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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov 

za školský rok 2015/2016 

 

 

Predkladá: 

 

 

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

Mgr. Iveta Tomášová 

riaditeľka školy 

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade 

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

18 za školský rok 2015/2016 prerokovala a schválila pedagogická rada dňa 5.10.2016. 

 

       Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

18 za školský rok 2015/2016 prerokovala a schválila rada školy dňa 6.10.2016 

 

          

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

      predseda rady školy 

 

III. Prerokovanie v obecnom zastupiteľstve 

 

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

18 za školský rok 2015/2016 prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 13.10.2016 

 

 

        

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 2015/2016.  

4. Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie a metodického združenia, výchovného 

poradenstva, koordinátora prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok 

2015/2016.  

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.sk; riaditel@zszupkov.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 Jana Chorváthová 

 

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. Eva Valentová predseda  zriaďovateľa  

Mgr. Lenka Jančoková  člen  pedagogických 

zamestnancov ZŠ  

Mgr. Martina Gáborová člen  pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Alena Baniariová  člen  nepedagogických 

zamestnancov  

Anna Považanová  člen  pedagogických 

zamestnancov MŠ  

Zdenko Repiský člen  zriaďovateľa  

Ing. Hana Šimpachová člen  rodičov MŠ  

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 2015/2016:  
V školskom roku 2015/2016 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.  

 

Poradné orgány riaditeľky školy 

Pedagogická rada – v školskom roku 20152016 pedagogická rada zasadala 9-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 25 žiakom pochvaly rš a 15 žiakom pokarhania rš. Na 

návrh triednych učiteľov PgR schválila:  

 v 1. polroku 29 pochvál TU, 6 napomenutí TU, 6 pokarhaní TU. 

 v 2. polroku 37 pochvál TU, 6 napomenutí TU a 4 pokarhania TU.  

 

Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov pedagogická rada riešila porušenia 

školského poriadku školy a navrhla na konci školského roka 2015/2016 12 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, kritériá hodnotenia výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, výsledky celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka T-2016 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. 

 

I. c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016  

Základná škola  

ročník stav k 15. 09. 2015 stav k 31. 08. 2016 

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. 2 26 0 

2 

17 2 26 0  

 

2 

17 

2. 1 27 0 20 1 27 2 20 

3. 1 23 4 15 1 23 5 15 

4. 1 25 6 12 1 27 6 12 

5. 1 21 7  4 1 21 7  4 

6. 1 19 2  1 1 19 3  2 

7. 1 21 8  0 1 21 9   
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8. 1 23 3  0 1 23 3   

9. 1 24 7  0 1 24 7   

spolu 10 209 37 2 69 10 211 42 2 70 

 

Materská škola – priemerná dochádzka 

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

priemer 15 15 16 15 14 13 12 15 18 16,5 

 

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 2016/2017 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá 

odklad plnenia povinnej 

školskej dochádzky nezaškolení v MŠ samostatné 

28 11 2 1 2 

 

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

prijatí na štúdium na stredné školy v školskom roku 2015/2016 

ročník 

Prehľad o počte žiakov zapísaných na štúdium na jednotlivé typy škôl 

osemročné 

gymnázium 
gymnázium 

stredné 

odborné školy 

stredné 

umelecké 

školy 

špeciálne školy 

9. 0 7 17 0 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. 26  - -  24 2 

2. 27 22 5 0 0 

3. 23 15 4 4 0 

4. 27 18 3 5 1 

5. 21 11 5 5 0 

6. 19 8 6 5 0 

7. 21 11 5 5 0 

8. 23 6 7 10 0 

9. 24 6 9 9 0 

spolu 211 97 44 67 3 
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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/PRV F PP/OŽZ CH 

