijatá do ŠKD počas školského roka na dobu jedného mesiaca z dôvodu, 

nástupu matky do zamestnania.  Jeden žiak bol prijatý do ŠKD počas školského roka od 

marca do júna 2014 z rodinných dôvodov. Žiaci mali pravidelnú dochádzku. 

Prvé oddelenie navštevovali žiaci 1. a 4. ročníka  a dvaja žiaci 5. ročníka z dôvodu zlého 

autobusového spojenia.  

V II. oddelení boli žiaci 2. a 3. ročníka, tri žiačky 5. ročníka, jeden žiak 7. ročníka  a jedna 

žiačka 9 . ročníka. Žiaci II. stupňa prichádzali do školského klubu najmä po šiestej a siedmej 

vyučovacej hodine a venovali sa hlavne príprave na vyučovanie. Okrem toho aj pomáhali 

mladším spolužiakom. 

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. 

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. Zamerali sme sa aj na to, aby si žiaci po sebe upratali 

pracovné miesto, pomôcky, hračky nakoľko na tieto činnosti mnohí žiaci zabúdajú a musí sa 

im to neustále pripomínať. 

Prírodovedná činnosť 

So žiakmi sme chodili na vychádzky do prírody, okolia školy a dediny. Počas vychádzok sme 

pozorovali a čistili prostredie v okolí školy. Zbierali sme prírodný materiál, z ktorého vyrábali 

výrobky. Žiaci radi pracovali s encyklopédiami a obrázkovými knižkami zvierat, vtákov, 

rastlín.... 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. Učili sa spievať nové piesne. 

Pri spievaní sme využívali aj detské hudobné nástroje. Vonku aj v triede sme sa hrali 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 alebo Superstar. 

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

sme rôzne výtvarné techniky. 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 omaľovánok. 

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. Nakoľko v skupinách bolo veľa detí  neustále sme im museli tieto pravidlá 

pripomínať.  Na hodnotenie sme využívali hlavne  pochvalu a povzbudenie. Niekedy sme 

museli použiť aj záporné hodnotenie napríklad zákaz – pokiaľ dieťa nerešpektovalo pravidlá. 

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 knihy nosili aj z domu. 

Žiaci počúvali rozprávky, hrali sme bábkové divadielka.  Žiaci mali radi hádanie hádaniek, 

riešili tajničky aj osemsmerovky. V marci sme pre žiakov pripravili 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. Na betónové ihrisko sme 

chodili aj v zimnom období , nakoľko telocvičňa bola obsadená a zima bola bez snehu.  

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 TsV alebo 

krúžkov.   

Príprava na vyučovanie 

Nie všetci žiaci si písomné domáce úlohy robili v ŠKD. Pre žiakov, ktorí si úlohy v ŠKD 

nepísali, sme pripravili tajničky, osemsmerovky, doplňovačky alebo si čítali knihy. Pravidelne 

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

učení. Využívali sme rôzne didaktické hry na precvičovanie učiva.  

Počas školského roka sme sa so žiakmi zúčastnili viacerých podujatí organizovaných školou. 

Žiaci sa zúčastnili karnevalu,  sledovali športové zápasy starších žiakov, niektorí žiaci sa 

zúčastnili v spolupráci s turistickým krúžkom návštevy Pustého hradu – turistickej 

vychádzky, návštevy farmy a iných turistických vychádzok. V jeseni sa uskutočnilo stretnutie 

detí a starých rodičov a spolu vyrábali tekvicové strašidlá a šarkany. Na jar to bola športová 

olympiáda. 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 šk. rok  2013-2014 

 

V školskom roku 2013-2014 bolo 27 žiakov individuálne začlenených, ktorí mali 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program ako klienti CPPP a P 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 spomínaných žiakov oboznámení. Prehodnotenie integrácie sa 

uskutočnilo za prítomnosti riaditeľky CPPPaP v Žarnovici, CŠPP Nová Baňa, rodičov, 

triednych učiteľov a vyučujúcich, ktorí  zhodnotili zvolené postupy a napredovanie žiakov.  

Od septembra 2013 do júna 2014 sa na základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov 

podrobilo psychologickému vyšetreniu  spolu 11 žiakov z prvého stupňa a  (5 chlapcov a 6 

dievčat). Nápravný program   žiakom pomáha vtedy, keď rodičia venujú problémom učenia 

a správania sa svojich detí  dostatočnú  pozornosť a navštevujú poradenské zariadenie. Žiaľ, 

väčšina rodičov s deťmi sa nezúčastňuje  na odporučených stretnutiach a kontrolách 

s pracovníkmi CPPPaP.  

V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 23 žiakov, 1 žiačka prišla 

do 9. ročníka počas školského roka. Všetci žiaci 9. ročníka pokračujú v štúdiu na SOŠ.  

Cvičné testy KOMPARO písalo 23 deviatakov = 100%.  

Výsledky: SJL – 5I,6%, M – 46,4%.  

TESTOVANIE 9 – 2014 písali všetci žiaci. Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR je: 

M – 54,67%, SJL -  62,00%. Priemerná percentuálna úspešnosť našich žiakov                             

je:  M -  43,41%, SJL – 54,62 %.  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je:   M  -11,26%, 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. 

Vypracovala som metodický materiál pre žiakov prvého a druhého stupňa 

OPATRENIA NA ZNIŽOVANIE RIZIKA, ŽE SA DETI STANÚ OBEŤAMI 

SEXUÁLNEHO ZNEUŹÍVANIA, VYKORISŤOVANIA A DETSKEJ POPRNOGRAFIE, 

ktorú triedni učitelia používajú na triednických hodinách.  
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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.  

V júni som zaevidovala žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v školskom 

roku 2014 – 2015 v počte 20 a vyplnila im vstupné doklady.  

Vypracovala: Mgr. Jarmila Bištuťová, VP 

 

     Vyhodnotenie práce protidrogového preventistu v školskom roku 2013/2014  

    V tomto školskom roku som pracovala podľa plánu, ktorý bol vypracovaný na 

začiatku školského roku. Pri plnení úloh úzko spolupracujem s ostatnými pedagógmi našej 

školy, s výchovnou poradkyňou, koordinátorkou environmentálnej výchovy,  ako aj 

 s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. 

Turistické aktivity, ktoré som mala naplánované, som uskutočnila v spolupráci 

s vedúcou turistického krúžku. Absolvovali sme turistické výstupy na Sitno, Pustý hrad 

a spoznávali sme prírodné krásy obce Župkov. V rámci Svetového dňa zdravej výživy sme sa 

zapojili do súťaže Hovorme o jedle, kde žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít: 

príprava zdravých pokrmov, návšteva pekárne, žiaci si odskúšali výrobu domáceho masla 

a tvarohu, vytvárali rôzne prezentácie a vypĺňali zaujímavé pracovné listy. V spolupráci 

s regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa uskutočnili prednášky na témy „ Fajčenie“  

a „Zdravý životný štýl“. Každé ráno v utorok mali žiaci možnosť zahrať si v telocvični 

vybíjanú. Uskutočnil sa turnaj vo floorbale, futbale a vybíjanej, atletická olympiáda pre 

žiakov prvého stupňa. Žiaci boli odmenení medailami. Ako už je zvykom, v januári sme 

usporiadali Beh mieru po trase Kľak - Ostrý Grúň -  Hrabičov a Župkov Brod. Uskutočnila sa 

beseda s pracovníčkou PZ SR kpt. Šmondrkovou na tému „Obchodovanie s bielym mäsom“ . 

V tomto školskom roku sa mi nepodarilo zorganizovať návštevu plavárne a to z dôvodu, že 

detský bazén bol v nám vyhovujúcich termínoch  obsadený. Na škole som v spolupráci so 

SČK v Žiari nad Hronom zorganizovala bezplatné darovanie krvi, pričom spropagovanie 

akcie zabezpečili žiaci našej školy. V decembri sme mali tradičnú predvianočnú diskotéku, 

ktorá bola zorganizovaná v spolupráci so žiakmi deviateho ročníka a v rámci ktorej si žiaci 

mohli zasúťažiť v rôznych zábavných súťažných disciplínach. Beseda s pracovníčkou 

CPPPaP v Žarnovici sa neuskutočnila, žiadosť bola napísaná, avšak odpoveď sme nedostali, 

takže k zrealizovaniu besedy nedošlo. Spoločne s výchovnou poradkyňou sme zabezpečili pre 

žiakov druhého stupňa návštevu divadelného predstavenia vo Zvolene. 

V rámci vyučovacích hodín so žiakmi často diskutujeme na tému alkohol, fajčenie a  

konzumácia iných nelegálnych drog. Zvýšenú pozornosť venujem žiakom so sociálne 

znevýhodneného prostredia, so žiakmi sa často rozprávam. V tomto školskom roku neboli 

zistené žiadne prípady konzumácie drog žiakmi našej školy.  
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V priebehu školského roku neboli v ponuke žiadne školenia, semináre z oblasti 

protidrogovej prevencie, takže som si vedomosti z tejto oblasti dopĺňala samoštúdiom 

z internetu a dennej tlače. 

Vypracovala Ing. Dana Bieliková, protidrogová preventistka 

 

Vyhodnotenie práce koordinátora ENV v školskom roku 2013/2014 

 

Program realizácie environmentálnej výchovy nadväzuje na úlohy a činnosti, ktoré 

škola plnila v predchádzajúcich školských rokoch, sú v súlade s Pedagogicko-organizačnými 

pokynmi na školský rok 2013/2014, s Plánom práce školy a Plánom MZ pre 1. stupeň. 

Koordinátor ENV vypracoval plán environmentálnej výchovy ako súčasť ročného 

plánu školy. Environmentálna výchova je súčasťou tematických plánov jednotlivých 

predmetov.  

Koordinátor ENV inicioval a koordinoval aktivity pedagógov a žiakov školy v zmysle 

schváleného plánu práce environmentálnej výchovy vo vyučovacom a mimovyučovacom 

procese. 

Činnosť koordinátora ENV bola zameraná na formovanie a rozvíjanie osobnostných 

kvalít žiakov, ktoré im umožnia vytvárať správne postoje a správanie žiakov k životnému 

prostrediu. Vo svojej činnosti sa zameral na zvýšenie povedomia žiakov v oblasti separácie 

odpadov a na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia (triedenie 

odpadu v triedach a v školskom zariadení, zber papiera). Pod názvom Odpad - surovina alebo 

hrozba? sme so žiakmi uskutočnili aktivity zamerané na triedenie a recykláciu odpadu. Žiaci 

zhotovili rôzne hračky a iné výrobky z odpadového a nepotrebného materiálu.  

V spolupráci so zriaďovateľom školy a v spolupráci so spoločnosťou  SITA Slovensko 

sa škola prihlásila do projektu v oblasti separácie odpadu.  

Priebežne sme plnili úlohy v rámci súťaže Recyklohry. V spolupráci s Obcou Župkov 

sme zabezpečili zber elektrozariadení, v spolupráci s rodičmi sme sa zapojili do zberu 

použitých, nefunkčných batérií. 

Žiaci vytvorili prezentácie na témy Vzťah zvierat a rastlín, v ktorých spracovali 

informácie o rastlinách a stavovcoch našich lesov a ich vzájomné vzťahy; Buďme ohľaduplní 

k životnému prostrediu a Prírodná lekáreň. 

V rámci súťaže Hovorme o jedle sme uskutočnili rôzne zaujímavé aktivity. Niektoré 

z nich boli zrealizované v spolupráci s rodičmi a starým rodičom.  

Niektoré enviroaktivity boli zamerané na racionálne využívanie prírodných zdrojov -  

využívanie prírodných materiálov pri jesennom a vianočnom aranžovaní. Žiaci mali možnosť 

vidieť tvorbu veľkonočných ikebán, ktorú im predviedla pracovníčka kvetinárstva Orchidea  

zo Žiaru nad Hronom. 

Koordinátor ENV inicioval žiakov k šetreniu elektrickej energie (počas prestávok – 

vypínanie svietidiel); žiaci vytvorili prezentácie, v ktorých spracovali problematiku Energia 

tretieho tisícročia. 
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Viedol diskusie so žiakmi o význame, ochrane, spotrebe a šetrení vody. Žiaci školy sa 

zapojili do súťaže Po stopách vody, ktorej vyhlasovateľom bola Stredoslovenská vodárenská 

a prevádzková spoločnosť.  

Koordinátor ENV vo svojej činnosti spolupracoval s Lesoochranárskym zoskupením 

VLK. 

Spoločne s vyučujúcou biológie Ing. Bielikovou vypracoval projekt pod názvom EKO 

monitoring Kľakovského potoka, ktorý bol predložený na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  a bol vybraný ako úspešný projekt. Jeho realizácia bude trvať od  júna 

2014 do novembra 2014. 

Koordinátor vypracoval a vyhodnotil dotazník, ktorý bol zameraný na oblasť 

environmentálnej výchovy na našej škole.     

 

Vyhodnotenie DOTAZNÍKA 

 

Tento dotazník je zameraný na oblasť environmentálnej výchovy na našej škole. Poprosím Ťa 

o vyjadrenie názoru a  postoja k danej problematike. Odpovede v ňom označ krížikom, 

prípadne doplň odpoveď.  

 

Dotazník vyplnilo 155 žiakov zo 199 žiakov / 78 %/: 2. ročník – 20 žiakov, 3. ročník – 19 

žiakov, 4. ročník – 18 žiakov, 5. ročník – 19 žiakov, 6. ročník – 18 žiakov, 7. ročník – 24 

žiakov, 8. ročník – 17 žiakov, 9. ročník – 20 žiakov. 

 

1. Pohlavie:  chlapec      83          ...    54% 

dievča       72          ...    46% 

 

2. Navštevujem 2. – 9. ročník.   

 

3. Zapája sa naša škola do environmentálnych súťaží a projektov? 

áno 147  ž ... 95%    nie  1 ž ...   0,05%              neviem 7 ž ... 4,5% 

 

4. Ak si označil/a áno, vieš aj do akých? Skús vymenovať niektoré  

(najčastejšie odpovede) 

- zber papiera, zber batérií, čistenie potoka, čistenie lesných chodníkov, Čistíme si 

Európu, úprava okolia školy, besedy, výtvarné súťaže – Zomierajú postojačky, 

Lesná škôlka, Recyklohry, Deň vody, Ekohračka – Ekonápad (minulý školský 

rok) 

 

5. Vymenuj vyučovacie predmety, na ktorých sa najčastejšie realizuje 

environmentálna výchova  

(najčastejšie odpovede) 

- vlastiveda, prírodoveda, výtvarná výchova, ochrana života a zdravia, biológia, 

geografia, tvorba životného prostredia, chémia, svet práce, slovenský jazyk, 

matematika 

 

6. Myslíš si, že je dôležité na vyučovaní venovať pozornosť ochrane životného 

prostredia? 

áno 145  ž ... 94%   nie 2 ž ...   1,2%               neviem 8 ž ... 4,8% 
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7. Ak si označil/a áno, napíš, prečo 

(najčastejšie odpovede) 

- aby les fungoval pre ďalšie generácie; aby sme neznečisťovali životné prostredie; 

aby sme sa dozvedeli, ako chrániť životné prostredie; aby sme sa dozvedeli viac 

o prírode, o zvieratách a rastlinách; aby sme si uvedomili, že životné prostredie 

treba chrániť; aby sme vedeli ako sa máme správne správať v prírode; aby sme 

poznali následky, keď si prírodu nebudeme chrániť 

 

8. Ktorá enviroaktivita sa Ti páčila? 

(najčastejšie odpovede) 

- Lesná škôlka, čistenie potoka, čistenie obce, zber papiera, Recyklohry, Zomierajú 

postojačky, tvorba výrobkov z odpadového materiálu, tvorba enviroplagátov  

 

9. Vedel/a by si navrhnúť aktivitu na ochranu a zlepšenie životného prostredia 

v Kľakovskej doline? 

(najčastejšie odpovede) 

- súťaž v zbieraní odpadkov, čistenie lesných chodníkov a studničiek, sadenie 

stromčekov, prikrmovanie lesnej zveri v zime 

                                                                                              

Vypracovala Mgr. Jaroslava Žabková,  

koordinátorka environmentálnej výchovy 

 

Vyhodnotenie  práce MZ  2013/2014 

V školskom roku 2013/2014 navštevovalo 1. stupeň ZŠ 84 žiakov. Triednymi učiteľmi 

boli v 1. ročníku Mgr. Z. Kurková, v 2. roč. Mgr. E. Matejová, v 3. roč. Mgr. L. Jančoková, 

vo 4. roč. Mgr. V. Herchl. Ďalšími členmi MZ sú: zástupkyňa rš. I. Betková, Mgr. M. 

Sartorisová. 

September: na 1. zasadnutí MZ sme schválili plán na šk. rok 2013/2014. Hneď sme 

začali podľa neho pracovať. Absolvovali sme jesenné cvičenia v prírode. Žiaci prešli trasu 

nad školou- Lazy. Takto majú možnosť lepšie spoznávať svoje okolie a po ceste prekonávali 

prírodné prekážky. Odprezentovali sme plody našich záhrad na výstavke, ktorá bola na  

hornej chodbe. Absolvovali sme aj prvý výchovný koncert, kde mali deti možnosť nielen 

vidieť ľudové hudobné nástroje, ale aj skúsiť na nich hrať. (Gajdoši z Lehoty) Zapojili sme sa 

aj do zberu papiera. Žiaci druhého stupňa nám ukázali zaujímavú prezentáciu ku Dňu ústnej 

hygieny. 

Október: vstupné testy absolvovali žiaci 2. - 4. ročníka. V KD v Župkove deti potešili 

starých rodičov na spoločnom kultúrnom posedení. Celý týždeň v tomto mesiaci  sme 

venovali zdravej výžive. 16. 10. sme navštívili zaujímavý výchovný koncert ECO TOUR, 

zameraný na separovanie odpadu.  28.10. sme sa zapojili do akcie  Najzaujímavejšie podujatie 

v školskej knižnici. Tento rok sme pracovali s knihami o ľudskom tele a s filmom Bol raz 

jeden život. Pre deti a ich starých rodičov sme usporiadali Jesenné ..rašenie - robili šarkany 

a vyrezávali tekvice. Tvorbu posterov „Moje obľúbené zvieratko“ sme presunuli na 

december. 
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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.  

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

zorganizovali vianočné besiedky pre svojich blízkych. 3.12. prváci spolu s deťmi z MŠ 

navštívili bábkové divadlo vo Zvolene. 5. 12. chodil po triedach Mikuláš.  12.12 sme sa 

zapojili do celoškolského vianočného programu, kde sme prispeli vystúpeniami. Pred 

Vianocami prebehli aj tvorivé dielne. Prezentáciu divadielok v MŠ sme presunuli na január. 

Pre miernu zimu sme kŕmidlá na stromy neumiestňovali. Postery z októbra sme tento mesiac 

trochu pozmenili - Zvieratko nie je len na Vianoce. 

Január: polročné výsledky žiakov sme prebrali na ďalšom zasadnutí MZ. 17. 1. sa 

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

krajinkami, kde plnili úlohy z matematické, geometrické, maliarske aj rozprávačské. 

Prezentácia divadielok v MŠ tento rok neprebehla. Príčinou bola vysoká chorobnosť detí. 21. 

1. sa uskutočnil Beh oslobodenia. 

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

usporiadali v školskej jedálni. Žiaci tu súťažili a zapojili sa aj do tomboly. Valentínky 14. 2. 

„lietali“ po všetkých triedach aj tento rok. 17. 2. Sme mali v škole tvorivé dielne. Vďaka 

počasiu sme nemali hry na sneh ani fotosúťaž - Krásy zimnej prírody. 26. 2. sme mali 

karneval v školskej jedálni aj s tombolou. 

Marec: mesiac knihy a 22. 3. Svetový deň vody. Zaujímavé knihy sme so žiakmi čítali 

v knižnici. Pripomenuli sme si Svetový deň vody a aj tento rok sme budili jar hodením 

Moreny do potoka, kľúčikom sme odomkli dvere  jari. Aj žiaci prvého stupňa si zorganizovali 

čitateľský maratón. 

Apríl: prebehlo 4. zasadnutie MZ, kde sme vyhodnotili VVV za 3. štvrťrok. Tento 

mesiac sme venovali lesom, Dňu Zeme a vtákom, ktorý žijú v našom najbližšom okolí. Žiaci 

mali vyučovacie hodiny zamerané k týmto témam. Venovali sme sa aj bezpečnosti na cestách. 

Máj: začalo sa obdobie exkurzií. 1. a 2. ročník boli vo Svätom Antone v múzeu a na 

ranči, kde deti jazdili na koníkoch. 3. a 4. ročník v Tesárskych Mlyňanoch v arboréte. 6. 5. 

sme uskutočnili Lesnú škôlku, ako vždy v spolupráci so žiakmi z druhého stupňa. Deti sa 

zapojili do prípravy programu ku Dňu matiek. Dni mlieka prebehli už v októbri, kedy sme sa 

celý týždeň venovali zdravej výžive a jedlám, ktoré nám prospievajú. S týmito témami však 

pracujeme počas celého školského roka, na vyučovacích hodinách prírodovedy, TV, VV... 

Už 29. 5. U nás mali žiaci MDD - v spoločenskom dome bol Maškrtníček – poučno-

zábavný program pre deti. 

Jún: s pracovníčkami CPPPaP prebehlo  prehodnotenie integrácie žiakov so ŠVVP 

v spolupráci s rodičmi. Na zasadnutí MZ sme vyhodnotili VVV za 2. polrok. Písali sa 

výstupné testy  a organizovali sa výlety. 2. a 3. júna sme navštívili dopravné ihrisko v Žiari 

nad Hronom. Tento rok sme všetci z prvého stupňa boli v ZOO a v Múzeu praveku 

v Bojniciach. 23.06. 2013 ku Dňu rodiny sme zorganizovali Noc v škole.  Počas mesiaca 

prebehli aj didaktické hry, dopravná súťaž a cvičenia v prírode. 29 detí sa zapojilo do projektu 

Detský čin roka. 

Vypracovala vedúca MZ : Mgr. Zuzana Kurková 
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Vyhodnotenie práce PK v školskom roku 2013-2014 

 

Počet členov 

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

Vedúca PK: 

Mgr. Mária Jakúbeková    (M, HV, D, I) 

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. Jana Tomášová           (AJ, ON)                                   

Mgr. Iveta Tomášová          (SJL)    

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

Plnenie plánu práce PK 

V školskom roku 2013-2014 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 tabulách, 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 
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poznatky dokážu prakticky využiť, niektorí z nich úspešne reprezentujú školu vo 

vedomostných súťažiach a olympiádach. V školskom roku 2013/14 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 tematických výchovno-vzdelávacích 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.  

 

VÝSTUPNÉ TESTY  Z  MATEMATIKY 

    

    

 

Úspešnosť 
Priemerná 

známka 
 Trieda V.  72,38% 2,61 Písali zvlášť test aj z geometrie:75,36%       2,24 

Trieda VI. 68,01% 2,72 

Nepresná konštrukcia uhlov, osí uhlov a meranie 

uhlov. 

Trieda VII. 47,4% 3,46 

Chyby v úprave pomeru na zákl. tvar, nepriama 

úmernosť, slovná úloha na pomer. 

Trieda VIII. 51,9% 3,1 

Určenie intervalu pri riešení nerovnice, Slovná 

úloha na obvod a obsah kruhu. 

Trieda IX. 55,5% 3,0 

Výrazy s mocninami, Slovná úloha na objem 

telesa. 

    
    VÝSTUPNÉ TESTY  ZO  SLOVENSKÉHO  JAZYKA  A  LITERATÚRY 

 

Úspešnosť Priemerná  Nedostatky 

  

známka 

 Trieda V.  84,8% 1,53   

Trieda VI. 59,82% 3,04 

Žiaci nezaradili správne prídavné mená k vzorom, 

Neurčili správne všetky kategórie slovies. 

Trieda VII. 67,6% 2,5   

Trieda VIII. 71,2% 2,3   

   

  

Akcie realizované v rámci PK 

Exkurzie:  

Z naplánovaných exkurzií a výletov boli realizované tieto: Kaštieľ a farma Svätý Anton (5. 

ročník), Divadlo JGT Zvolen (celý II. stupeň),  Izba zážitkov a Poznaj svoje technické 

možnosti v MsKS Žiar nad Hronom (8., 9. ročník), Liptovský Ján – Nizke Tatry (5. ročník), 

burza povolaní Stredoškolák Žiar nad Hronom, SOŠ Nová Baňa a Gymnázium F. Švantnera 
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(9. ročník), Baňa Všechsvätých Banská Hodruša (8. ročník), návšteva 3D kina Európa Banská 

Bystrica (celý II. stupeň), výlet do Kováčovej (8., 9. ročník), výlet na Margitu Ilonu (6. 

ročník), výlet do Blatnice pri Martine (7. ročník).    

Akcie II. stupňa v mimovyučovacom čase: výstupy na Vtáčnik, na Sitno a na Pustý hrad 

(jesenný výstup na Vtáčnik  bol spojený s čistením a úpravou hrobu a mohyly padlých 

partizánov v II. sv. vojne), Beh mieru, školský turnaj vo futbale, vo florbale  a vo vybíjanej, 

čitateľský maratón, noc v škole (8. ročník), čistenie Kľakovského potoka, Kurz hlaholiky, 

Benefičný koncert pre Veroniku a Mirka, Valentínske srdce pre teba, prednáška – Bezpečne 

na cestách a priestupky mladistvých, prednáška – Zdravý životný štýl, súťaž v poskytovaní 

prvej pomoci, cyklistická súťaž, predvianočná diskotéka spojená so súťažami, Deň narcisov.  

Projektové vyučovanie: Veľkonočné tvorivé dielne, Medzinárodný deň knižníc, Lesná škola, 

Olympijský deň, Hovorme o jedle,  

 

Súťaže a olympiády:  Spolu sa žiaci zúčastnili 38 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. Vyhodnotenie jednotlivých súťaží sa nachádza v časti I. 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti. 

Vedomostná úroveň žiakov  

Vedomostnú úroveň dokumentujú analýzy štvrťročných prác a testov z profilujúcich 

predmetov, nachádzajúce sa v dokumentácii PK. 

TESTOVANIE DEVIATAKOV – 2014  písalo 22 žiakov. Priemerná percentuálna 

úspešnosť bola: M -  43,41%, SJL – 54,62 %. Deviataci si predtým vyskúšali svoje vedomosti 

aj cez KOMPARO. 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

V konečnom dôsledku možno konštatovať, že úspešnosť na prijímacích pohovoroch bola 

veľmi dobrá, pretože po písomných prijímacích pohovoroch boli všetci žiaci deviateho 

ročníka prijatí na zvolené stredné školy a učebné odbory v prvom termíne.  

 

Štúdium odbornej literatúry 

Vyučujúci jednotlivých predmetov si rozširovali obzor návštevou webových stránok 

odporúčaných ŠPÚ, prípadne MŠ 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.   

 

Účasť na školeniach a seminároch  

Niektorí učitelia sa okrem toho ešte vzdelávali: 

Mgr. Jarmila Bištuťová a Mgr. Martina Gáborová  - Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo 

vyučovaní SJL.         

Mgr. Jarmila Bištuťová – COMDI - Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 44 
 

Mgr. Jana Herková – Aktívne učenie sa žiakov metódou CLIL. 

Mgr. Ivana Mátrayová – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TV a ŠV. 

 

Spolupráca s inštitúciami  

V rámci súťaží a olympiád sme spolupracovali s  CVČ Žarnovica a CVČ Nová Baňa. Tiež 

sme spolupracovali s CPPaP Žarnovica, DSS Hrabiny, RÚVZ Žiar nad Hronom, PZ SR Žiar 

nad Hronom. Výborná spolupráca  bola aj s  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 

                                                                                                                  

Vyhodnotenie práce koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP 

v školskom roku 2013/2014 

Činnosť koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP je v súlade s Pedagogicko - 

organizačnými pokynmi na školský rok 2013/2014 a s Plánom práce školy. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- aktualizoval dokumentáciu o integrovaných/začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP, 

- aktualizoval štatistické údaje o integrovaných/začlenených žiakoch a žiakoch so 

ŠVVP, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi vypracoval pre žiakov so ŠVVP individuálny 

výchovno–vzdelávací program,  

- vypracoval metodický materiál – muzikoterapia, arteterapia s možnosťou jeho využitia 

pri práci so žiakmi so ŠVVP, 

- individuálne pôsobil na žiakov s problematickým správaním, 

- v spolupráci s výchovným poradcom zabezpečoval trvalý kontakt s odbornými 

pracovníkmi, predovšetkým s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa, pri 

prerokovávaní jednotlivých prípadov, 

- v spolupráci s výchovným poradcom informoval rodičov/zákonných zástupcov, 

triednych učiteľov a ostatných pedagógov školy so závermi CPPPaP, 

- v spolupráci s výchovným poradcom organizačne pripravoval ročné hodnotenie 

integrácie žiakov, 

- v priebehu školského roka uskutočnil pedagogické pozorovanie integrovaných žiakov 

a žiakov so ŠVVP – 3. ročník,  4. ročník, 6. ročník,  

- priebežne sledoval www.statpedu.sk, kde sa nachádza metodické usmernenie pri 

výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej 

integrácii,  

http://www.statpedu.sk/
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- prostredníctvom dotazníka pre integrovaných žiakov a žiakov so ŠVVP zisťoval 

zohľadňovanie úľav zo strany vyučujúcich; to, ako sa v škole títo žiaci cítia; prístup 

spolužiakov k týmto žiakom a  záujem rodičov o  ich výchovno-vyučovacie výsledky.     

 

Vyhodnotenie DOTAZNÍKA 

 

Pred sebou máš krátky dotazník pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Poprosím Ťa o jeho vyplnenie. Odpovede v ňom označ krížikom, prípadne doplň 

odpoveď. V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej odpovedí. 

 

Dotazník vyplnilo 26 žiakov z 37 žiakov (70 %): 2. ročník – 1 žiak, 3. ročník – 2 žiaci, 4. 

ročník – 2 žiaci, 5. ročník – 8 žiakov, 6. ročník – 3 žiaci, 7. ročník – 7 žiakov, 8. ročník – 2 

žiaci, 9. ročník – 1 žiak. 

 

10. Pohlavie:  chlapec      19          ...    73% 

dievča       7            ...    27%  

11. Navštevujem .. 2. – 9. ..  ročník.  

 

12. V škole sa cítim : 

veľmi dobre       12 žiakov ... 46% 

väčšinou dobre      12 žiakov ... 46% 

skôr nepríjemne       2 žiaci     ... 8% 

nie dobre, zle         0 žiakov  ... 0% 

    

13. Na vyučovaní učitelia:   

prihliadajú na moje poruchy učenia/správania  15 žiakov ... 58% 

            dávajú mi dostatok času na vypracovanie úloh pri práci 18 žiakov ... 69% 

neprihliadajú na moje poruchy učenia/správania na predmete........................... 

         6 žiakov ... 23% 

 

(5. roč. – SJL, 5. roč. – M, 6. roč. – M, 6. roč. – BIO, 7. roč. – NJ, 7. roč. – na 

každom predmete) 

 

14. Moji spolužiaci: 

mi pomáhajú, ak mám problém s učením   18 žiakov ... 69% 

nepomáhajú mi        7 žiakov ... 27% 

vysmievajú sa mi, ak niečo neviem      1 žiak     ...   4% 

 

15. Moji rodičia sa zaujímajú o moju prácu, výsledky  v škole 

veľmi často       13 žiakov ...   50% 

primerane       11 žiakov ... 42% 

chcú, ale nemajú čas       2 žiaci ...   8% 

málo         0 žiakov ...   0% 

vôbec sa nezaujímajú       0 žiakov ...   0% 

 

    Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátor pre žiakov so ŠVVP   
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Hodnotenie predmetov 

Mgr. Ivana Betková 

Slovenský jazyk a literatúra v I. ročníku 

Aj v tomto školskom roku sa prváci učili čítať metódou Sfumato
®
 splývavé čítanie

®
. 

Táto metóda uľahčuje žiakom osvojovanie si techniky čítania. Vychádzali sme z dokonalého 

poznávania písmen všetkými zmyslami. Všetci žiaci zvládli predpísané učivo 1. ročníka. 

Naučili sa čítať plynulo. Všetci žiaci čítajú s porozumením kratšie vety, niektorí žiaci 

rozumejú aj dlhším prečítaným textom. Vedia prepísať text, samostatne pracovať podľa 

inštrukcií v pracovnom liste. Diktovaný text píšu správne bez vynechávania písmen. U troch 

žiakov je podozrenie na špecifické vývinové poruchy učenia, tí boli doporučení na návštevu 

v CPPPaP Žarnovica.  

Tohtoroční prváci preukázali, že majú veľmi dobré predpoklady pre získavanie 

vedomostí. Väčší problém bol so správaním. Je to situácia, ktorá sa opakuje už každoročne. 

Do 1. ročníka prichádzajú deti, ktoré vedia, čo sa smie a čo nie, ale nesprávajú sa podľa toho. 

Nie sú zvyknuté rešpektovať dohodnuté pravidlá. Počas hodiny sa voľne rozprávajú, 

vykrikujú bez vyvolania, celkovo sa správajú veľmi nedisciplinovane. Vyučujúceho stojí 

veľkú námahu a veľa minút z vyučovacieho času na zdisciplinovanie žiakov, aby bolo vôbec 

možné realizovať učenie žiakov. 

Veľmi pozitívne hodnotím domácu prípravu žiakov na slovenský jazyk a literatúru. 

Väčšinou si všetci žiaci nosili učebné pomôcky a mali vypracované domáce úlohy. Tak isto 

spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. 

Aby bolo učenie pre žiakov pútavé a príťažlivé, na vyučovacích hodinách sme 

využívali aktivizujúce metódy a formy práce: prácu s interaktívnou tabuľou, individuálnu 

prácu na PC za pomoci asistentky, modelovanie, prácu s tabuľkami, LOGICO PICOLLO, 

prácu s pracovným listom, ktorý bol šitý na mieru pre potreby tejto konkrétnej triedy. 

Vyučovanie sme zatraktívnili aj inými činnosťami, napríklad pečením písmen 

z medovníkového cesta, pri hláske-písmene ch sme piekli chlebík. Do budúcnosti by veľmi 

pomohlo, keby v triede bol aspoň 1 notebook k dispozícii na individuálnu prácu žiaka podľa 

jeho individuálnych potrieb. 

V triede bola žiačka, ktorá pri nástupe do I. ročníka vedela plynulo, správne 

a s porozumením čítať. Pre túto žiačku boli vždy pripravené individuálne úlohy, ktoré sa 

viazali na mimočítankovú literatúru.  

Priemerná známka na konci II. polroka: 1,43; výstupný diktát 2,17; výstupný test 1,61. 

Prírodoveda v II. ročníku 

Učivo predpísané učebnými osnovami prírodovedy v II. ročníku zvládli všetci žiaci II. 

ročníka. Počas celého školského roka mali možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie 

potrebné pre život prostredníctvom moderných pedagogických metód a foriem.  Pracovali 

sme s náučným textom v učebnici, kde sme rozvíjali čítanie s porozumením. Žiaci veľmi 

ocenili najmä prírodovedné vychádzky, pokusy a pozorovania, prácu s interaktívnou tabuľou 

a individuálnu prácu s interaktívnymi cvičeniami na počítačoch. Za zmienku stoja hlavne 

pozorovanie čistoty ovzdušia, pokusy a pozorovania na témy Čo potrebuje oheň, aby mohol 
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horieť? a Ako rastie fazuľa?, vychádzka ku stavbe domu, ktoré pozitívne hodnotili aj sami 

žiaci. Domáca príprava bola u väčšiny žiakov vzorná. 

Správanie väčšiny žiakov na vyučovacích hodinách bolo prevažne v súlade so 

školským poriadkom. V triede sú aj žiaci, ktorí nemajú záujem o vzdelávanie a svojím 

správaním narušovali vyučovací proces. Zákonní zástupcovia boli o ich správaní náležite 

informovaní. U týchto žiakov bola nedostatočná aj domáca príprava. 

Je  vhodné aj v budúcom školskom roku vyučovať prírodovedu v 2-hodinovom bloku, 

čo umožní efektívne využívať moderné pedagogické stratégie. 

Priemerná známka na konci II. polroka: 1,23. 

Vlastiveda v II. ročníku 

Učivo predpísané učebnými osnovami vlastivedy v II. ročníku zvládli všetci žiaci II. 

ročníka. Počas celého školského roka mali možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie 

potrebné pre život prostredníctvom moderných pedagogických metód a foriem. Pracovali sme 

s náučným textom v učebnici, kde sme rozvíjali čítanie s porozumením. Žiaci veľmi ocenili 

najmä vlastivedné vychádzky, pokusy a pozorovania, prácu s interaktívnou tabuľou 

a individuálnu prácu s interaktívnymi cvičeniami na počítačoch. Za zmienku stoja hlavne  

rôzne skupinové práce pri tvorbe plánu triedy, plánu okolia školy (tu žiaci pracovali 

s fotoaparátmi), tvorba vlastného nástenného kalendára v programe Skicár, vychádzka na 

obecný úrad spojená s prijatím u starostu a prednesením niektorých návrhov na zlepšenie 

života v obci, pozorovanie smeru a dĺžky tieňa, exkurzia na dopravné ihrisko. Žiaci okrem 

týchto aktivít pozitívne hodnotili prácu s interaktívnymi cvičeniami v programe Alf na 

počítačoch. Tieto cvičenia mali pripravené ku každej téme. Domáca príprava bola u väčšiny 

žiakov vzorná. 

Správanie väčšiny žiakov na vyučovacích hodinách bolo prevažne v súlade so 

školským poriadkom. V triede sú aj žiaci, ktorí nemajú záujem o vzdelávanie a svojím 

správaním narušovali vyučovací proces. Zákonní zástupcovia boli o ich správaní náležite 

informovaní. U týchto žiakov bola nedostatočná aj domáca príprava. 

Je  vhodné aj v budúcom školskom roku vyučovať vlastivedu v 2-hodinovom bloku, 

čo umožní efektívne využívať moderné pedagogické stratégie. 

Priemerná známka na konci II. polroka: 1,36 

Geografia v VI. ročníku 

Náučný text z učebnice geografie v VI. ročníku sme využívali najmä na prácu 

s informáciou. Učili sme sa orientovať v texte, hľadať kľúčové slová, definovať ich význam. 

Texty v učebnici sú príliš dlhé na jednu vyučovaciu hodinu, preto sme  sa zameriavali na časti 

s hrubo vytlačenými slovami a pracovali sme s nimi. U niektorých žiakov bol najväčší 

problém udržať si v poriadku obal s pracovnými listami. Obaly boli pravidelne kontrolované, 

lebo zodpovednosť, systematickosť, poriadnosť sú zručnosti veľmi potrebné do života. 