1.A 1,93 - 1,00 - 1,53 - - - 1,33 - 1,00/- - 

1.B 1,44 - 1,00 - 1,33 - - - 1,00 - 1,00/- - 

2. 1,74 1,00 1,07 - 1,63 1,00 - 1,11 1,3 - 1,00/- - 

3. 1,90 1,00 1,24 - 1,76 1,10 - 1,33 1,29 - 1,00/- - 

4. 1,83 1,38 1,46 - 1,83 1,08 - 1,79 1,67 - 1,00/- - 

5. 2,43 - 2,19 - 2,29 2,19 1,95 2,48 1,81 - 1,05/1,00 - 

6. 2,17 - 2,00 2,11 2,39 2,11 2,00 2,11 2,17 2,06 1,00/1,00 2,11 

7. 1,81 - 2,05 2,00 2,33 1,81 1,90 2,05 1,90 1,43 1,00/1,00 1,67 

8. 2,78 - 2,13 2,36 2,91 - 2,61 2,13 2,35 2,39 1,00/1,09 1,67 

9. 2,75 - 2,29 2,46 2,75 - 1,88 1,63 1,71 1,96 1,00/1,08 2,08 

 

Priemer podľa predmetov 

predmet 

ročník VU HV DHD MV ON VV EV/NV TŽP 

TV/ 

TSV ČG SP T 

1.A -  1,00 - - - 1,00 1,00 - 1,00 - - - 

1.B - 1,00 - - - 1,00 1,00 - 1,00 - - - 

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

5. -  1,00 - 1,62 - 1,00 1,00 - 1,05 - - 1,00 

6.  - 2,17 - 1,00 1,44 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - 

7.  - 1,00 - 1,00 1,62 1,00 1,00 - 1,00 1,52 1,00 1,00 

8. 1,22 - - 1,04 2,09 - 1,00 - 1,09 2,22 1,00 1,00 

9. 1,00 - - 1,13 1,75 - 1,00 - 1,00 1,92 1,08 - 

 

Prospech žiakov: 

Z  211 žiakov prospelo s vyznamenaním 97 žiakov (45,97 %), prospelo veľmi dobre 44 

žiakov (20,85 %), prospelo 67 žiakov (31,75 %), neprospeli 3 žiaci (1,42 %), z toho dvaja 

žiaci budú opakovať ročník, 1 žiačka absolvovala komisionálne skúšky zo slovenského jazyka 

s neuspokojivými výsledkami, tiež bude opakovať ročník.   

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 

5. ročníka T5-2016 

 

počet žiakov SJL – Ø SR 

 

SJL – Ø škola 

 

M – Ø SR 

 

M – Ø škola 

 

21 66,62 65,95 61,99 56,67 
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9. ročníka T-92016 

počet žiakov SJL – Ø SR 

 

SJL – Ø škola 

 

M – Ø SR 

 

M – Ø škola 

 

24 62, 6 60, 5 52, 8 42, 9 

 

Výsledky testovania potvrdili celkovú úroveň a prospech žiakov 5. a 9. ročníka v daných 

predmetoch. 

 

Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia za celý školský rok 2015/2016 

roč. 

vymeš-

kané 

hodiny ospr. neospr. 

pochvaly 

TU 

napom.     

TU 

pokarh.    

TU 

pokarh.    

RŠ 

pochvaly 

RŠ 

znížené 

známky zo 

správania 

1. 3153 3020 133 16 2 1 2 2 3 

2. 2927 2927 0 14 0 0 0 1 0 

3. 2196 2176 20 7 1 0 1 1 1 

4. 2605 2528 77 3 2 0 0 7 1 

5. 2337 2227 110 6 0 2 4 4 1 

6. 1947 1910 37 4 0 0 4 2 5 

7. 1625 1625 0 14 0 0 0 5 0 

8. 2950 2940 10 1 5 2 3 1 2 

9. 4491 4341 150 1 2 5 1 2 6 

spolu 24231 23694 537 66 12 10 15 25 19 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2015/2016 na jedného 

žiaka pripadlo 109,42   vymeškaných hodín, čo je o 5,42 viac ako v minulom školskom roku. 

Príčinami vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín boli:  

 dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávania vyučovania z dôvodu choroby 

a rodinných dôvodov (napr. rodinné dovolenky),  

 vymeškávania z dôvodu jednodňových lekárskych ošetrení a vyšetrení,  

 podporovanie záhaľčivého spôsobu života detí niektorými rodičmi.  

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky nevyskytovali. Znížené známky 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) podľa kritérií daných 

školským poriadkom. 
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I. f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016 

ročník uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 9. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 

  

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

pedagogických zamestnancov školy 

materská škola počet 

zamestnanci 2 

z toho pedagogickí zamestnanci 2 

     - kvalifikovaní 2 

     - nekvalifikovaní    0 

z počtu nepedagogických zamestnancov 0 

základná škola  

zamestnanci 23 

z toho pedagogickí zamestnanci 15 

     - kvalifikovaní 15 

     - nekvalifikovaní 0 

z počtu nepedagogických zamestnancov 8 

     - upratovačky 6 

     - ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník 1 

     - správca počítačovej siete 1 

školský klub detí  

zamestnanci (započítané v ZŠ) 1 

z toho pedagogickí zamestnanci 1 

      - kvalifikovaní 1 

školská jedáleň  

zamestnanci 3 

     - vedúca ŠJ  1 

     - hlavná kuchárka 1 

     - pomocná kuchárka 1 

SPOLU zamestnancov 29 

 

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 

Emília Boháčová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Dana Strihovská, Ing. CH - B 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Peter Hlavačka, Mgr. ON + TsV 

Lenka Staňová, Mgr. 1. – 4. ročník 
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Katarína Baniariová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Veronika Lehotská, Mgr. AJ a literatúra 

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Zuzana Valušková Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

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

Miroslava Mesiariková, PaedDr. AJ a literatúra 

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

Jaroslava Žabková, Mgr. M + základy techniky 

 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 0 

dejepis 2 

geografia 2 

občianska náuka 0 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

telesná výchova 0 

informatika 1 

tvorba životného prostredia 1 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania. 

 

Prehľad o odbornosti zastupovania za školský rok 2015/2016 

počet hodín/                       

ročník zastupované hodiny odborne neodborne 

1. ročník 119 80 39 

2. ročník 37 13 24 

3. ročník 37 12 25 

4. ročník 51 30 21 

5. ročník 70 7 63 

6. ročník 63 12 51 

7. ročník 47 7 40 

8. ročník 61 7 54 

9. ročník 49 13 36 

SPOLU 534 181 353 

 

I. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

forma 

vzdelávania 

počet 

vzdelávaných 

priebeh vzdelávania 

ukončilo prebieha začalo 

funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

funkčné 0 0 0 0 
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vzdelávanie 

adaptačné 

vzdelávanie 

2 2 0 0 

aktualizačné 

vzdelávanie 

15 15 0 0 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie.  

V školskom roku 2015/2016 sa pedagógovia školy sa zúčastňovali jednodňových seminárov 

týkajúcich sa ich aprobačných predmetov. Všetci pedagógovia absolvovali vzdelávanie 

zamerané na finančnú gramotnosť, ktoré sa realizovalo na pôde školy. 

 

I. i) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti 

 

športové súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

CocaCola – cup – 

prvé kolo 

P. Azor, M. Repiský, J. Hrnčiar, 

S. Mesiarik, V. Michalov, F. 

Fusatý, J. Vozár, M. Hudec, L. 

Chovan, A. Mesiarik, F. Kováč, R. 

Boháč, O. Palatínus 

3.    p. Hlavačka 

Cezpoľný beh – 

okresné kolo 

chlapci a dievčatá – 

Brehy 

A. Didi 

P. Azor 

P. Repiský 

Družstvo chlapcov 

V. Beňová 

V. Bieliková 

M. Bartošová 

Družstvo dievčat 

13. 

20. 

28. 

6. 

13. 

18. 

- 

5. 

p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších žiakov 

Žarnovica 

 

A. Lupták, S. Janovič, J. Michňa, 

D. Barbora, E. Šulva, P. Ondrušek, 

J. Adamská, L. Boháčová, L. 

Kapráliková, M. Fischerová, K. 

Gáborová, V. Fusatá 

3.  p. Hlavačka 

Zober loptu, nie 

drogy – dievčatá 

vybíjaná 

V. Supuková, D. Zrebená, D. 

Žiaková, A. Tekeliová, A. 

Kováčová, L. Valentová, N. 

Barborová, N. Boháčová, E. 

Dodoková, Z. Drážilová, B. 

Balážová  

2. p. Hlavačka 

Zober loptu, nie 

drogy – chlapci 

florbal 

M. Repiský, S. Mesiarik, P. Azor, 

J. Hrnčiar, R. Ďurkov,  N. Struhár, 

F. Fusatý, J. Vozár, F. Tekeli 

2. p. Hlavačka 

Futsal chlapci M. Repiský, S. Mesiarik, J. 