Nezľahčujme deťom to, čo netreba, lebo ich tým oberáme o možnosť získať zručnosti 

potrebné pre život.  V Testovaní 9  sú úlohy na prácu so súvislým textom, nesúvislým textom, 

informáciou. Preto sme sa snažili, aby žiaci pri práci s textom rozmýšľali a hľadali odpovede 

na otázky „Prečo?“, vedeli označiť správnosť výroku, argumentovať, zdôvodniť svoju 

odpoveď. Veľkú pozornosť sme venovali práci so školským atlasom, orientácii v ňom, práci 

s mapou a registrom. Žiaci mali možnosť získavať nové vedomosti a zručnosti 
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prostredníctvom moderných pedagogických stratégií: využívali sme prácu s interaktívnou 

tabuľou, interaktívnym cvičením, dokumentárnym filmom, skupinovú prácu, kooperatívne 

učenie. 

Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali aktívne, so zaujatím. Veľmi dobre zvládli 

kooperatívne učenie. Zaujímali ich aj širšie súvislosti preberaných tém, viedli sme rozhovory 

utečencoch, o životných podmienkach v rôznych krajinách z pohľadu spoločnosti aj 

z pohľadu podnebia v daných krajinách, čím sme prepájali školu so životom.  

 Príprava väčšiny žiakov na vyučovanie bola nedostatočná. Ako spätnú väzbu v závere 

päťminútoviek uvádzali, že boli ťažké, lebo sa neučili. Celkovo vyučovacie výsledky žiakov 

nezodpovedali očakávaniam. Nemotivovali ich ani známky, ani vedomie, že získané 

vedomosti, zručnosti využijú v živote, ani jednoduchá forma skúšania ich vedomostí, keď 

mohli využívať atlas aj učebnicu.  

V triede je jeden žiak s potenciálom zapojiť sa do geografickej olympiády a byť 

úspešným riešiteľom. V budúcom školskom roku mu bude potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť. 

 Priemerná známka na konci II. polroka: 2,23 

Geografia v VII. ročníku 

Náučný text z učebnice geografie v VII. ročníku sme využívali najmä na prácu 

s informáciou. Učili sme sa orientovať v texte, hľadať kľúčové slová, definovať ich význam. 

Texty v učebnici sú príliš dlhé na jednu vyučovaciu hodinu, preto sme  sa zameriavali na časti 

s hrubo vytlačenými slovami a pracovali sme s nimi. U niektorých žiakov bol najväčší 

problém udržať si v poriadku obal s pracovnými listami. Obaly boli pravidelne kontrolované, 

lebo zodpovednosť, systematickosť, poriadnosť sú zručnosti veľmi potrebné do života. 

Nezľahčujme deťom to, čo netreba, lebo ich tým oberáme o možnosť získať zručnosti 

potrebné pre život.  V Testovaní 9  sú úlohy na prácu so súvislým textom, nesúvislým textom, 

informáciou. Preto sme sa snažili, aby žiaci pri práci s textom rozmýšľali a hľadali odpovede 

na otázky „Prečo?“, vedeli označiť správnosť výroku, argumentovať, zdôvodniť svoju 

odpoveď. Veľkú pozornosť sme venovali práci so školským atlasom, orientácii v ňom, práci 

s mapou a registrom. Žiaci mali možnosť získavať nové vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom moderných pedagogických stratégií: využívali sme prácu s interaktívnou 

tabuľou, interaktívnym cvičením, dokumentárnym filmom, skupinovú prácu, kooperatívne 

učenie. V poslednom štvrťroku mali možnosť zlepšovať svoje prezentačné zručnosti. Najprv 

vo dvojiciach, potom aj samostatne prezentovali vlastné prezentácie v programe PowerPoint, 

pričom museli dodržať stanovené kritériá. 

Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali aktívne, so zaujatím. Zaujímali ich aj širšie 

súvislosti preberaných tém, viedli sme rozhovory o 2. svetovej vojne, o vojnách v súčasnosti, 

o rasizme a xenofóbii, čím sme prepájali školu so životom.  

 Príprava väčšiny žiakov na vyučovanie bola nedostatočná. Ako spätnú väzbu 

v závere päťminútoviek uvádzali, že boli ťažké, lebo sa neučili. Celkovo vyučovacie výsledky 

žiakov nezodpovedali očakávaniam. Nemotivovali ich ani známky, ani vedomie, že získané 

vedomosti, zručnosti využijú v živote, ani jednoduchá forma skúšania ich vedomostí, keď 

mohli využívať atlas aj učebnicu.  
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V triede je niekoľko žiakov s potenciálom zapojiť sa do geografickej olympiády a byť 

úspešnými riešiteľmi. V budúcom školskom roku im bude potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť. 

Priemerná známka na konci II. polroka: 2,04 

 

Ing. Dana Bieliková 

Telesná a športová výchova – dievčatá a chlapci v V. ročníku 

V rámci vyučovacích hodín si žiaci osvojili a prehlbovali základy volejbalu, futbalu, 

basketbalu, gymnastických cvičení a  atletických disciplín – šprintov a vytrvalostných behov, 

hodu kriketovou loptičkou, skoku do diaľky a skoku do výšky. Žiaci cvičili radi, cvičenie sa 

stalo súčasťou ich životného štýlu. Na hodinách sa snažili podať čo najlepší výkon, cvičili 

v duchu pravidiel fair-play, vedeli sa pochváliť nielen za výkon, ale aj za snahu. Na hodinách 

som často využívala kruhový tréning, zaraďovala kondičné cvičenia, cvičili sme na rebrinách, 

so švihadlami, s plnými loptami, zaraďovala som cvičenie na zvýšenie ich vytrvalosti, sily 

a rýchlosti. Žiaci pochopili význam rozcvičenia sa pred športovaním, pri cvičeniach dbali na 

vlastnú bezpečnosť. Dievčatá tvorili súčasť družstva vo vybíjanej, ktoré obsadilo v okresnom 

kole prvé miesto a postúpili do regionálneho kola, kde skončili na druhom mieste.  

Ochrana života a zdravia v V. – IX. ročníku 

Žiaci získali zručnosti z oblastí civilnej ochrany, poskytovania prvej pomoci 

a topografie. Žiaci získali praktické vedomosti pre život. Na hodinách som využívala rôzne 

praktické aktivity – práca s buzolou, turistickými mapami, odhad vzdialeností v terénne, 

poskytovanie prvej pomoci na figurantoch, používanie improvizovaných ochranných 

pomôcok, rozlišovanie varovných signálov, práca s ochrannou maskou. Pre žiakov som 

pripravovala rôzne pracovné listy, dominá, žiaci často získavali informácie z internetu 

a potom sme o nich spoločne diskutovali. So žiakmi sme rozoberali konkrétne mimoriadne  

udalosťami, ktoré sa odohrali vo svete . Družstvo dvoch ôsmakov a dvoch siedmakov sa 

zúčastnilo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organizoval Odbor CO v Žiari 

nad Hronom. V silnej konkurencii 19 súťažných družstiev obsadili štvrté miesto. Družstvo 

žiakov piateho ročníka sa zúčastnilo aj súťaže hliadok mladých záchranárov , kde v okresnom 

kole v Žarnovici obsadili druhé miesto.  

Biológia v V. – IX. ročníku 

U žiakov som rozvíjala prírodovednú gramotnosť, to znamená schopnosť používať 

vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre 

pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej 

aktivity nastali. Na hodinách som sa snažila o to, aby žiaci získali vzťah k prírode, aby si 

uvedomili jej význam pre človeka a potrebu jej ochrany. Učivo bolo v jednotlivých ročníkoch 

prebraté podľa výchovno-vzdelávacích plánov vypracovaných na začiatku školského roku, 

praktické aktivity boli uskutočnené. Na hodinách využívam prezentácie, interaktívne cvičenia, 

pracovné listy, rôzne tajničky, doplňovačky, priraďovačky, osemsmerovky. V piatom a vo 

ôsmom ročníku som využívala internetovú učebnicu, kde sú rôzne doplňovačky a kvízy. Vo 

všetkých ročníkoch som využívala portál Planéta vedomostí. Žiaci pripravujú prezentácie, 

ktoré následne odprezentujú pred svojimi spolužiakmi, čím sa učia  získavať, triediť 
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informácie a tieto adekvátnym spôsobom odprezentovať pred svojimi spolužiakmi. Žiačky 

deviateho ročníka sa zúčastnili biologickej olympiády, dve v posterovej časti a jedna 

v teoreticko-praktickej časti. Všetky tri postúpili do krajského kola, kde obsadili štvrté, šieste 

a jedenáste miesto. Opäť musím skonštatovať, že časová dotácia v siedmom ročníku je 

absolútne nedostatočná, učivo o stavovcoch preberám v rámci iných ročníkov, avšak aj pri 

takomto riešení nie je dostatočný priestor na dôkladné upevnenie učiva, pričom si myslím, že 

poznať stavbu a funkciu ľudského tela, rôzne druhy ochorení,  je pre praktický život veľmi 

dôležité. 

Chémia v VI. – IX. ročníku 

Žiaci si osvojovali základné  prírodovedné kompetencie: rozpoznať otázky, ktoré je 

možné zodpovedať prostredníctvom vedeckého skúmania, určiť dôkazy nevyhnutné pre 

vyvodenie určitého záveru, z predložených poznatkov vyvodiť závery a posúdiť ich, vedieť 

formulovať závery a zrozumiteľne ich vyjadriť, porozumieť prírodovedným pojmom 

a poznatkom. Pre žiakov som pripravovala prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, 

rôzne typy úloh, na hodinách sme uskutočnili maximálny počet praktických aktivít. Žiaci 

získali zručnosti v práci s chemickými pomôckami, naučili sa ich využívať s prihliadnutím na 

bezpečnosť pri práci. Využívala som materiály uverejnené na portály Planéta vedomostí. Sú 

žiaci, ktorých chémia baví, no  sú aj takí, ktorých to hlavne vo ôsmom a deviatom ročníku 

absolútne nezaujíma, hoci som sa snažila o to, aby pochopili význam poznatkov chémie pre 

bežný život. Príčinu toho vidím v tom, že tu už je učivo náročnejšie, nadväzujúce na seba, je 

potrebné využívať predchádzajúce vedomosti, a keďže u mnohých chýba domáca príprava,  

postupne strácajú prehľad a  aj chuť do učenia. V tomto roku sa tri žiačky pripravovali na 

chemickú olympiádu, kde sa v okresnom kole síce neumiestnili na prvých troch miestach, ale 

stali sa úspešnými riešiteľkami.  

Tvorba životného prostredia v V. ročníku 

V priebehu školského roku sme sa starali o zeleň v okolí školy, čím žiaci získavali 

praktické zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, získali zručnosti pri práci 

s pracovným náradím. Žiaci získali vedomosti o druhoch pôdy, rozdelení pôdy, získali 

zručnosti v starostlivosti  o izbové rastliny, získali poznatky o rozdelení ovocia  a zeleniny, 

o hydroponickom pestovaní rastlín. Na hodinách sme vyrobili obrázok so semien a plodov, 

vyrobili metlu z plastových fliaš, vyrobili si vianočné ikebany. Žiaci vypĺňali pracovné listy, 

vyhotovovali prezentácie. Na hodinách boli aktívni. 

 

Mgr. Jarmila Bištuťová 

Nemecký jazyk  

Nemecký jazyk som vyučovala  ako druhý cudzí jazyk v ročníkoch VI.,VII. – s trojhodinovou 

dotáciou  týždenne = 1x dvojhodinový blok, 1x jedna vyučovacia hodina, v VIII. ročníku 2x1 

hodina týždenne a v IX. ročníku 1x dvojhodinový blok týždenne.  Blokové vyučovanie malo 

svoje pozitíva, keď si žiaci osvojovali  nové učivo, získali sme čas na jeho upevňovanie alebo 

pri opakovaní, kedy sa dali využiť rôzne metódy a formy práce. Negatívny sa ukázal fakt, že 

viacero dní po sebe, keď nie sú žiaci s predmetom v kontakte, zabúdajú, čo sa učili a je 

potrebné venovať viac času na opakovanie. Pracovali sme s učebnicami odporúčanými MŠ 
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SR  Projekt Deutsch Neu podľa vypracovaných TVVP. Spätnú väzbu som získavala pomocou 

testov, ktoré žiaci písali po každom tematickom celku, pracovných listov a  prezentácií. 

 Nemecký jazyk v VI. ročníku 

Žiaci si základy druhého cudzieho jazyka osvojovali prostredníctvom dostupných 

učebníc, výukových programov PLANET,  DIDAKTA, SCHIFFEL... cvičeniami z virtuálnej 

knižnice a on-line cvičeniami.  V prvom polroku získavali vedomosti a zručnosti v čítaní, 

výslovnosti a základnej komunikácii (pozdravy, číslovky, farby, škola, bydlisko, údaje o sebe 

a rodine). Vytvorila som im súbor textov na čítanie (nemecký šlabikár), aby si osvojili 

správnu výslovnosť a čítanie cudzích slov, aby „videli, počuli, vyslovili a napísali“.  

Pokiaľ sme na vyučovacej hodine opakovali  slovnú zásobu a neustále ju precvičovali 

rôznymi formami (dialógy, interaktívne cvičenia, pracovné listy, jazykové hry...), žiaci boli 

aktívni, komunikovali. Keď  mali  na domácu úlohu vypracovať cvičenie, upevniť si 

vedomosti z hodiny,  naučiť sa novú slovnú zásobu,  väčšina žiakov v skupine sa doma 

nepripravila. Spoliehali sa na opakovanie na začiatku hodiny. Domáca príprava absentovala 

najmä u žiakov so ŠVVP a individuálne začlenenými a v druhom polroku s pribúdajúcou 

slovnou zásobou a gramatikou mali žiaci kvôli nedôslednej  a nepravidelnej domácej príprave 

problémy s komunikáciou a písomným prejavom.  

          Na vyučovacích hodinách sme využívali aktivizujúce metódy a formy práce, aby bolo 

učenie skôr hrou a zábavné (práca s interaktívnou tabuľou, výukové programy, práca 

v skupinách, cvičenia z virtuálnej knižnice, práca s PC a tvorba vlastných prezentácií). Ani 

používanie týchto moderných metód neprinieslo očakávané  výsledky vo vedomostiach. 

Pozitívne však hodnotím získané zručnosti žiakov pri práci s PC a vytváranie prezentácií. 

          V triede sú traja žiaci so ŠVVP, ktorí majú ťažkosti pri osvojovaní si učiva 

z materinského jazyka, preto odporúčam, aby po konzultácii s CPPPaP v Žarnovici boli v VII. 

ročníku oslobodení od štúdia z druhého cudzieho jazyka. 

          Priemerná známka v druhom polroku je: 2,26 

Nemecký jazyk v VII. ročníku 

Žiaci pokračovali v osvojovaní si druhého cudzieho jazyka na úrovni A1. Učivo 

predpísané učebnými osnovami zvládli všetci žiaci. Práca v bloku nám vyhovovala vtedy, 

keď žiaci získavali nové informácie, gramatické učivo a následne bol čas na precvičovanie 

a upevňovanie a tvorbu posterov, prezentácií. Viac som sa zamerala na čitateľskú gramotnosť 

v nemeckom 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, upevňovanie slovnej zásoby pomocou tajničiek, ...). 

7 žiakov v triede dokáže  komunikovať na bežné témy zo života školáka a nadviazať 

rozhovor s cudzincom. Ich domáca príprava je na dobrej úrovni a majú záujem vzdelávať sa 

v druhom cudzom jazyku. 3 žiaci so ŠVVP sa nepripravovali na vyučovanie pravidelne, občas 

boli nedisciplinovaní. Dosiahnuté vyučovacie výsledky týchto žiakov nezodpovedali 

očakávaniam. Nemotivovali ich ani zredukované úlohy v PL, používanie tabuliek, slovníkov 

a fakt, že cudzí jazyk budú v živote potrebovať. Majú ťažkosti aj  pri osvojovaní si učiva 

z materinského jazyka, preto odporúčam, aby po konzultácii s rodičmi a CPPPaP v Žarnovici 

boli v 8. ročníku oslobodení od štúdia z druhého cudzieho jazyka. 

          Priemerná známka v druhom polroku je: 2,35 
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Nemecký jazyk v VIII. ročníku 

Žiaci VIII. ročníka boli na NJ rozdelení na skupinu chlapcov a dievčat. V tejto triede 

nemalo delenie  vplyv na výchovno-vyučovací proces, s disciplínou problémy neboli.  

Možnosť kopírovania doplnkového materiálu a práca s ním mi pomáhali pri rôznych 

aktivitách na vyučovaní, ktoré som striedala – práca s textom, bežiace diktáty, simulovanie 

scénok z reálneho života – u lekára, autonehoda, návšteva priateľa v zahraničí, cestovanie,... 

cvičenia z  virtuálnej knižnice, výukové programy, scénky z DVD.   

          Učivo predpísané učebnými osnovami bolo náročné, pribudla gramatika – minulý čas, 

skloňovanie prídavných mien, súvetia.... Jeho zvládnutie a osvojenie si  vyžadovalo aj 

pravidelnú domácu prípravu. 7 žiakov pracovalo aktívne a so zaujatím, dobre zvládli slovnú 

zásobu a jej využitie v komunikácii. Domáca príprava bola na dobrej úrovni. Pripravovali si 

výstižné postery a prezentácie k témam. Tretina žiakov pristupovala k príprave na vyučovanie 

nedostatočne, boli pasívni, domáca príprava absentovala,  ich vyučovacie výsledky 

nezodpovedali očakávaniam. Žiačka so ŠVVP pracovala podľa svojich možností. Kladne 

hodnotím jej snahu a aktivitu.  

          Učivo z posledného tematického celku (Plánujeme prázdniny) si žiaci pripravili vo 

dvojiciach a prezentovali v programe PowerPoint podľa vopred dohodnutých kritérií.  

          Priemerná známka v druhom polroku je: 1,79. 

Nemecký jazyk v IX. ročníku 

Žiaci pokračovali v osvojovaní si druhého cudzieho jazyka na úrovni A1. NJ mali 

jedenkrát týždenne ako dvojhodinový blok a pracovali s učebnicou Projekt Deutsch Neu. 

Náučné texty boli primerané ich veku a zaujímavé s množstvom komunikačných situácií. 

Pracovali aj s doplnkovými textami, ktoré som im pripravovala na čitateľskú gramotnosť 

v NJ.  Napriek vynaloženej námahe a striedaniu rôznych aktivít, práce s PC, výukovými 

programami, scénkami z DVD,  vyučovacie výsledky po napísaní Testovania 9-2014  boli  

horšie  ako v prvom polroku. Šesť žiakov pokračovalo v systematickej príprave a prejavovalo 

záujem o nové vedomosti a získavalo zručnosti v cudzom jazyku. Traja žiaci často narúšali 

vyučovací proces, chovali sa nedisciplinovane, nechcelo sa im pracovať. 

           3 žiaci so ŠVPU mali pripravované úlohy, prihliadajúc na ich postihnutie, buď 

zredukované alebo farebne zvýraznené pokyny.  

           Priemerná známka v druhom polroku je: 2,27. 

Čitateľská gramotnosť v VII. a VIII. ročníku 

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. 

          Na dosiahnutie cieľa sme používali rôzne metódy a formy práce. Pracovali sme so 

súvislými literárnymi textami – básnickými, prozaickými, informačnými - aktuálne z dennej 

tlače a s nesúvislými – pojmové mapy, grafy, cenníky, reklamné letáky, aktuálnymi 

informáciami vyhľadanými na PC. Žiaci riešili rôzne typy úloh  (otvorené úlohy, výber 

z možností, potvrdenie správnosti alebo nesprávnosti, hľadanie informácií v texte a dopĺňanie 

odpovedí). 
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Pri práci sme využívali slovníky, informácie z internetu. Využívali sme metódy 

brainstormingu, diskusie, rozhovoru, čítanie v skupine.  

          Žiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor k obsahu textu a štylizácii úloh. Prevažovalo 

hodnotenie, že texty ich zaujali, získali veľa nových informácií a mnohí z nich sa dokážu 

lepšie sústrediť na čítanie s porozumením. Žiaci, ktorí majú problémy s osvojovaním si učiva 

čítaním dlhších textov, neradi čítali rozsiahle texty z umeleckej literatúry, skôr im vyhovovali 

informácie v grafoch a tabuľkách. Žiaci so ŠVPU mali kratšie texty a zredukované úlohy. 

 

Mgr. Martina Gáborová 

Slovenský jazyk a literatúra v V. a IX. ročníku    

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.  

V. ročník – väčšina žiakov je aktívna, na hodinách pracujú so záujmom, plnia si povinnosti, 

na hodiny sa pripravujú, sú však aj takí, ktorí si domáce povinnosti neplnia, do školy chodia 

nepripravení, zabúdajú si pomôcky; v tejto triede je 9 žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa IVVP 

a 2 žiačky, ktoré majú ŠVVP, jedna žiačka neprospela. 

IX. ročník – žiaci sa venovali predovšetkým opakovaniu, príprave na Testovanie 9 

a prijímacie skúšky, T-9 zvládli na približne 54%, čo je skutočný obraz vedomostnej úrovne 

tejto triedy, všetci zvládli prijímacie pohovory, takže stanovený cieľ sme spoločne splnili.  

Občianska náuka v V., VIII., IX. ročníku 

Vediem žiakov k aktívnemu poznávaniu seba a iných; využívali sme interaktívnu 

tabuľu, internet, pracovné listy, prácu v skupinách, inscenačné hry, žiaci vo vyšších ročníkoch 

tvorili vlastné ppt na zadané témy; spätnou väzbou boli tematické previerky, pracovné listy. 

Vyjadrovacie zručnosti žiakov sa zlepšujú, dokážu vyjadriť názor a podporiť ho argumentmi.  

Problémy – nepripravenosť žiakov, ON berú ako okrajový predmet, na ktorý nie je potrebná 

pravidelná príprava. Žiakov baví pracovať v skupinách, vypĺňať pracovné listy, hrať scénky 

zo života. 

Mediálna výchova v V. – IX. ročníku  

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 rast, vzdelávanie; vedieť ohodnotiť, čo v médiách je hodnotné; pracovali sme 

v PC učebni, pre žiakov som pripravovala pracovné listy, prezentácie, pracovali s internetom, 

s rôznymi programami, napr. CyberLink Power Direction, Movie Maker, Revelation Natural 

Art, Revelation Sight and Sound SK; žiakov MDV baví, 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 5. triede, nakrúcanie filmu 

a tvorba obrázkového scenára v 6. triede, tvorba klipu k piesni, tvorba kresieb motivovaných 
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rôznymi melódiami v 7. triede, návrh prednej strany časopisu pre mladých a školského 

časopisu v 8. triede, hodnotenie rôznych reality show a klip o sebe v 9. 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 a rozdelené na chlapcov a dievčatá.  

 

Mgr. Viliam Herchl 

Slovenský jazyk a literatúra v IV. ročníku 

Cieľom vyučovania bolo naďalej upevňovať pravopis vybraných slov. Žiaci sa naučili 

triediť slovné druhy na ohybné a neohybné a určovať ich gramatické kategórie. Viedol som 

ich k tomu, aby ich vedeli identifikovať v cvičeniach alebo v bežných textoch. Využíval som 

k tomu pracovné listy, ktoré som pripravoval ku každému tematickému celku. Úroveň 

vedomostí z prebratého učiva som pravidelne overoval pomocou testov a podľa ich výsledku 

som korigoval vyučovanie. Ďalej sa zdokonaľovali v slohovej výchove v rozvíjaní svojej 

slovnej zásoby. Na hodinách čítania sme sa venovali zdokonaľovaniu čitateľskej techniky 

a čítaniu textu s porozumením. 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, 5 žiakov dosiahlo výborné výsledky.   

Matematika v IV. ročníku 

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

seba, rozklad čísla, násobenie a delenie do 100, delenie so zvyškom a skúškou správnosti. 

Riešili sme aj jednoduché a zložené slovné úlohy. Geometria – venovali sme sa premieňaniu 

jednotiek, rysovaniu úsečiek, štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a kružnice.  Žiaci sa naučili aj 

vypočítať obvody štvorca, obdĺžnika a trojuholníka. Všetci  žiaci  učivo zvládli, matematika 

patrí k obľúbeným predmetom.  Výborné výsledky dosiahlo 6 žiakov. Slabšie výsledky 

dosahovali 4 žiaci.  

Prírodoveda v IV. ročníku 

Hlavným cieľom vyučovania bolo, aby žiaci pochopili, 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. Venovali sme sa aj učivu , ktoré sa 

týkalo života rastlín v rôznych oblastiach Zeme  a  základným podmienkam pre život rastlín. 

Všetky témy boli previazané s ochranou životného prostredia a ekologickými aspektmi. 

Veľmi často si žiaci pripravovali samostatné referáty k daným témam, samostatne 

vyhľadávali rôzne zaujímavosti k daným témam a tým sme obohacovali učivo o nové 

vedomosti. Najviac ich zaujali témy o vesmíre a živočíšnej ríši. Na hodinách prírodovedy sme 

využívali pracovné listy. 

Vlastiveda v IV. ročníku  

Vo vyučovaní sme sa venovali štyrom hlavným celkom a to: ako sa vyznať 

a orientovať vo svojom okolí; spoznávanie Slovenska – územné členenie štátu, rozdiely medzi 

životom v meste a na dedine, život kedysi a dnes; spoznávanie významných pamiatok  
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Slovenska – kultúrne  pamiatky Slovenska, vznik miest, naše hrady a zámky , slávne mestá 

a kultúrne regióny, ich tradície a zvyky; spoznávanie pilierov ekonomiky – priemysel, 

poľnohospodárstvo, baníctvo, lesníctvo, hutníctvo. 

Pre každú preberanú tému som pripravoval prezentácie, ktoré žiakov veľmi zaujali. 

Venovali sme sa aj téme starostlivosti o naše okolie.  

Výchovné predmety   

Žiaci si  najviac  obľúbili telesnú a pohybovú prípravu, ale s radosťou  pracovali aj na 

hodinách  hudobnej výchovy v I. až IV. ročníku. Na hodinách tvorivej dramatiky sme 

nacvičovali krátke divadielka a scénky, ktoré sme prezentovali aj pred inými žiakmi školy. 

Žiaci radi improvizujú, hrajú sa, tvoria a vymýšľajú.  

Žiačka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorá je individuálne 

začlenená, pracovala podľa individuálneho IVVP s rešpektovaním odporúčaných prístupov 

a navrhnutého spôsobu hodnotenia a klasifikácie podľa odborných záverov CPPPaP. Na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry a matematiky má osobnú asistentku, ktorá sa jej 

individuálne venuje. Žiačka postupuje do ďalšieho ročníka. Jej postup bol prehodnotený 

v júni 2014  Mgr. Škvarkovou z CŠPP v Novej Bani, za prítomnosti matky, tr. učiteľa a  

 výchovnej poradkyne.   

Pri práci s ďalšími štyrmi žiakmi so ŠVVP som vychádzal z odporúčaní a záverov 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení, ktoré títo žiaci absolvovali. 

Mgr. Jana Herková 

Anglický jazyk v  I., II., III., IV. ročníku  

Na hodinách anglického jazyka som postupovala podľa TVVP, ktorý som si vytvorila 

na začiatku školského roka 2013/2014. U žiakov 1. stupňa je anglický jazyk vyučovaný 

zábavnou formou. Snažila som sa na hodinách využívať interaktívnu tabuľu, výukové 

programy, pracovné listy,  pracovali sme s učebnicou Happy House a Family and Friends 1 

a 2. Učebnice sú stavané tak, aby si deti osvojili slovnú zásobu, niečo z gramatiky a vytvorili 

aj projekty, pri ktorých si upevnili a zopakovali to, čo sa naučili pri jednotlivých lekciách. 

V ročníkoch I. a II.  som sa zamerala hlavne na osvojenie si slovnej zásoby hravou formou. 

V ročníkoch III. a IV. som sa zamerala tak ako aj na osvojenie si slovnej zásoby, tak aj na 

osvojenie si gramatických štruktúr. Deti mali možnosť pracovať na hodinách samostatne, 

v skupinách, vyskúšali sme si aj kooperatívne vyučovanie. Spätnou väzbou boli tematické 

previerky, krátke písomky na hodinách a projekty. Problémy – nepripravenosť žiakov, 

zabúdanie si pomôcok. Deti veľmi baví pracovať s CD, ktoré sú súčasťou ich učebníc. 

Učebnica Family and Friends 1 a 2 obsahuje až 15 lekcií. V III. A IV. ročníku som nestihla 

prebrať 2 lekcie, ale problém v tom nevidím, vzhľadom k tomu, že v tých lekciách sa učí 

slovná zásoba a gramatické štruktúry, s ktorými sa žiaci stretnú v ďalších ročníkoch. 

Anglický jazyk v V., VI., VII., VIII. ročníku 

Na hodinách anglického jazyka som postupovala podľa TVVP, ktorý som si vytvorila 

na začiatku školského roka 2013/2014. U žiakov som sa snažila rozvíjať hlavne komunikáciu 

v anglickom jazyku. Veľký problém vidím v tom, že žiaci si neosvojujú slovnú zásobu aj 

počas domácej prípravy, čo sa odzrkadľuje aj na ich vyjadrovacích schopnostiach, žiaci 
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nechcú rozprávať v cudzom jazyku. Takisto si neupevňujú gramatické štruktúry, ktoré sa 

naučia počas výkladu na hodinách. Celková domáca príprava žiakov je na veľmi slabej 

úrovni, čo sa ukázalo aj na ich známkach. V triedach sú však aj žiaci, ktorý k osvojeniu si 

cudzieho jazyka pristupujú zodpovedne, plnia si svoje školské povinnosti, chodia na hodiny 

pripravení. Počas hodín som využívala interaktívnu tabuľu, výukové programy, množstvo 

pracovných listov, internet. Spätnou väzbou boli krátke písomky na hodinách, tematické testy 

a projekty. Žiaci mali možnosť na hodinách pracovať samostatne, v skupinách, robili sme 

kooperatívne vyučovanie. So žiakmi 2. stupňa som stihla prebrať všetko to, čo som mala 

stanovené v TVVP. Celkové vyučovacie výsledky z anglického jazyka sa výrazne zhoršili 

u žiakov 2. stupňa.  

Občianska náuka v VII.  ročníku 

Na hodinách občianskej náuky som postupovala podľa TVVP, ktorý som mala 

vytvorený na začiatku školského roka 2013/2014. U žiakov som sa snažila rozvíjať 

vyjadrovacie schopnosti, vedieť vyjadriť svoj vlastný názor. Mnohí žiaci vedeli pekne hovoriť 

o veciach, situáciách, ktoré súviseli s učivom. Na hodinách som využívala interaktívnu 

tabuľu, internet, pracovné listy. Spätnou väzbou boli písomné práce  z preberaného učiva. 

Problémy – nepripravenosť žiakov, zabúdanie si učebných pomôcok. Niektoré témy boli 

ťažké, vtedy sa prejavoval nezáujem u žiakov.  Ich domáca príprava je veľmi slabá, čo sa 

odzrkadlilo na ich známkach z písomných prác a potom aj na výsledných známkach. Žiaci 

mali možnosť pracovať v skupinách, samostatne. Vytvárali sme aj projekty. Plán občianskej 

náuky bol splnený. 

Návrhy: v rámci cudzieho jazyka by bolo dobré, keby sa podarilo zorganizovať nejaký 

týždňový výlet do Veľkej Británie, ako sme boli pred 2 rokmi. Myslím, že by to žiakov 

motivovalo a začali by komunikovať v cudzom jazyku. Alebo by sme sa mohli spojiť 

s nejakou zahraničnou školou a vyskúšať výmenný pobyt žiakov. Na 3 mesiace by išiel do 

zahraničia náš žiak a na ďalšie 3 mesiace by k nám prišiel zahraničný študent. 

 

Mgr. Mária Jakúbeková 

Matematika v V. a VI. ročníku 

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. 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. Týmto žiakom som sa venovala 

i v mimovyučovacom čase vždy, keď požiadali.  V každej triede je aj niekoľko detí 

s poruchami. Im zohľadňujem výkony, môžu pri práci používať  kompenzačné pomôcky 

(kalkulačka, tabuľky, vzorce, vzory príkladov..). Problémom najmä v VI. triede bola 

nepripravenosť žiakov na hodiny, zabúdanie pomôcok, nesústredenosť. V každej triede sa tiež 

vyskytli aj narušitelia vyučovacích hodín, ktorí sa snažili odpútavať pozornosť.  Žiakov som 
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viedla k tomu, aby pochopili, že matematika tvorí neodmysliteľnú súčasť každodenného 

života človeka. Učivo, sme preberali podľa plánu, upevnili a napísali výstupné testy.  

Do matematickej olympiády sa tento rok v triedach, ktoré učím zapojili 4 žiaci, no len 

jeden samostatne a úspešne vypracoval úlohy školského kola a  tak mohol ísť školu 

reprezentovať do obvodného kola. Do súťaže Pytagoriáda sa zapojilo 9 žiakov z V. triedy a 6 

žiakov zo VI. triedy a do okresného kola z týchto tried postúpili traja žiaci, z nich bol úspešný 

jeden žiak (3. miesto).  

Dejepis v V. – IX. ročníku 

Vyučovanie som vo všetkých triedach orientovala na poznanie histórie nášho národa. 

Hlavne som sa snažila  o to, aby žiaci chápali historické súvislosti. Zapájala som  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. Žiaci V. 

ročníka si 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, do obvodného kola postúpili dvaja a jedno štvrté a jedno 

prvé miesto s účasťou v krajskom kole.  

Hudobná výchova v V. – VII. 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 súťažnej prehliadke 

Dolina, dolina.  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 v VIII. 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. V rámci školského projektu sme zostavili 

zbierku najznámejších ľudových piesní na tému ovocie a zelenina. Niektorí žiaci pracovali 

aktívne, niektorí však mali menší záujem. 

Informatika v V. – VII. ročníku 

Tento predmet som učila prvýkrát. Každá trieda bola rozdelená na dve skupiny – 

dievčatá a chlapci. Pracovala som opäť podľa vypracovaných tematických 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. Okrem toho si žiaci cvičili vyhľadávanie 

informácií na internete v rôznych úlohách. Tento  predmet bol pre žiakov veľmi zaujímavý 

a na hodiny sa vždy tešili.   
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Mgr. Peter Jakúbek 

Slovenský jazyk  a literatúra v VI. ročníku    

Obsah učiva v snahe  dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky bol naďalej 

skvalitňovaný. Žiaci mali vytvorené podmienky učiť sa aktívne. Počas hodín boli zapájaní do 

procesu učenia. Zvýšená pozornosť bola venovaná rozvoju  gramotností - čitateľskej aj 

funkčnej. Dôraz sa kládol i na komunikáciu. Výstupnou previerkou boli u niektorých žiakov 

zistené nedostatky v aplikácii vedomostí z gramatiky, konkrétne určovanie gramatických 

kategórií slovies – slovesný spôsob a vid. Pravopisné javy napriek  častému precvičovaniu  

niektorí žiaci neovládajú. Využíval sa učebný materiál, ktorý ponúka virtuálna knižnica. Žiaci 

mali na hodinách dostatočný priestor pracovať samostatne. Mnohokrát prekvapili vlastnými 

prezentáciami v ppt, v ktorých prezentovali gramatické učivo, alebo pripravili pravopisné 

cvičenia na interaktívnu tabuľu (dobrovoľne doma). Nedostatky boli v domácej príprave na 

vyučovanie a pretrvávajú nedostatky v úhľadnosti písomného prejavu a v pravopise. 

Doplnková literatúra  bola na vyučovacích hodinách využívaná  a dve vyučovacie 

hodiny boli zrealizované v školskej knižnici. Žiaci sa zapojili do  súťaží v prednese poézie 

a prózy – Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko.  

Anglický jazyk v V., VI., VIII. a IX. ročníku 

Počas hodín boli žiaci vedení k aktívnemu osvojeniu si slovnej zásoby, ktorú využívali 

pri tvorení textov a v čítaní s porozumením. Cieľ vo vyučovaní AJ bol splnený. Gramatické 

javy boli precvičované a utvrdzované pomocou úloh v pracovných zošitoch. Získané 

vedomosti boli pravidelne preverované. Dôraz sa kládol na komunikatívnu zložku jazyka. 

Rozvoj jazykových zručností podporovali aj výukové programy, TS angličtina, školská 

angličtina a CD ROM. Využívala sa interaktívna tabuľa a materiál z virtuálnej knižnice. Žiaci 

vytvárali prezentácie v Power Pointe a vytvorili hodnotné plagáty. Vedomosti boli 

preverované aj online testami z Project-u, tretie vydanie a interaktívnymi testami z webových 

sídel vydavateľstiev Oxford University Press a Macmillan. 

Etická výchova v V. – IX. ročníku 

Vyučovanie etickej výchovy bolo zamerané 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. Osvojovali 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 etiky, 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 ŠkVP bol dodržaný.   

Výchova umením v IX. ročníku 

Počas vyučovacích hodín boli žiaci postupne oboznámení s umeleckými smermi a ich 

predstaviteľmi. Získali prehľad o výtvarnom umení a o najznámejších maliaroch a sochároch. 

Veľký záujem prejavili o témy tetovanie, vlasy – koruna krásy a triedne tablo. Žiaci 

prezentovali svoj názor na tanečnú a vážnu hudbu. Väčšina žiakov pracovala aktívne, boli 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 59 
 

však aj takí, ktorí nejavili záujem o tento vyučovací predmet. Viac však mali záujem 

o konkrétnu prácu.  

Mgr. Lenka Jančoková 

 Matematika v III. ročníku  

Pri vyučovaní matematiky som dôsledne dodržiavala učebné osnovy. Snažila som sa 

žiakom vštepiť isté princípy mechanického počítania. Orientovala som sa aj na počítanie 

slovných úloh, kde si mohli deti overiť svoje logické myslenie. Väčšinou tie úlohy vedeli 

vypočítať tí istí žiaci. Snažila som sa žiakov sústreďovať pri ťažších úlohách do zmiešaných 

trojčlenných skupín, aby žiaci mali možnosť učiť sa navzájom. V III. ročníku sa majú žiaci 

naučiť násobenie a delenie do 20. Vysvetlila som im princíp viacnásobného sčitovania 

a odčitovania, ale potom som od nich vyžadovala naspamäť sa naučiť násobky. Niektorým 

trvalo dlhšie rozpamätať sa na násobky. Žiaci radi počítali samostatne a priebežne si 

kontrolovali výsledky u mňa alebo z tabule. Žiakom celkovo robilo problém počítať 

„rámčekové“ príklady, hlavne sa to týkalo sčitovania a odčitovania. Na matematike som 

využívala často interaktívnu dotykovú tabuľu, program ALF, v ktorom som si veľakrát 

nachystala matematické úlohy, čo mali deti radi, lebo hneď boli ohodnotení počtom %. Na 

hodinách som využívala aj papierové peniaze, s ktorými sa žiaci hrali napr. na obchodný dom. 

Tu si precvičovali reálne funkčnú gramotnosť. Deti si svoju motoriku precvičovali tiež na 

geometrických úlohách. Išlo mi o čistotu rysovania a určitú presnosť. Mnohokrát sa stalo, že 

deti nemali poriadne rysovacie pomôcky. Zistila som, že viacerým robí problém zrkadlovo 

prerysovať určitý obrázok – majú problém s predstavivosťou. 

 Vlastiveda v III. ročníku 

Témou tohto školského roka bola orientácia podľa svetových strán, význam plánu, 

mapa.  Využívali sme kompas, smerovú ružicu, deti si mohli nakresliť plán, zhotoviť 

vrstevnice zo zemiaka. Tu získavali isté praktické skúsenosti a zručnosti. Pracovali radi najmä 

v skupinách. Potom prišli témy o Slovensku- rieky, lesy, dejiny, pamiatky a slávne mestá. Tu 

už bolo viac teoretických poznatkov a isté informácie som od nich vyžadovala, čo pre 

niektorých bol problém.  Keďže vlastiveda bola 1- krát v týždni, žiaci, ktorí nevenovali 

pozornosť domácej príprave, mali problém sa vyjadrovať na hodine. Veľa sme využívali 

internet, pripravila som cvičenia aj v programe ALF, niektorí si doma zhotovovali prezentácie 

v Powerpointe. Využívali sme skupinovú prácu aj pri poznávaní miest, kde si skupina mohla 

určité informácie zistiť aj na internete. Na hodinách deti pracovali, no pri skúšaní o týždeň to 

už bolo slabšie s vedomosťami, mnohí sa aj priznali, že sa neučili. 

Prírodoveda v III. ročníku  

Tento predmet v III. ročníku má rôznorodé témy a tým je zaujímavý. 1. časť bola 

venovaná veličinám a ich jednotkám a hlavne sa tu robili pokusy, čo deti zaujímalo, a na 

ktorých som stavala pri ich odpovediach. Zabŕdli sme aj do témy Technika - skúšali si napr. 

kto má väčšiu silu,... Téma prírodovedy bola aj Človek ako súčasť prírody - zmysly, vývoj, 

nervová, cievna sústava,.... Využívala som na hodinách aj  3-rozmerné pomôcky, obrázky, 

prezentácie, veľa sme sa rozprávali. No o týždeň už bol problém, lebo mnohí sa do učebnice 

nepozreli Ďalšia téma bola o živočíchoch. Aj tu sa žiaci mohli vyjadrovať, pracovali sme 
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i v skupinách, niektoré informácie si mohli zistiť na internete alebo v encyklopédii. No pri 

skúšaní mnohí hľadali slová   na vyjadrenie svojich myšlienok. Myslím si, že domáca 

príprava nie je dobrá.  

Slovenský jazyk a literatúra v III. ročníku 

Náš materinský jazyk je pre žiakov náročný na gramatiku, čo sa potvrdilo aj u týchto 

tretiakov. Poučky sa dokázali naučiť, ale napr. aplikovať ich do pravopisu už bolo 

náročnejšie. Hlavným učivom boli vybrané slová, ktoré sa väčšina žiakov dokázala naučiť, ale 

v písomnom prejave pri doplňovačkách, vetách, robili chyby. Často sme písali pravopisné 

cvičenia na vybrané slová - najmä doplňovačky. Snažila som sa preverovať vedomosti na 

každej hodine písomne, aby si zvykli na takýto typ skúšania – rýchle, efektívne. Písavala som 

aj diktáty – celé vety a hodnotila počtom chýb. Pri kontrolných diktátoch som dávala dve 

známky – jednu za precvičovaný jav a druhú za ostatné chyby. Cvičenia som si robila aj 

v programe ALF, čo deti obľubovali. Na informatike som používala výukový program 

Didakta, kde si deti overovali svoje pravopisné zručnosti. určitého javu. Často žiaci pracovali 

v 3-členných pomiešaných skupinách. Na čítaní sme veľa čítali nielen z učebnice, ale aj 

z iných kníh, napr. od G. Futovej, čítavali sme texty zo Slniečka. Priebežne som dávala 

deťom aj testy na čitateľskú gramotnosť, aby som si overila pochopenie textu. Žiaci nečítajú 

až tak kvalitne. Buď v tempe čítania preskočia krátke slová alebo zmenia koncovku slova. 

Niektorí nevedia zreprodukovať obsah textu. Mnohí podľa mňa nečítajú doma, aj keď som ich 

motivovala výpožičkou kníh z knižnice. 

Informatická výchova v II. – IV. ročníku 

Žiaci boli rozdelení na skupiny, čo bolo dobré v tom, že som sa im mohla venovať 

i individuálne, ak  bolo treba. Viackrát sme mali technické problémy a vtedy som volila 

náhradný program alebo volala školského správcu počítačových sietí. Pracovala som 

s grafickými programami RNA - kreslili, využívali pečiatky, animovali; RSS - zvukový 

a obrazový záznam; Skicár; na začiatku školského roka sme využívali program Kerpooof. Tu 

si deti mohli zostrojiť určitú scénu a oživiť ju komiksovými „ bublinkami“. Snažila som sa 

veľa s deťmi písať na rôzne témy, aby si zvykli na rozloženie písmen na klávesnici. Hlavne 

vo vyšších ročníkoch sú niektorí v tomto zruční, u niektorých vidno, že počítač doma nemajú. 

Žiaci si radi vyhľadávali obrázky a vkladali do dokumentov alebo prezentácií. Veľakrát sme 

pracovali aj s výukovými programami zameranými na určité predmety. Žiaci obľubovali 

Rexíka - stránka s hrami, omaľovánkami, rozprávkami; tí starší využívali Imagine. Celkovo 

môžem povedať, že informatiku mali žiaci radi.  

Detské hudobné divadlo v II. a III. ročníku 

Na tomto predmete sme používali aj inštrumentálne nástroje, hlavne paličky; spievali 

sme si rôzne pre nich známe piesne, využívali aj maňušky a bábky a deti mohli improvizovať 

pri hraní vymysleného predstavenia; deti skúšali vyjadriť charakter postavy mimikou, 

gestikuláciou; hrali sme si rôzne detské ľudové hry, napr. Slepá baba, O reťaz, o reťaz,... 

Vidno, že sú to ešte mladšie deti, hrali a spievali s nadšením, nehanbili sa pred spolužiakmi. 

Pri hodnotení som využívala najmä pochvalu.  

Tvorivé písanie/tvorivá dramatika v III. ročníku 

Žiaci si precvičovali komunikačno-tvorivé aktivity – písali o prázdninách, tvorili si 

vizitku; zhotovili maľované písmená, pridali obrázok a venovali to prvákom; cvičili si svoju 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 61 
 

slovnú zásobu – tvorili vety, kde používali len jednu samohlásku; zahrali sme sa hru Reťaz 

slov; zahrali sme si s bábkami a maňuškami jednoduché divadielka; tvorili v skupinách 

jednoduché básničky. Väčšinou žiaci pracovali v skupinách. 

Mgr. Zuzana Kurková 

Slovenský jazyk a literatúra v II. ročníku 

 Žiaci II. ročníka učivo väčšinou zvládli. Na hodinách čítania sme zdokonaľovali 

techniku čítania a zameriavali sme sa na čítanie s porozumením. Z mimoškolského čítania 

sme prečítali niekoľko detských kníh, ktoré si deti samé vybrali. O knihách sme aj diskutovali 

a žiaci k prečítanému vypracovali niekoľko PL, ilustrácií alebo skúsili z niektorých častí 

urobiť komix. 

 V učive SJ sme tento rok preberali všetko o hláskach. Ich delenie, pravopis, učivo 

o slove, slabike, vete. Žiaci učivo  väčšinou zvládli. Dokonca si sami vymýšľali pomôcky, 

ktoré by im učenie uľahčili( de,te,ne,le,di, ti, ni, li, mäkčene sa potratili.). Riekanku zvládli 

všetci žiaci, čo sa však nedá povedať o slabikách de, te,..... a tento problém sa každoročne 

medzi deťmi opakuje. Teóriu žiaci zvládajú, ale majú problém použiť ju prakticky.  

 Jedného žiaka som navrhla na psychologické vyšetrenie a teraz po dohode s triednou 

učiteľkou a matkou aj druhého. 

 Na vyučovacích hodinách sme využívali mimočítankovú literatúru, prácu 

s interaktívnou tabuľou, prácu s PL, hodiny v knižnici.  

Tvorivá dramatika v II. ročníku 

 Na hodinách TD žiaci improvizujú, hrajú sa, tvoria a vymýšľajú. Realizovať sa môže 

každý.  Žiaci sa najradšej hrali tvorivé a situačné hry. Využívali sme krátke dramatizácie 

z učebnice SJ – O troch trpaslíkoch a princeznej, aj texty z čítanky.  Využívali sme bábky, 

ktoré máme na škole, žiaci si aj vyrobili bábky z papiera.  

Pracovné vyučovanie v IV. ročníku  

 Plán práce som prispôsobovala záujmom žiakov a aj materiálu, ktorý sme si zohnali. 

Žiakov zaujímala robota predmetov z odpadového materiálu, pri ktorej videli aj praktické 

využitie –  podsedáky zo starých odevov. Tiež sa im páčila práca k jednotlivým sviatkom a aj 

práca s rastlinným materiálom. Žiaci sú zruční ale tiež im niekedy chýba trpezlivosť veci 

dokončiť.   

Prírodoveda v I. ročníku 

Učivo predpísané učebnými osnovami prírodovedy v 1. ročníku zvládli všetci žiaci. 

Počas celého školského roka mali možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie potrebné pre 

život prostredníctvom pracovných listov a pracovného zošita. Žiaci ocenili prírodovedné 

pokusy a pozorovania, prácu s interaktívnou tabuľou. Páčila sa im práca so stavebnicami.  

Je  vhodné aj v budúcom školskom roku vyučovať prírodovedu v 2-hodinovom bloku, 

čo umožní efektívne využívať moderné pedagogické stratégie. 

Matematika v I. ročníku 

 Tento školský rok sme sa zoznámili s počítaním do 20 po jednom, po dvoch, so 

sčitovaním, odčítavaním, s orientáciou v číselnom rade do 20. Venovali sme sa sčitovaniu 

a odčítavaniu bez prechodu cez základ 10. Počítali sme aj jednoduché slovné úlohy.     
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V geometrii sme kreslili rovné aj krivé  čiary, boli uzavreté aj otvorené. Naučili sme sa 

pomenovať rovinné útvary- štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník. Z priestorových útvarov- 

kocka, guľa, valec.  

 Žiaci učivo takmer všetci zvládli, najviac sa mýlili spočiatku pri znamienkach –  mýlili 

si + a -. Teraz na konci školského roka už problémy boli minimálne. 

Výtvarná výchova, telesná výchova, pohybová príprava a tvorivá dramatika  v I. 

ročníku 

 Najpopulárnejšia je TV a  PP. Tu sa deti môžu realizovať a aj vyniknúť, každý vo 

svojej disciplíne. Na každej hodine sme zdôrazňovali, aké sú dôležité pravidlá pri 

skupinových hrách ale aj pri cvičení v telocvični – z hľadiska bezpečnosti aj efektivity. Žiaci 

sú pomerne šikovní, ale málo techniky. To sa týka aj takých predmetov ako tvorivé 

písanie/dramatika, detské hudobné divadlo. ohybní. Skupinové hry som musela často prerušiť, 

aby sme si mohli zopakovať pravidlá.   Na hodinách VV  sa mi s nimi pracovalo dobre ale 

niektorým žiakom stál chýba trpezlivosť na dokončenie práce.  Na hodinách TD žiaci 

improvizujú, hrajú sa, tvoria a vymýšľajú. Realizovať sa môže každý.  Žiaci sa najradšej hrali 

tvorivé a situačné hry. Využívali sme krátke dramatizácie v školskom časopise Vrabček. 

Geografia v V. ročníku 

Náučný text z učebnice geografie v V. ročníku sme využívali najmä na prácu 

s informáciou. Učili sme sa orientovať v texte, hľadať kľúčové slová, definovať ich význam. 

Geografia v V. ročníku je veľmi zaujímavá, žiakov učivo pomerne bavilo a dokázali si sami 

vypracovávať prezentácia a referáty k danej téme. Učili sme sa pracovať s atlasom, obrázkom, 

grafom. Využívali sme prácu s interaktívnou tabuľou, interaktívnym cvičením, 

dokumentárnym filmom, skupinovú prácu, kooperatívne učenie. 

Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali aktívne, so zaujatím. Zaujímali ich aj širšie 

súvislosti preberaných tém, viedli sme rozhovory o životných podmienkach v rôznych 

krajinách z pohľadu spoločnosti aj z pohľadu podnebia v daných krajinách, čím sme prepájali 

školu so životom. Mnohé témy sme aplikovali na Slovensko –  učivo o sopkách, život 

v rôznych nadmorských výškach, mesto a dedina....  

 Príprava niektorých žiakov na vyučovanie bola nedostatočná. Ako spätnú väzbu 

v závere päťminútoviek uvádzali, že boli ťažké, lebo sa neučili. Celkovo vyučovacie výsledky 

niektorých žiakov nezodpovedali očakávaniam. Nemotivovali ich ani známky, ani vedomie, 

že získané vedomosti, zručnosti využijú v živote, že sú to už poznatky, ktoré majú, ani 

jednoduchá forma skúšania ich vedomostí, keď mohli využívať atlas aj učebnicu.  

Geografia v VIII. ročníku 

Náučný text z učebnice geografie v VIII. ročníku sme využívali najmä na prácu 

s informáciou. Učili sme sa orientovať v texte, hľadať kľúčové slová, definovať ich význam. 

Na počet hodín je učivo VIII. ročníka veľmi rozsiahle. So žiakmi som sa zameriavala hlavne 

na kľúčové informácie a na čítanie z mapy. Pri prezentáciách svojich prác som sa snažila 

viesť ich k vyjadreniu učiva vlastnými slovami poprípade vyjadriť svoj vlastný názor. 

Niektorým žiakom to išlo celkom dobre. Využívala som prácu s internetom(stránka Geografia 

hrou), interaktívnou tabuľou, interaktívnym cvičením, filmy dok., prácu vo dvojiciach.  
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Na vyučovacích hodinách žiaci pracovali aktívne, zaujímali ich preberané témy, viedli 

sme rozhovory o daných témach – práca a štúdium v zahraničí, sociálne zabezpečenie u nás 

a v iných krajinách EÚ, a pod.  

Geografia v IX. ročníku 

 Učivo zamerané na Slovensko. Náučný text sme využívali na získavanie základných 

informácií a snažila som sa ich dopĺňať ďalšími poznatkami. Žiaci mohli využívať svoje 

vlastné skúsenosti a poznatky zo školských výletov, exkurzií a tiež z výletov s rodičmi. 

Niektorí to aj robili –  škoda, že menšina.  

 Pri samostatnej práci alebo pri práci vo dvojiciach sme sa snažili pracovať s atlasom, 

čítali sme z mapy, hľadali sme tam základné informácie o krajine. Samostatne si 

vypracovávali prezentácie o menej známych krajoch Slovenska, ktoré oni poznajú. Dopĺňali 

ich fotografiami a snažili sa podať o nich základné informácie- kde miesto nájdeme, kde leží, 

prečo sa tam oplatí ísť.  

 V poslednom štvrťroku som sa so žiakmi zamerala na naše najbližšie okolie a jeho 

históriu- vypálenie našich obcí počas 2. svetovej vojny. Čítali sme knihu o svedectvách 

vypočúvaných obyvateľov obcí, ktorí túto tragédiu prežili. Na hodinách žiaci pracovali, 

zaujímali ich dané témy. Ale domáca príprava nebola práve najlepšia. 

Mgr. Eva Matejová 

Anglický jazyk v I. ročníku 

Anglický jazyk som vyučovala v I. ročníku hravou formou. Využívala som publikáciu 

„Happy house“ I. časť.  Na vyučovacích hodinách sa žiaci učili novú slovnú zásobu  pomocou 

kartičiek s obrázkami, opakovaním slov a slovných spojení  pomocou CD, spievali piesne, 

počúvali príbehy, ktoré potom hrali s využitím prstových bábok, hrali pexeso. Tak 

si nenútenou formou  precvičovali slovnú zásobu a opakovali slovné spojenia. Hra s bábkami 

bola u detí veľmi obľúbená, bábky sa stali ich „kamarátmi“ a deti si po vypočutí príbehu 

vytvárali vlastné knižočky.  Opäť som pracovala aj s rozprávkou.  Prostredníctvom rozprávky 

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

prostredníctvom zážitku. Boli aktívni, zapájali sa do dramatizácie . 

Okrem rozprávok   žiaci radi spievali piesne. Mali radi piesne, pri ktorých spev doplnili 

pohybom. Využívala som aj CD Spievankovo. Žiaci vypracovávali pracovné listy, maľovali 

podľa pokynov. 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 známkami. Žiakov predmet zaujímal, tešili sa naň, boli aktívni, tvoriví nosili 

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

Anglický jazyk v II. ročníku 

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

and friends 1., využívala som aj iné publikácie a časopisy (Hello kids, Sunny 

ENGLISH,Funny english- pracovný zošit...) 

Aj u druhákov som sa snažila využívať zážitkové učenie. Žiaci si vytvárali obrázkové 

slovníky, pracovali s rôznymi pracovnými listami, riešili jednoduché doplňovačky a tajničky, 
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spievali piesne, hrali sa hry. U žiakov som rozvíjala jazykové zručnosti – počúvanie, 

hovorenie, začali sa pripravovať na písanie a na prepis slov, na čítanie, priraďovali slová 

k obrázku. Na tieto aktivity som využívala program „ALF“, žiaci pracovali na interaktívnej 

tabuli, spájali slová s obrázkom, hrali pexeso... Týmito aktivitami opakovali nielen slovnú 

zásobu ale sa aj nenútene učili. Prácu na interaktívnej tabuli mali veľmi radi. Pri práci som 

využívala aj  DVD Spievanko. Učivo som precvičovala aj prostredníctvom hier,  pracovala 

som opäť aj s rozprávkou.  Žiaci pracovali samostatne aj v skupinách.  Opäť sme pokračovali 

v spoznávaní  inej  kultúry . Žiaci boli hodnotení ústne, pochvalou, aj známkami. 

Matematika v II. ročníku 

Na hodinách matematiky pracovali žiaci spoločne,  samostatne, využívala som aj 

skupinovú prácu. Žiaci boli vedení k osvojeniu základných matematických pojmov a vzťahov, 

vytvoreniu zásoby matematických operácií, ktoré budú využívať pri riešení úloh, 

vychádzajúcich z reálneho života. 

Žiaci zopakovali učivo 1. ročníka – počítanie do 20, počítali do 20 s prechodom cez 

základ, počítali do 30, algoritmy sčítania a odčítania, číslice v obore do 100, dvojciferné čísla, 

sčítanie a odčítanie v obore do 100, sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s jednocifernými 

číslami a postupne aj s dvojcifernými číslami. Žiaci sa učili rôzne postupy sčítania 

a odčítania. Žiaci sa učili zapisovať a riešiť slovné úlohy. 

V geometrii kreslili čiary, rysovali priamky a úsečky, merali úsečky, porovnávali 

dĺžku úsečiek, spoznali jednotky dĺžky. 

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,  niektorí žiaci potrebujú aj individuálnu pomoc. Šikovní žiaci 

pomáhali slabším spolužiakom – dokázali im vysvetliť ako majú počítať, alebo kontrolovali 

ich prácu. Najväčšie problémy žiakom robia príklady na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 

základ, pri počítaní ktorých žiaci zabúdajú pripočítať desiatku. Hoci žiakom neustále 

pripomínam, aby si prácu skontrolovali, táto kontrola chýba. Žiaci by si tak mohli mnohé 

chyby opraviť. V geometrii je menšia zručnosť pri rysovaní. 

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  hodnotení  známkami. Využívala som aj seba hodnotenie. 

V budúcom školskom roku budem využívať pracovné listy aj zošity. 

Výtvarná výchova v V. – VII. ročníku 

Výtvarnú výchovu som vyučovala na II. stupni v V. - VII. ročníku. Využívala som rôzne 

výtvarné techniky – kresbu ceruzkou, maľbu vodovými aj temperovými farbami, prácu 

s tušom, kombinované techniky, koláž, frotáž, žiaci pracovali aj na počítači... 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 /hlavne vo vyšších ročníkoch/, tvoriví, 

pracovali jednotlivo i v skupinách. Práce niektorých žiakov boli zaslané i do výtvarných 

súťaží, ktorých sme sa zúčastňovali. Niektorí žiaci získali aj ocenenie. Žiaci majú výtvarnú 
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výchovu jednu hodinu týždenne, počas ktorej niektoré práce nestačili urobiť a preto sme ich 

dokončovali na viacerých hodinách. 

Výtvarná výchova v II. ročníku 

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

farbami, pracovali aj s temperovými farbami a žiaci spoznávali aj iné – kombinované 

techniky, koláž.... 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.  

Pohybová príprava v II. ročníku 

Žiaci sa učili poradové cvičenia, rôzne techniky manipulácie s loptou, precvičovali si 

už osvojené pohybové zručnosti a zdokonaľovali sa, začali sa učiť základy športových hier, 

prihrávky, hádzanie a chytanie lopty... Precvičovali si pohyb s hudbou, relaxačné cvičenia. 

Hrali sa rôzne pohybové hry. Učili sa pravidlá hier. 

Cvičili sme v telocvični aj na ihrisku, chodili sme na vychádzky. 

Žiaci mali tento predmet radi. Nie všetci sú však rovnako zruční. Najväčšie problémy 

žiakom robí dodržiavanie niektorých pravidiel hry a manipulácia s loptami. 

 

Mgr. Ivana Mátrayová 

Anglický jazyk v III. ročníku 

Angličtina sa v III. ročníku ZŠ vyučuje hravou formou. So žiakmi sme budovali 

základnú slovnú zásobu a frázy rôznych tém (rodina, zamestnania, zvieratká, dom a jeho 

miestnosti, škola a školské predmety, atď.) 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 písmenká 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.  

Anglický jazyk v IV. ročníku 

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

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

u niektorých bolo viditeľné, že pracovali aj doma využívajúc hry, piesne, riekanky, atď. 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. Témy, ktoré sme prebrali boli: Škola, Pocity, Aktivity von, Jedlo, Čísla od 20 -100, 

Aktivity po škole, Špeciálne dni, Každodenné aktivity, Časti dňa, Miesta, Počasie, Oblečenie, 

Čas, Oslavy, Zvieratá na farme, Upratovanie, Ľudia. Mnohí získali slovnú zásobu, ktorú 

dokázali aktívne používať. 

Telesná výchova a pohybová príprava – dievčatá v VI. a VII. ročníku  

Žiačky pracovali veľmi dobre v porovnaní s minulým rokom. Zlepšili sa v atletike, 

gymnastike, športových hrách, tiež v zumbe, vyskúšali si jumping, zúčastnili sa súťaže vo 
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vybíjanej, v ktorej postúpili do regionálneho kola. Limity splnili všetky žiačky, aj tie, ktoré sa 

v piatom ročníku javili ako veľmi slabé. 

Telesná výchova a pohybová príprava - chlapci v VI. a vVII. ročníku 

Žiaci vykonávali všetky aktivity s obrovským nasadením a snahou byť čo najlepší 

v gymnastike, atletike a hrách. Od začiatku šk. roka nadobudli zručnosti hlavne v hrách akými 

boli: basketbal, volejbal, florbal, futbal, vybíjaná. Zlepšili sa tiež v gymnastike, v prevedení 

kotúľa, skoku cez kozu, atď. Obe triedy sú veľmi živé, hlučné, ale aj napriek tomu sa mi 

pracovalo veľmi dobre, pretože o každú aktivitu mali  záujem. 

Telesná výchova a pohybová príprava – dievčatá v VIII. a IX. ročníku  

Žiačky sa najviac dožadovali volejbalu, venovali sme sa aj basketbalu, futbalu, 

florbalu, vybíjanej, bedmintonu, atď.. Z gymnastických cvikov to boli kotúle, preskoky, šplh, 

aj keď mnohé dievčatá majú veľmi slabú ohybnosť a obratnosť. 

Telesná výchova a pohybová príprava - chlapci v VIII. a IX. ročníku  

Žiaci boli vo všetkých športových hrách, gymnastike, atletike, netradičných športoch 

svojimi výkonmi najlepší, keďže obe triedy boli spojené niekedy bolo náročné udržať 

disciplínu. V tejto zmiešanej skupine vytvorili jeden výborný tím, ktorý absolvoval všetky 

plánované súťaže a skoro zo všetkých si odniesli nejaké umiestnenie. Deviataci sa podieľali 

tiež na športovom dni, kde na stanovištiach plnili úlohy zapisovateľov a rozhodcov, vedeli si 

udržať poriadok, keď na stanovištia prichádzali skupinky žiakov z nižších ročníkov. V oboch 

skupinách dievčat aj chlapcov som videla a často aj počula, že im bolo ľúto, že sú spojení do 

jednej skupiny oba ročníky. Vytvorili skupiny po cca 21 ľudí.  

Občianska výchova v VI. ročníku  

Obsah vzdelávania pozostával z dvoch tematických celkov: 1. Moja obec 2. Psychológia. 

V prvom tematickom celku sme prezentovali formou prezentácie v (Power pointe, dokonca 

jedna žiačka aj v Movie makeri) svoju obec. Mnohé prezentácie boli zvládnuté výborne aj 

s doplnením o ukážky hudobné. V druhom tematickom celku sme spoznávali samých seba. 

Druhý tematický celok bol oveľa náročnejší na terminológiu , rôzne delenia a charakteristiky. 

Mnohí žiaci si známku oproti prvému polroku zhoršili. Na hodinách sme prevažne 

komunikovali a riešili rôzne situácie z ich každodenného života a ponúkali aj rôzne riešenia.  

Pohybová príprava v V. - IX. ročníku  

Predmet bol 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. Snažili sa tiež o hru fair play, ale hlavne podporiť 

slabších spolužiakov  v ich výkonoch. 

 

Mgr. Mária Sartorisová 

V školskom roku sme plnili úlohy vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho programu 

a Pedagogicko-organizačných pokynov. Postupovali sme podľa učebných osnov a 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Plnili sme ich priebežne a pri niektorých máme 

stále podnety na skvalitnenie práce v nasledujúcom školskom roku. Pri hodnotení sme 

postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. 
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Etická výchova v I. ročníku  

Učivo a témy etickej výchovy všetci žiaci zvládli. Na hodinách boli aktívni a zapájali 

sa do činností. V ďalšom školskom roku by som popracovala na spolupráci žiakov v 

skupinách. Zatiaľ si ešte nevedia rozdeliť činnosť tak, aby sa každý v skupine na niečom 

podieľal a tak by vznikol jeden ucelený prvok. 

Etická výchova v II. ročníku  

Stanovené ciele boli splnené. Témy žiaci chápali a do činností sa zapájali. Ešte máme 

rezervy v oblasti samostatnej práce žiakov, pri vytváraní „projektov“. 

Etická výchova v III. ročníku  

Niektoré témy boli pre žiakov ťažšie a bolo potrebné na nich popracovať dlhšie. 

Všetky naplánované činnosti a témy sme prebrali. Žiaci boli aktívni no bolo potrebné viac 

prihliadať na individuálne osobitosti. Treba viac rozvíjať zručnosť sebahodnotenia žiakov. 

Etická výchova v IV. ročníku  

Niektoré témy boli pre žiakov ťažké a nechápali ich význam. Preto som sa snažila im 

ich podať tak, aby boli pre nich ľahšie, aby ich chápali. Na hodinách boli aktívni a snažili sa 

zapojiť do každej činnosti. 

Telesná výchova v II. ročníku 

Na hodinách telesnej výchovy boli žiaci veľmi aktívni. Gymnastické cvičenia boli pre 

nich ťažšie ako atletika. S ťažkosťami hrali tímové hry. Nevedeli si zvyknúť na určité 

pravidlá a nechceli k sebe pustiť iného hráča. Ku koncu sa im to však podarilo. Popracovala 

by som pri gymnastických cvičeniach, kde žiaci nie sú zvyknutí na poriadne rozcvičky a 

strečingové cvičenia. 

Telesná výchova v III. ročníku  

Žiaci boli pohybovo nadaní. Nemali problém ani s atletikou ani s gymnastikou. Pri 

skupinových hrách spolupracovali a zapájali sa do činnosti, boli aktívni. 

 

Mgr. Jaroslava Žabková 

Matematika v VII. – IX. ročníku 

V predmete matematika sme postupovali podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu.  

Cieľom vyučovacích hodín bolo rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, 

schopnosť argumentovať a komunikovať, spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci 

mali možnosť spoznať matematiku ako nevyhnutnú súčasť praktického života. 

Na vyučovacích hodinách som sa snažila upevňovať morálne a vôľové vlastnosti 

žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

systematickosť pri riešení úloh. 

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.  

Matematika v VII. ročníku 

Siedmaci v rámci projektového vyučovania museli vyriešiť úlohu – výpočet ceny na 

výrobu betónového piliera v tvare kvádra, čím sme si prakticky overili použitie vzorcov na 
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výpočet objemu a povrchu kvádra. Žiaci 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... Na utvrdzovanie učiva som volila 

prácu v skupinách, pri ktorej si žiaci navzájom pomáhali.  

Opakovane sa stávalo, že žiaci neboli na vyučovanie pripravení, absentovala domáca 

príprava, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj pri klasifikácii žiakov. Zvýšenú 

starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom. Týmto žiakom som sa podľa 

potreby venovala i v mimovyučovacom čase.  

Šesť žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, ani jeden žiak nebol 

úspešný. Jeden žiak triedy bol úspešný riešiteľ školského kola Matematickej olympiády, 

postúpil do okresného kola, v ktorom nebol úspešný. 

Matematika v VIII. ročníku 

V 8. ročníku som na rozvoj logického a tvorivého myslenia využívala metódu riešenia 

problémov. Na rozvoj geometrickej predstavivosti pri preberaní učiva o hranoloch som 

zvolila metódu modelovania. Na vyučovacích hodinách som využívala metódu rozvoja 

spolupráce, pri ktorej žiaci prostredníctvom skupinovej práce niesli zodpovednosť za 

vyriešené úlohy v skupine podľa vopred stanovených pravidiel rozdelenia úloh. Pri opakovaní 

a utvrdzovaní učiva sme tvorili matematické postery, prostredníctvom ktorých si žiaci v praxi 

overili získané zručnosti a vedomosti. V tematickom celku Pravdepodobnosť a štatistika sa 

žiaci naučili spracovávať štatistické údaje a vyhodnotiť ich prostredníctvom grafov. Niektorí 

žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu tým, že si pripravili matematické rozcvičky vhodné 

na zopakovanie už prebratého učiva. 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá, žiaci boli aktívni.  

Šesť žiakov z  triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, traja žiaci boli úspešní 

riešitelia, postúpili do okresného kola, ale ani jeden z nich nebol úspešný riešiteľ. Dvaja žiaci 

z triedy boli úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády, postúpili do 

okresného kola, v ktorom neboli úspešní. 

Matematika v IX. ročníku 

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. 

Počas projektového vyučovania žiaci vytvárali rôzne matematické postery, modelovali 

telesá – valec, ihlan, kužeľ. 

Žiaci sa okrem iného naučili spracovávať štatistické údaje a vyhodnotiť ich 

prostredníctvom grafov.  

Negatívne hodnotím ich písomný prejav.  

Jedna žiačka z triedy bola úspešná riešiteľka školského kola Matematickej olympiády, 

postúpila do okresného kola, v ktorom nebola úspešná. 

Návrhy a odporúčania: V VII. ročníku by bolo potrebné zvýšiť hodinovú dotáciu na 5 

hodín/týždeň vzhľadom na množstvo a náročnosť preberaného učiva. 
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2 – hodinové blokové vyučovanie zmeniť na 1 - hodinové vyučovanie, pretože žiaci si budú 

mať možnosť každodenne zopakovať  a utvrdzovať učivo. Pozornosť žiakov na druhej hodine 

blokového vyučovania už nebola dostatočná.  

Fyzika v VI. – IX. ročníku 

Cieľom predmetu bolo naučiť žiakov pozorovať a skúmať fyzikálne javy vo svojom 

okolí a na základe osvojených poznatkov ich vysvetliť; pomenovať fyzikálne veličiny, 

odmerať ich hodnoty a správne zapísať; naučiť žiakov pochopiť fyzikálne zákony a využívať 

ich v praktickom živote. Učivo fyziky bolo zamerané na rozvoj poznávacích schopností, 

vytváranie kladného postoja k opatreniam vedúcim k úsporám energie, na prepojenie 

s prírodou. 

Žiaci v jednotlivých ročníkoch riešili zadania praktických cvičení – robili rôzne 

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

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

z grafov,... Hodnotenie praktických zručností sa uskutočnilo s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.  

Pre lepšie zaujatie žiakov a získanie predstavivosti som pri výklade učiva využívala 

rôzne prezentácie a videozáznamy. Počas hodín fyziky som využívala rôzne metódy  - riadený 

rozhovor, diskusiu, metódu riešenia problémov, metódu rozvoja prezentačných schopností  

(žiaci si počas školského roka mohli vybrať tému, ktorú spracovali a následne odprezentovali 

pred spolužiakmi). Na hodinách fyziky som využívala rôzne formy vyučovania - činnostné 

vyučovanie, problémové a kooperatívne vyučovanie. 

Fyzika v VI. ročníku 

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.  

V danom ročníku som zrealizovala projektové vyučovanie – jeho cieľom bolo vytvoriť 

si vlastné meradlo dĺžky, následne s ním uskutočniť meranie a porovnať svoje výsledky  

merania s presným odmeraním dĺžky.  

Žiaci boli na hodinách aktívni, atmosféra bola tvorivá.   

Fyzika v VII. ročníku 

Žiaci 7. ročníka uskutočnili meranie teploty počas dňa, následne uskutočnili 

porovnania zaznamenaných teplôt, hodnoty zapísali do tabuľky a spracovali do grafu. 

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. Žiaci sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. 

Fyzika v VIII. ročníku 

V VIII. 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 a pokus 

na rovnovážnu polohu páky. Žiaci počas školského roka vytvorili zaujímavé prezentácie 
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k preberanému učivu, ktoré odprezentovali pred svojimi spolužiakmi. Na vyučovacích 

hodinách aktívne pracovali. 

Fyzika v IX. ročníku 

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 

jednoduché elektrické obvody. Žiaci boli oboznámení s pravidlami bezpečnosti pri práci 

s elektrickým prúdom a využitím elektrickej energie v praxi. Žiaci počas školského roka 

vytvorili zaujímavé prezentácie k preberanému učivu, pomocou ktorých rozvíjali svoje 

prezentačné schopnosti.  

Technika v VII. a VIII. ročníku 

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.  

Vo vyučovacom procese sme využívali IKT. Činnosťami so žiakmi sme rozvíjali ich 

tvorivé myslenie, samostatnosť a skupinovú prácu. 

Traja žiaci kategórie A a piati žiaci kategórie B sa zúčastnili školského kola 

Technickej olympiády. Pre zlyhanie komunikačných tokov zo strany CVČ Žarnovica nebolo 

umožnené zúčastniť sa našim najlepšie umiestneným žiakom z kategórie A ďalších 

postupových súťaží. 

Žiaci VIII. a IX. ročníka sa zapojili do projektu „Poznaj svoje možnosti v technickej 

oblasti“, ktorého vyhlasovateľom bola Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad 

Hronom. Žiaci sa zúčastnili prezentácie firiem priemyselného parku v Žiari nad Hronom. 

Vybraní záujemcovia – žiaci 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie do výrobných spoločností 

v Žiari nad Hronom – SAPA Profily a.s. a Tubapack a.s.  

Technika v VII. ročníku 

V 7. ročníku sme so žiakmi realizovali projektové vyučovanie na tému Dejiny 

techniky, ktorého výstupom bol vytvorený plagát. Prostredníctvom pracovných listov sa žiaci 

oboznamovali so zaujímavými osobnosťami vedy a techniky, osvojovali si správne technické 

pojmy. Žiaci si v praktickej činnosti podľa možnosti vybavenia dielne osvojili elementárne 

zručnosti pri opracovaní plastov. Niektorí žiaci v domácom prostredí vyrobili kŕmidla pre 

vtákov, ktoré sme počas zimy osadili v areáli školy na prikrmovanie vtáctva. 

Technika v VIII. ročníku 

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

schémach. Oboznámili sa s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie. Zapojili sa do 

školskej súťaže - vytvorenie najzaujímavejšej prezentácie na tému „Energie tretieho 

tisícročia“ so zameraním na obnoviteľné zdroje energií. Prostredníctvom pracovných listov sa 

žiaci oboznamovali so zaujímavými osobnosťami vedy a techniky, osvojovali si správne 

technické pojmy. 

Návrhy a odporúčania: Deliť žiakov v triede na zmiešané skupiny, čím by sa zachoval 

približne rovnaký počet v skupinách, ale aj „využiteľnosť“ žiakov pri rôznych činnostiach. 

Podľa možnosti školy zariadiť učebňu technickej výchovy.  
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Svet práce v VII. – IX. ročníku 

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.  

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

podujatiam školy (Vianočný benefičný koncert, Valentínske srdce, Veľkonočné trhy). Žiaci 

mali možnosť vidieť tvorbu veľkonočných ikebán, ktorú im predviedla kvetinárka zo Žiaru 

nad Hronom; papierové pletenie im predviedla p. Boháčová a p. Micháliková - matky žiačok 

našej školy. Pod názvom Odpad - surovina alebo hrozba? sme so žiakmi uskutočnili aktivity 

zamerané na triedenie a recykláciu odpadu. 

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

prípravu rýchleho občerstvenia, či chutného koláča. Zapojili sme sa do súťaže Hovorme 

o jedle; ako sa pripravuje pečený čaj nám ukázala stará mama žiačky našej školy. Žiaci si 

pripravili aj chutné nealko Mojito. Uskutočnili prieskum o pitnom režime žiakov našej školy, 

ktorý vyhodnotili do grafov. Žiaci vytvorili prezentácie na tému Buďme ohľaduplní 

k životnému prostrediu a Prírodná lekáreň. Žiaci sa starali o kvetinové záhony v areáli školy. 

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

Žiaci VIII. ročníka sa zapojili do súťaže Zomierajú postojačky, ktorej vyhlasovateľom boli 

Lesy SR, š.p.  

Tvorba životného prostredia v VI. ročníku 

Teoretická časť v tomto predmete bola zameraná na schopnosť analyzovať životný 

štýl - spotrebu vecí, energií, produkciu odpadov, separáciu odpadu. Pod názvom Odpad - 

surovina alebo hrozba? sme so žiakmi uskutočnili aktivity zamerané na triedenie a recykláciu 

odpadu. Žiaci zhotovili rôzne hračky a iné výrobky z odpadového a nepotrebného materiálu. 

Žiaci tvorili prezentácie, v ktorých spracovali informácie o rastlinách a stavovcoch našich 

lesov a vzájomné vzťahy rastlín a zvierat. Zapojili do súťaže Zomierajú postojačky, ktorej 

vyhlasovateľom boli Lesy SR, š.p. Praktická činnosť bola zameraná na estetizáciu prostredia 

okolo nás.  

 

Mgr. Iveta Tomášová 

Slovenský jazyk a literatúra  

Vyučovala som predmet SJL v 7. a 8. ročníku. Pri práci so žiakmi som uplatňovala 

komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa o rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov, 

kvalitnú úroveň pravopisných zručností, uplatnenie čitateľskej gramotnosti. Žiaci pracovali 

s prezentáciami, výukovými programami na interaktívnej tabuli. 

VII. ročník – väčšina žiakov pracovala zodpovedne, plnila si svoje povinnosti, na hodinách 

boli aktívni. V tejto triede sú však aj žiaci, ktorí sa ťažko motivujú do vzdelávania, 

pravdepodobne to nie je ich priorita. V triede sa nachádza aj žiak s mentálnym postihom, 

ktorý pracoval podľa vypracovaných učebných osnov špeciálnej ZŠ. Učivo väčšinou zvládal. 

VIII. ročník – žiaci majú vedomosti, i keď sa javia ako neaktívni, s nezáujmom 

o vyučovanie. Na hodiny sa pripravovali. Najradšej pracovali v skupinách. 
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Vyhodnotenie práce triednych učiteľov 

 

I. ročník, Mgr. Zuzana Kurková 

Tento školský rok som začala učiť 23 prvákov: 14 chlapcov a 9 dievčat. Tento 

nepomer je dosť badateľný v správaní. Je to veľmi živá a urečnená trieda. 

  Aj teraz som si uložila ako hlavný cieľ, vytvoriť s detí dobrý kolektív a pritiahnuť do 

školy čím viac rodičov. V porovnaní so začiatkom roka je to lepšie, ale nejaké veľké úspechy 

nevidím. Mnohé deti sú stále veľmi detské, maznajú sa, sú hravé a nepozorné. Majú problém 

so sústredením na prácu a aj s počúvaním vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa. 

Vyučujúci musí byť v triede v podstate stále, aby zabránil detským roztržkám a hádkam. Mne 

osobne sa osvedčilo čítanie zaujímavých historiek, rozprávok alebo časopisov, čo prinesú 

deti. Vtedy sa v pokoji pripravia na hodinu a aj sa potichu hrajú. Občas vedia o počutom aj 

diskutovať. Chýbalo mi viac hodín v mojej triede – byť viac so žiakmi. Snažila sa chodiť za 

nimi každú prestávku, ale niekedy, keď učím v druhej triede, som to nestihla. 

  Spolupráca s rodičmi bola dobrá. Mali záujem o dianie v triede a mám pocit, že mali 

záujem aj o vzájomné spoznanie, nebránili sa spoločným aktivitám (boli na exkurzii, výlete, 

chceli spoločnú opekačku...).  Bola som s nimi v neustálom kontakte a každý problém – 

výchovný či s prospechom sme hneď riešili. 

 

II. ročník, Mgr. Eva Matejová 

Triedu navštevovalo 22 žiakov, z toho bolo 12 chlapcov a 10 dievčat. Do triedy 

pribudol žiak, opakujúci ročník. 

Na začiatku školského roka  boli žiaci oboznámení  so školským poriadkom 

a pravidlami v triede. Mnohí žiaci školský poriadok dodržiavajú, no sú i takí, ktorým sa  musí 

pripomínať. Počas školského roka sa riešili i menšie priestupky, rodičia boli s porušením šk. 

poriadku oboznámení zápisom v žiackej knižke. Najväčšie problémy s dodržiavaním 

školského poriadku mal opakujúci žiak. Tieto problémy som riešila pohovormi s otcom žiaka, 

po ďalších problémoch bol otec žiaka predvolaný na pohovor s riaditeľkou školy.  

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 a v apríli to boli spoločné rodičovské 

združenia, robila som  rodičovské združenia aj formou individuálnych pohovorov. S rodičmi 

som i v telefonickom kontakte, takže problémy ktoré sa vyskytnú sa riešia priebežne. Rodičia 

sa zúčastnili aj Vianočnej besiedky, kde si žiaci pripravili krátky program. Mnohí rodičia sú 

sponzormi – pripravili vianočné balíčky, občerstvenie na Vianočnú besiedku, zakúpili do 

triedy kancelársky papier. 

Na dobrej úrovni bola aj spolupráca s materskou školou v Župkove, vzájomne si predviedli 

nacvičené divadielka. 

V jeseni sme sa zapojili do zberu papiera, v ktorom druháci nazbierali najviac papiera. 

Žiaci sa zapájali aj do súťaží – športových, výtvarných, speváckych, v niektorých súťažiach aj 

uspeli. Zapojili sa aj do zberu použitých batérií – A. Lupták priniesol najviac batérií. V máji 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 73 
 

sa uskutočnila exkurzia do lesníckeho múzea a kaštieľa vo Svätom Antone. Navštívili sme 

tam aj neďalekú farmu, kde sa žiaci vozili na koni. V júni sme mali výlet do Bojníc, navštívili 

sme Múzeum praveku a ZOO. V júni sme boli aj na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. 

 

III. ročník, Mgr. Lenka Jančoková 

Na začiatku školského roka sme si s deťmi zopakovali triedne pravidlá, visiace v triede. 

Znova sme si vysvetlili ich podstatu. 

Spoluprácu žiakov som sa snažila utužovať najmä skupinovou prácou, prácou vo dvojici, 

ktoré som využívala skoro na všetkých vyučovacích predmetoch. Deti som podporovala vo 

vzájomnej pomoci spolužiakom nielen v skupine, no aj individuálne - vzájomná kontrola 

určitej úlohy, vysvetlenie učiva; aj na VV – napríklad pri skladaní origami, tí zručnejší 

ochotne pomáhali menej zručným spolužiakom. Snažila  som sa, aby si deti vedeli sami 

vyriešiť určité veci medzi sebou, aby nechodili všetko žalovať. V triede som musela riešiť 

drobnejšie porušenia školského poriadku.   

Zúčastnili sme sa exkurzie do arboréta v Mlyňanoch, kde sme si pozreli kvitnúcu aj 

nekvitnúcu flóru, cudzokrajné rastliny. Exkurzia súvisela s učivom prírodovedy, no mala aj 

etický charakter – správanie sa detí na verejnosti, dodržiavanie istých pravidiel. Žiaci boli 

disciplinovaní. To isté platí o výlete do Bojníc.  Okrem ZOO sme navštívili sme Múzeum 

praveku. Keďže sme tu boli prvýkrát, deťom sa tu páčilo a dozvedeli sa mnohé nové 

informácie, ktoré môžu použiť napr. na dejepise, prírodovede, vlastivede.   

Rodičovské združenia prebiehali podľa harmonogramu. Pokiaľ bolo treba, konzultovala 

som s rodičmi aj mimo termínu. 

 

IV. ročník, Mgr. Viliam Herchl 

Cieľom triednickej práce bolo upevňovanie kolektívu, dosiahnutie čo najlepších výchovno-

vzdelávacích 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 do Bojníc. Zúčastnili sme sa na exkurzii 

v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme navštívili Arborétum SAV- žiaci z tejto exkurzie mali 

veľký zážitok. Obidve akcie boli vydarené a žiaci budú mať pekné spomienky na všetko, čo 

videli a zažili. 

Štyria najlepší žiaci dostali pochvalu riaditeľkou školy za výborný prospech a vzornú prípravu 

na vyučovanie.  

Výchovné problémy niektorých žiakov sme riešili v spolupráci so zákonnými zástupcami, 

pedagogickou radou a vedením školy.   
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So žiakmi IV. 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  

s najväčšími výchovnými problémami a upevňovať v ňom dôležitosť dobrého prístupu k škole 

a spolužiakom. Žiačky  rómskeho pôvodu  sa v tomto školskom roku zhoršili a to aj 

v dochádzke, v správaní aj vyučovacích výsledkoch. Do V. ročníka postupujú všetci žiaci. 

 

V. ročník, Ing. Dana Bieliková 

Piaty ročník navštevovalo v tomto školskom roku 12 chlapcov a11 dievčat. Žiaci sú 

ako kolektív dobrou triedou, vedia si pomôcť, poradiť, vnímať pocity druhých, no vedia  

upozorniť aj na chyby spolužiakov, keď cítia potrebu, vedia ho aj napomenúť. V priebehu 

roka som riešila niektorých žiakov z dôvodu, že sa navzájom posmievali, avšak postupne sa to 

upravilo a problém sa už nevyskytuje. Deväť  žiakov v triede pracuje podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho plánu, vypracovaného podľa doporučení CPPPaP v Žarnovici. Na 

konci roka sa uskutočnilo prehodnotenie integrácie, bol z toho vypracovaný aj písomný 

záznam, ktorý obsahuje doporučenia ako s týmito žiakmi pracovať v nasledujúcom školskom 

roku. V triede sú dve žiačky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých 

treba rešpektovať pomalšie pracovné tempo, ako aj uplatňovať ďalšie zásady podľa 

doporučenia z ich pedagogicko-psychologického vyšetrenia. Jeden žiak sa z dôvodu 

závažného onkologického vyšetrenia vzdeláva v príslušnom zdravotníckom zariadení, pokiaľ 

mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.  Počas školského roka som sa so žiakmi veľa rozprávala, 

pri riešení problémov uplatňujem individuálny prístup,  problémy ktoré vznikli, sme hneď 

riešili a to spoločne aj s rodičmi, s ktorými je až na jedného žiaka veľmi dobrá spolupráca. 

Rodičia sa o svoje deti zaujímajú, záleží im na ich vzdelávacích výsledkoch, ale aj na 

správaní. Jedna žiačka má veľmi problematické správanie,  má aj neospravedlnené hodiny, čo 

sa odzrkadlilo na zníženej známke zo správania.      

 V triede sú žiaci, ktorí mi vždy ochotne pomôžu, urobia nástenku, upracú v skrinkách, 

môžem sa na nich vždy spoľahnúť. Vzdelávacie výsledky žiakov zodpovedajú ich snahe 

a schopnostiam, kľúčové kompetencie si osvojovali v rámci svojich možností a schopností. 

Pri hodnotení niektorých žiakov boli rešpektované pravidlá na hodnotenie, ktoré boli 

doporučené na základe ich vyšetrenia v CPPPaP. Jedna žiačka dosahuje trvale veľmi slabé 

vzdelávacie výsledky, z matematiky, anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry bola 

hodnotená nedostatočnou, takže do ďalšieho ročníka nepostúpila. V priebehu školského roka 

sme absolvovali exkurziu do kaštieľa vo Svätom Antone, boli sme na exkurzii v pekárni 

v Žarnovici. Na koncoročnom výlete sme boli v Liptovskom Jáne, kde sme navštívili 

Stanišovskú jaskyňu a absolvovali sme turistiku na Chopok. 

 

Mgr. Ivana Mátrayová, VI. ročník 

Počas celého školského roka sme sa snažili o spoluprácu žiak – učiteľ – rodič. 

V mnohých prípadoch komunikácia zlyhala. Jednak zo strany žiakov, ale aj rodičov a možno 

aj z mojej strany ako triednej učiteľky – mohla som byť ráznejšia a dôslednejšia. Hlavný 
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dôvod vidím v zaneprázdnenosti rodičov, z čoho vyplýva menší dohľad nad svojimi deťmi 

a ich školskými povinnosťami a tiež môj prístup k tvrdším postihom za lajdáckosť. 
Výchovné opatrenia: Na prvých hodinách bol prečítaný školský poriadok, kde sme si znova 

zopakovali práva a povinnosti žiaka v našej škole. Absentuje u nás slušné správanie, nevieme 

sa pozdraviť vyučujúcemu a iným zamestnancom školy, nevieme poďakovať, slušne o niečo 

požiadať, byť ochotní pomôcť spolužiakovi, učiteľovi, komukoľvek, kto pomoc potrebuje. Ak 

sa niečo v triede udeje, vždy riešime iného len nie seba, nie sme zodpovední za svoje 

správanie a konanie. Na školskom výlete, ktorý sa uskutočnil 12. – 14. júna 2014 na kúpalisku 

Margita – Ilona pri Leviciach sme zistili, že  poniektorí máme katastrofálne stravovacie 

návyky. Aj napriek tomu, že strava bola objednaná a bola pestrá, mnohí sme si minuli peniaze 

na nezdravé jedlá a sladké nápoje. Na výlete sme voči sebe boli milí, príjemní, ku športovým 

aktivitám sme pridali aj vedomostné súťaže a kvízy, takže ako kolektív sme obstáli veľmi 

dobre. 

Vzdelávacie výsledky: Pod slabé vzdelávacie výsledky sa podpísal hluk počas prestávok 

a vyrušovanie počas vyučovacieho procesu, nesústredenosť v triede, neplnenie si školských 

povinností: zabúdanie si domácich úloh, nevypracovanie si pracovných listov, zabúdanie si 

akýchkoľvek pomôcok na vyučovacie hodiny. Aj po opakovaných upozorneniach 

vyučujúcich, po zápisoch v KZ, po konzultáciách triednej učiteľky s rodičmi, po udelení 

výchovných opatrení: napomenutie od triednej učiteľky, v jednom prípade pokarhanie od 

triednej učiteľky za opakované zabúdanie si pomôcok na vyučovanie, nastala len malá zmena 

aj to len u niektorých žiakov. Preto aj naše vzdelávacie výsledky sú slabé a oproti minulému 

školskému roku sa rapídne zhoršili. Aj v budúcom školskom roku nás čaká veľmi veľa práce, 

aby sme aspoň čiastočne zlepšili tak výchovné, ako aj vzdelávacie výsledky. 

 

Mgr. Jana Herková, VII. ročník 

       V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v VII. ročníku. V triede je 8 dievčat 

a 17 chlapcov. V triede mám 7 žiakov so ŠVVP. V septembri nám do triedy pribudol žiak, 

ktorý prestúpil so ZŠ v Žarnovici. Spočiatku som ho vnímala ako ustráchaného, bojazlivého 

a utiahnutého žiaka. No postupne sa v triede a v škole „oťukal“ a začali s ním byť problémy. 

Jeho správanie sa výrazne zhoršilo v II. polroku. V apríli pribudol do našej triedy takisto 1 

žiak so ZŠ v Žarnovici. 

Mojím cieľom bolo formovať a upevňovať kolektív, budovať v nich samostatnosť 

a zodpovednosť, tak ako aj v 6.ročníku. Pozornosť som venovala aj  rozvíjaniu komunikácie 

medzi mnou a žiakmi a tiež medzi žiakmi navzájom. V triede mám aj šikovných žiakov,  ktorí 

sú pracovití, svedomití a pristupujú k svojmu vzdelávaniu zodpovedne, zapájajú sa do 

mimoškolskej činnosti, sú aktívni. No tento školský rok sa v triede prospech výrazne zhoršil. 

Problém vidím v tom, že žiaci nemajú stanovené pravidlá, nechce sa im a nepripravujú sa na 

vyučovanie pravidelne. Väčšina žiakov má správanie v súlade so ŠkVP . V triede sú aj žiaci, 

ktorí porušujú ŠkVP, tým, že si neustále zabúdajú učebné pomôcky, nerobia si domáce úlohy, 

do školy chodia nepripravení, ich správanie narúša vyučovací proces, nemajú záujem 

reprezentovať školu, prípadne sa zúčastňovať mimoškolských aktivít.  Ak sa v triede vyskytli 

porušenia ŠkVP, riešila som to so žiakom ústnym pohovorom, prípadne s rodičom alebo 

v riaditeľni. V priebehu školského roka 2013/2014 boli udelené aj výchovné opatrenia.  Počas 
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školského roka som  riešila mnohé problémy v triede – ohováranie, nevraživosť medzi 

žiakmi, nerešpektovanie sa navzájom, zhoršený prospech a správanie.  Problémy prípadne 

neúspechy som pravidelne rozoberala so žiakmi na triednických hodinách a spoločne sme 

hľadali východiská pre zlepšenie aj prospechu , ale aj správania. 

Na koncoročnom výlete som bola so žiakmi v Blatnici, kde som pre nich vytvorila 

športový deň s animátormi, ktorí sa im venovali celý deň. 

Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni u niektorých rodičov. Pravidelne sa 

zaujímali o správanie a vyučovacie výsledky svojich detí. Mám však aj rodičov, ktorí sa 

nezaujímali o prospech a správanie sa svojich detí a nezúčastňovali sa rodičovských združení 

vôbec. Viac sa mi osvedčili individuálne konzultácie, prípadne korešpondenčné informácie 

o prospechu a správaní žiakov.  

 

VIII. ročník, Mgr. Jaroslava Žabková 

V triede je 20 žiakov, z toho 12 dievčat a 8 chlapcov. V triede sú 2 žiačky, ktoré sú 

integrované, z toho jedna je žiačka s ľahkým mentálnym postihnutím. Individuálny prístup je 

zabezpečený účasťou asistenta na vyučovacích hodinách podľa rozpisu. 

Správanie žiakov bolo počas školského roka v súlade so Školským poriadkom školy, 

niektorí žiaci za občasné porušenie školského poriadku boli pokarhaní napomenutím alebo 

pokarhaním od triednej učiteľky.  Počas školského roka sa mi osvedčil najmä individuálny 

rozhovor so žiakmi, metóda vysvetľovania nevhodnosti nesprávneho správania a konania. 

V triede som sa snažila formovať vzťahy tak, aby sa vytvárali vzťahy založené na 

spolupatričnosti medzi žiakmi v triede. Vo výchovnom pôsobení som sa snažila prehlbovať 

a rozvíjať estetický vkus a cit žiakov.  

Žiaci boli aktívni, zapájali sa do rôznych súťaží. Nápomocní boli najmä pri aktivitách 

v rámci súťaže Hovorme o jedle, Zomierajú postojačky. Niektorí žiaci pravidelne 

reprezentovali školu vo vedomostných a športových súťažiach, ale aj na mimoškolských 

akciách. 

Pre žiakov bola zorganizovaná beseda s kpt. Šmondrkovou – OR PZ ZH na tému 

Priestupky a trestné činy maloletých a mladistvých. S p. Malatincovou sa uskutočnila beseda 

na tému Zdravý životný štýl. Vybraní žiaci z triedy absolvovali aj kurz Hlaholiky. 

Žiaci absolvovali v tomto školskom roku exkurziu do bane  Hodruša – Hámre a do 

banského múzeá v Banskej Štiavnici.  

V rámci projektu Poznaj svoje technické možnosti sa žiaci zúčastnili prezentácie 

firiem priemyselného parku v Žiari nad Hronom, ktorého organizátorom bola Súkromná 

stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.  

Už v predstihu sa zúčastnili na prezentácii stredných škôl – Stredoškolák, ktorý sa 

uskutočnil v Žiari nad Hronom. Žiaci za zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠ v Novej 

Bani. 

V MsKC ZH navštívili aj Izby zážitkov, v ktorých sa mali možnosť dozvedieť 

a odskúšať si, ako žijú handicapovaní ľudia.  

V mesiaci december sme so žiakmi uskutočnili akciu Noc v škole, ktorú vnímam 

veľmi pozitívne najmä z pohľadu formovania pozitívnych vzťahov v triede. 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 77 
 

Pre žiakov bol na záver školského roka zorganizovaný výlet do Europa Cinemas Zvolen a do 

Holidaypark Kováčová, kde spoločne strávili príjemný deň. 

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 konzultačného RZ. Rodičia boli pravidelne počas 

školského roka informovaní o dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov.     

 

IX. ročník, Mgr. Martina Gáborová 

 V tomto školskom roku som bola triednou učiteľkou v IX. triede. Cieľom mojej práce 

bolo pokračovať vo formovaní kolektívu, viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti; 

smerovať žiakov k príprave na Testovanie 9; pomôcť im pri výbere strednej školy 

a zodpovedne ich pripraviť na prijímacie pohovory. Myslím si, že vzťah žiak – učiteľ je veľmi 

dobrý, skôr priateľský ako autoritatívny. Tak isto sa upevnili vzťahy medzi žiakmi v triede. 

Tvoria dobrý a vcelku celistvý kolektív. Aj keď osobné vzťahy niektorých žiakov sú 

narušené, dokázali ich pri pracovných aktivitách dať bokom. Mnohí žiaci sú usilovní, 

pracovití, pripravujú sa, majú dobré výsledky, záleží im na vyučovacích výsledkoch; žiaci, 

ktorí sa hlásili na gymnázia sa veľmi zodpovedne pripravovali na prijímacie pohovory. Sú 

však aj takí, ktorým sú škola a ich výsledky v škole ľahostajné (absentuje podpora a motivácia 

zo strany rodiny). Nepripravujú sa, zabúdajú pomôcky, na hodinách sú pasívni. Väčšina 

žiakov sa správa podľa pravidiel ŠP. Sú však aj žiaci, ktorí svojím konaním, postojom 

k učeniu sa, príprave na hodiny, vzťahom a správaním sa k učiteľom ŠP porušujú. Tieto 

porušenia ŠP 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. 

Najčastejšie výchovné problémy, ktoré bolo potrebné v  triede riešiť – vyrušovanie na 

hodinách, pasivita na hodinách, drzé správanie k vyučujúcim, nepripravenosť na vyučovanie, 

používanie mobilov počas vyučovania, vulgárne vyjadrovanie. 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. Tento cieľ sa mi podarilo splniť. 

V triede máme  2 žiakov, ktorí boli vzdelávaní podľa IVVP. V apríli pribudla do triedy nová 

žiačka, ktorá sa bez problémov adaptovala do kolektívu. 

 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.  
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Hodnotenie činnosti v záujmových útvaroch 

Krúžok anglického jazyka v materskej škole, Mgr. Eva Matejová 

Počas školského roka 2013/2014 som viedla krúžok anglického jazyka v MŠ Župkov. 

Krúžok navštevovalo 10 detí, predškoláci, ale aj deti, ktoré mali záujem o Aj. Plán práce 

krúžku som urobila v spolupráci s učiteľkami MŠ, aby  témy boli podobné ako témy ročného 

plánu MŠ. Boli to témy blízke deťom – rodina, zvieratá, doprava, hračky... Deti sa 

oboznamovali so slovnou zásobou – počúvali a opakovali slová, slová a slovné spojenia 

opakovali aj počas dramatizácie rozprávok, počúvali piesne, rozprávky, riekanky..., hrali 

pexeso, radi vyfarbovali pracovné listy, spoznávali kultúru iných krajín. Snažila som sa 

striedať rôzne aktivity, aby činnosť bola pre deti zaujímavá. S anglickým jazykom sa 

zoznamovali prostredníctvom hry. 

 

Atletika, Ing. Dana Bieliková 

Záujmový útvar navštevovalo 14 žiakov. Pracovali sme podľa plánu vypracovaného 

na začiatku školského roku. Žiaci si zvyšovali svoju kondíciu, rýchlosť, vytrvalosť, 

výbušnosť, obratnosť. K tomuto som využívala atletickú abecedu, rovinky, brzdy, cvičenie 

s plnými loptami, so švihadlami, cvičenie na rebrinách, strečing, kalanetiku, kruhové tréningy, 

kondičné tréningy. Žiaci zvládli techniku preskakovania prekážok, nízkeho a polovysokého 

štartu, šprintov na krátke vzdialenosti, vytrvalostného behu, skoku do diaľky a do výšky. 

Žiaci krúžok navštevovali radi, pracovali na sebe, cvičili v rámci pravidiel fair-play, vedeli sa 

navzájom pochváliť, povzbudiť.  

Žiaci pri cvičeniach dbali na vlastnú bezpečnosť, viedla som ich k tomu, aby pochopili 

význam rozcvičenia sa ako prevencie pred vznikom úrazov. V rámci činnosti záujmového 

útvaru som sa snažila o to, aby sa cvičenie stalo nevyhnutnou súčasťou ich života, aby si 

osvojili zásady zdravého životného štýlu, ktorého nevyhnutnou súčasťou je aj každodenné 

športovanie. 

 

Kultúrna úderka, Mgr. Mária Jakúbeková 

V školskom roku 2013/14 bolo v krúžku zapísaných 13 žiakov, no príležitostne 

navštevovali krúžok i ďalší žiaci, ktorí neboli zapísaní, ale podieľali sa na príprave nejakého 

kultúrneho programu, alebo som ich pripravovala na spevácku, či recitačnú súťaž. Náplňou 

našej práce bolo pripraviť žiakov na smelé kultivované vystupovanie pred verejnosťou, naučiť 

ich pracovať s mikrofónom. Stretávali sme sa poväčšine v stredu, no pred vystúpením aj 

častejšie. Účasť prihlásených žiakov bola 79,8%. Členovia krúžku vystúpili s programom na 

kultúrnych podujatiach pre rodičov a ostatnú verejnosť: akadémie v októbri Župkov, 

Hrabičov, Ostrý Grúň; Mesiac úcty k starším, vianočný benefičný koncert Horné Hámre, 

Župkov; akadémie v Hrabičove a Župkove k Dňu matiek. Do niektorých programov prispeli 

aj žiaci I. stupňa, ktorých pripravili poväčšine ich triedni učitelia. V rámci krúžku sme 

s deťmi zo Župkova pripravili pásmo kolied, s ktorým počas vianočných sviatkov chodili 

koledovať po župkovských rodinách. Tiež sme pripravili pozdrav pre našich učiteľov k ich 

sviatku Dňa učiteľov. V rámci krúžkovej činnosti som tiež pripravovala žiakov na rôzne 

súťaže umeleckého zamerania: členovia krúžku sa aktívne podieľali pri príprave súťaže 
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Dolina, dolina, do ktorej sa úspešne zapojili 4 žiačky. Niekoľko žiakov sa v rámci krúžku 

pripravovalo aj na rôzne recitačné súťaže.  

 

Loptové hry I., Mgr. Ivana Mátrayová 

V záujmovom útvare bolo nahlásených spolu 23 žiakov z V., VI. a VII. ročníka. Na 

prvej hodine sme sa oboznámili so školským poriadkom, ktorý platí v telocvični. Počas celého 

školského roka sme prispôsobovali aktivity podľa záujmu žiakov a podľa súťaží, ktoré boli 

naplánované. Najväčší záujem bol o vybíjanú, ale hrávali sme aj futbal/futsal, florbal, 

basketbal, bedminton. Niektorí sme sa zdokonaľovali, iní sa učili herné činnosti, ktoré 

vykonáva jednotlivec v hre. Prihrávky po zemi na krátku a strednú vzdialenosť, vnútornou 

stranou, prihrávky zhora jednou rukou, trčením, dribling na mieste, v pohybe, dribling so 

zmenou rýchlosti a smeru. Vedenie, streľba lopty/loptičky na bránku/kôš, útočné a obranné 

pozície. Pripomínali sme si pravidlá v jednotlivých hrách a umocňovali sme hru fair – play. 

Aj napriek tomu, že išlo o krúžok, ktorí tvorili aj dievčatá aj chlapci, vedeli si zvoliť spoločne 

hru a dokázali spolu hrať. Myslím si, že dievčatá sa aj za pomoci chlapcov herne zlepšili 

hlavne v športových hrách ako je futbal, florbal, basketbal. V tomto školskom roku sme 

obsadili 2.miesto vo florbale, v kategórii mladších žiakov v okrese.. Vo finálovom zápase sme 

remizovali so Žarnovicou, takže rozhodovalo skóre. Počet strelených gólov mala Žarnovica aj 

my rovnaký, ale počet dostaných gólov sme mali o jeden navyše, takže sme prehrali. Chlapci 

prejavili veľký záujem o florbal a zdokonaľovanie sa v ňom aj po vyučovaní, čo malo veľký 

vplyv na úspech našich chlapcov v súťaži. 

 

Loptové hry II., Mgr. Ivana Mátrayová 

V záujmovom útvare bolo nahlásených spolu 28 žiakov VIII. a IX. ročníka. Na prvej 

hodine sme sa oboznámili so školským poriadkom, ktorý platí v telocvični. Počas celého 

školského roka sme prispôsobovali aktivity podľa záujmu žiakov a podľa súťaží, ktoré boli 

naplánované. V tomto školskom roku sme sa zúčastnili na všetkých súťažiach okrem jednej - 

basketbalu, ktorá sa neuskutočnila z dôvodu nezáujmu škôl. Chlapci boli tento školský rok 

mimoriadne úspešní. Dosiahli krásne výsledky hlavne vo futbale a atletike. Vo futbale boli 

úspešní v Coca – Cola Cup  a v malom futbale – Jednota Cup. V prvom turnaji bojovali 

v dvoch kolách, v druhom sme postúpili do okresného kola. V atletike žiaci postúpili až do 

krajského kola. Vo všetkých individuálnych disciplínach v obvodnom kole v Žarnovici: - beh 

60,1000 m; - hod kriketovou loptičkou, - vrh guľou; - skok do výšky, - skok do diaľky, 

obsadili prvé miesta, čím postúpili do krajského kola, v ktorom si počínali veľmi dobre a  

v silnej konkurencii sa umiestnili od 4. – 6. miesta. Dievčatá boli na dvoch súťažiach a to vo 

volejbale a v atletike. Vo volejbale skončili štvrté, sklamanie bolo veľké, ale v porovnaní 

s ostatnými školami sme mali ešte stále čo zlepšovať. V atletike sme mali iba jedno ocenenie, 

tretie miesto v hode kriketovou loptičkou. Títo žiaci pravidelne navštevovali krúžok, mali 

záujem, pripravovali sa a pracovali na sebe, nielen v rámci krúžku, ale aj mimo neho.  Verím, 

že aj v budúcom roku budeme úspešní v rôznych športových disciplínach a krúžok bude mať 

svoje opodstatnenie. 
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Matematika trochu inak, Mgr. Jaroslava Žabková 

Činnosť v záujmovom útvare bola zameraná na rozvíjanie matematickej predstavivosti 

a tvorivého myslenia. So žiakmi sme riešili rôzne geometrické hlavolamy. Žiaci si vytvorili 

skladačku Tangram a podľa zadania skladali rôzne geometrické útvary a obrázky. V 

záujmovom útvare žiaci modelovali rôzne telesá. Obľúbili si matematické doplňovačky 

a tajničky. Radi vytvárali a riešili aj matematické osemsmerovky. V záujmovom útvare sme 

so žiakmi riešili rôzne zaujímavé matematické úlohy, logické hádanky – „Kto vie, odpovie“, 

matematické domino a hlavolamy. Žiaci riešili zaujímavé matematické úlohy (nakresli 

jedným ťahom), matematické krížovky, pexesá, bludiská a hry s číslami (magické štvorce). 

Okrem toho žiaci vyhľadávali rôzne matematické stránky so zaujímavými matematickými 

úlohami. Podľa potreby som sa venovala aj žiakom, ktorí potrebovali vysvetliť učivo 

z dôvodu neprítomnosti v škole alebo slaboprospievajúcim žiakom. Zvýšenú starostlivosť 

som venovala aj nadaným žiakom, s ktorými som uskutočnila niekoľko príprav na rôzne 

matematické súťaže. 

 

Mladý aquarista, Mgr. Zuzana Kurková 

  V tomto školskom roku bolo do krúžku prihlásených 26 detí I. – V. ročníka.  Máme 

dve akváriá, v ktorých chováme nenáročné rybičky- guramy, molynézie, mrenky, prísavníky 

a sumca. Pracujeme už druhý rok, takže niektorí žiaci sa už učili samostatne čistiť steny 

akvárií, odkalovať dno a presádzať rastliny. Prikrmovať chodili aj tí najmenší. Spoločne sme 

informácie o rybkách hľadali na internete, tiež o liečení chorých jedincov. Sledovali sme, 

ktoré krmivo najviac chutí a naopak. Videli sme, ako soľ pomáha pri liečení celého 

osadenstva v jednom z akvárií a tiež ako škodí malachyt rastlinám. Deti sa učili, ako takéto 

rastlinky prihnojujeme. Starší žiaci si vypracovali o niektorých zaujímavostiach z akvaristiky 

zaujímavé prezentácie. 

 

Nemčina on-line, Mgr. Jarmila Bištuťová 

Krúžok navštevovali žiaci od VI. po IX. ročník. Náplňou práce bolo upevňovanie 

a rozširovanie učiva z nemeckého jazyka hravou formou a on-line cez rôzne typy cvičení. 

Často sme využívali výukové programy na PC – Didakta , Planet, Stiefel..., pexesá so slovnou 

zásobou a knihy v nemčine. Žiaci aktuálne vystavovali svoje práce na nástenke 

(Weihnachten,Valentinstag, Halloween...) V programe PowerPoint vytvorili  pútavé 

prezentácie podľa vopred dohodnutých kritérií a prezentovali ich. V rámci krúžku sme sa 

zúčastnili pred Vianocami exkurzie na Bojnickom  zámku. Cieľom  krúžku bolo čo najlepšie 

pripraviť žiakov na komunikáciu v cudzom jazyku. 

 

Novinársky krúžok, Mgr. Peter Jakúbek  

V školskom roku  2013 – 14 v útvare pracovalo  15 žiakov. Účasť prihlásených žiakov 

bola 60,23%. Členovia  útvaru MN pracovali podľa plánu činnosti. Zaujímali sa o všetko 

nové. Práca novinára ich zaujala. Získali o nej plastický obraz. Zdokonalili sa v písaní  on- 

line. Články  ukladali do webového sídla školy vo Word Presse. Zlepšili sa v komunikácii 

a v písomnom prejave. Rozvíjali zručnosti v práci s diktafónom a fotoaparátom.  
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Relax, Mgr. Lenka Jančoková 

Do krúžku sa zapísalo 31 detí 1. – 4. ročníka. Práca v krúžku bola orientovaná na 

rôzne činnosti detí, ktoré im formujú spoločenské povedomie, drobnú motoriku, fyzickú 

kondíciu. Niektoré aktivity prebiehali vonku – vyrezávanie tekvíc, šarkaniáda, vychádzky, 

hry. Snažila som sa činnosť prispôsobiť aj počasiu, napr. hry na snehu sa nám nepodarilo 

zrealizovať, keďže ho bolo nedostatok. Všetky deti radi majstrovali, maľovali na výkres. 

Využívali sme aj školskú kuchynku, v ktorej sme si pripravovali jednoduché pokrmy. Najmä 

dievčatá rady tancovali a cvičili strečingové cviky, čo bolo vidieť na relaxačných cvičeniach, 

kedy sme využívali aj karimatky. Občas, keď bola voľná telocvičňa, využili sme ju na rôzne 

pohybové aktivity. Žiaci si mohli precvičiť aj svoje vedomosti a postreh pri spoločenských 

hrách. Ako vedúca som sa snažila, aby sa deti cítili na krúžku v pohode a chodili tam radi. 

 

Tanec v srdci, Mgr. Jana Herková 

V školskom roku 2013/2014 navštevovalo krúžok Tanec v srdci 35 detí z I. stupňa a 9 

detí z II. stupňa Občas prišli na krúžok aj deti, ktoré prihlásené neboli. Vzhľadom k tomu, že 

krúžok navštevovali prevažne malé deti, počas školského roka som sa snažila u nich rozvíjať 

rytmus, súlad nôh a rúk. Venovala som  sa aj základnému kroku ( krok a prísun) + otočka, 

prísun, základný krok. Vždy na začiatku hodiny sme hrali sochy, kedy som zastavovala 

pesničku a deti museli zostať stáť a nehýbať sa. Tanečný krúžok navštevovali aj deti, ktoré 

chodili na krúžok aj minulý rok. A práve na nich vidieť ten pokrok v cítení rytmu, 

v koordinácií rúk a nôh. Deti sa učili aj opakovať choreografie z klipov, išlo väčšinou 

o zumba pesničky a choreografie. Nacvičili sme aj tančeky ku Dňu matiek. S deťmi som často 

hrávala súťaž, kde sa museli sami ohodnotiť, ako tancovali, prípadne ich hodnotili bodmi iné 

deti. Ku koncu boli deti schopné samé ukázať ich vymyslený tanček, deti som ohodnotila 

sladkosťami. Pracovalo sa mi s deťmi veľmi dobre, boli veľmi živé, radi chodili na krúžok. 

U starších žiakov bol krúžok venovaný len nacvičovaniu choreografií.   

 

Slovenčina netradične, Mgr. Iveta Tomášová 

Náplňou našej práce bolo upevniť a rozšíriť poznatky žiakov zo slovenského jazyka 

a literatúry.  

     V rámci krúžkovej činnosti som  pripravovala žiakov na recitačné súťaže – prednes poézie 

a prózy, Šaliansky Maťko. Pracovali sme na školských projektoch, pripravovali sme články 

do školského časopisu. Najčastejšie sme pracovali s výukovými programami. Ich výhodou je, 

že poskytli žiakom okamžitú spätnú väzbu. 

 

 

Turistický krúžok, Mgr. Ivana Betková 

Turistický krúžok pracoval podľa plánu práce na školský rok 2013/2014. Plán práce 

zohľadňoval skúsenosti z predchádzajúceho ročníka. V minulom školskom roku deti nemali 

záujem o teoretickú obsahovú náplň, preto do plánu práce na školský rok 2013/2014 tieto 

činnosti neboli zahrnuté. Všetky aktivity boli zamerané na pohyb v prírode a s ním spojené 

praktické činnosti. 



Základná škola s materskou školou Župkov 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014 Strana 82 
 

V rámci týchto činností boli počas roka realizované prednostne vychádzky do blízkeho 

i vzdialenejšieho okolia školy – Markov vrch, Debnárova hora, Biely vrch, Javorová, osady 

obcí Župkov, Píla a Horné Hámre, Hlaváč, Lazy, Skalka, hrad Revište  a podobne. Na 

turistických vychádzkach deti pracovali s buzolou. Učili sa orientovať v krajine. Učili sa 

poznávať časti krajiny na horizonte. Navštívili sme aj Farmu sv. Františka v Horných 

Hámroch, kde deti mohli jazdiť na koni. 

V tomto školskom roku nám počasie vôbec neprialo. Mnohé turistické vychádzky sme 

museli niekoľkokrát odkladať kvôli nevhodnému počasiu. Zimný výstup na Vtáčnik bol 

zrušený kvôli teplej zime a následnému prerušeniu zimného spánku medveďov. 

Vďaka finančnej podpore obcí z podielových daní sme mohli uskutočniť aj dva výlety 

do vzdialeného okolia, konkrétne na podujatie Zázračné Vianoce a Traja králi na Zámku 

a Pustý hrad pri Zvolene.  

Na turistické vychádzky chodili aj deti, ktoré neboli členmi turistického krúžku. 

Najpočetnejšia účasť bola práve na akciách dotovaných z podielových daní obcí, čo zrejme 

vyplýva z finančnej situácie rodín našich žiakov. Väčší záujem u detí vzbudili turistické 

vychádzky na zrúcaniny hradov. Máme v širšom okolí viac dostupných zrúcanín, ale ich 

návšteva je podmienená finančnými možnosťami rodiny.  

V budúcom školskom roku odporúčam zaradiť do činnosti turistického krúžku 

stanovanie v prírode, pretože prax ukázala, že deti by mali o takéto aktivity záujem. Okrem 

toho navrhujem informovať písomne rodičov, na aký krúžok sa ich dieťa prihlásilo, pretože 

keďže rodičia nie sú finančne zainteresovaní, mnohí ani nevedia, na aký krúžok ich dieťa 

chodí. 

 

 

 

 

 