Hrnčiar, V. Michalov, P. Azor, O. 

Palatínus, R. Boháč, F. Fusatý, J. 

Vozár, M. Hudec 

3. p. Hlavačka 

Florbalová liga 

o putovný pohár 

riaditeľky ZŠ 

P. Azor, A. Hudeček, N. Struhár, 

F. Fusatý, J. Hrnčiar, V. Michalov, 

S. Mesiarik, M. Repiský, O. 

2. p. Hlavačka 
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Žarnovica – 1. kolo Palatínus, J. Vozár 

Florbalová liga 

o putovný pohár 

riaditeľky ZŠ 

Žarnovica – 2. kolo 

P. Azor, A. Hudeček, N. Struhár, 

F. Fusatý, J. Hrnčiar, V. Michalov, 

S. Mesiarik, M. Repiský,  J. Vozár 

2. p. Hlavačka 

Volejbal žiakov ZŠ 

– obvodné kolo 

P. Azor, R. Boháč, J. Hrnčiar, V. 

Michalov, M. Repiský, N. Struhár, 

T. Šauša 

3. p. Hlavačka 

Volejbal žiačok ZŠ 

– obvodné kolo 

K. Antalová, M. Betková, V. 

Bieliková, L. Haferová, V. 

Kadeřábková, J. Melišová, P. 

Repiská, V. Vicianová 

2. p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

florbale - chlapci 

P. Azor, M. Repiský, S. Mesiarik, 

J. Hrnčiar, V. Michalov, J. Vozár, 

A. Hudeček, J. Tekeli 

3. p. Hlavačka 

Florbalová liga 

o putovný pohár 

riaditeľky ZŠ 

Žarnovica – 3. kolo 

P. Azor, M. Repiský, S. Mesiarik, 

J. Hrnčiar, V. Michalov, J. Vozár, 

R. Boháč, F. Tekeli 

2. miesto p. Hlavačka 

Futbal ml. žiaci B. Šopa, J. Minarčin, J. Didi, M. 

Bara, T. Boháč, T. Valenta, L. 

Chovan, A. Mesiarik, F. Tekeli 

bez 

umiestnenia 

p. Hlavačka 

Vybíjaná ml. 

dievčatá 

V. Supuková, D. Žiaková, D. 

Zrebená, A. Tekeliová, N. 

Barborová, N. Boháčová, L. 

Valentová, N. Azorová, Z. 

Drážilová, E.Dodoková, K. 

Pásztorová, P. Bulíková  

1. miesto p. Hlavačka 

Vybíjaná ml. 

dievčatá - región 

V. Supuková, D. Žiaková, D. 

Zrebená, A. Tekeliová, N. 

Barborová, L. Valentová, N. 

Azorová, Z. Drážilová, 

E.Dodoková, T. Píšová, V. 

Tužinská, A. Kováčová 

3. miesto p. Hlavačka 

Futbal dievčatá K. Antalová, L. Haferová, P. 

Repiská, V. Bieliková, M. 

Bartošová, L. Tekeliová, J. 

Melišová, D. Žiaková, K. 

Hudecová 

1. miesto p. Hlavačka 

Futbal dievčatá - 

región 

K. Antalová, L. Haferová, P. 

Repiská, V. Bieliková, M. 

Bartošová, L. Tekeliová, J. 

Melišová, D. Žiaková, K. 

Hudecová, A. Tekeliová 

3. miesto p. Hlavačka 

Florbalová liga – 4. 

kolo 

P. Azor, M. Repiský, S. Mesiarik, 

J. Hrnčiar, V. Michalov, J. Vozár, 

R. Boháč,  F. Tekeli 

1. miesto p. Hlavačka 

Finále florbalovej P. Azor, M. Repiský, S. Mesiarik, 3. miesto p. Hlavačka 
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ligy J. Hrnčiar, V. Michalov, R. Boháč,  

F. Tekeli, A. Hudeček,  F. Fusatý, 

M. Hudec 

Atletika – okresné 

kolo 

Družstvo 

D. Žiaková  

V. Beňová 

L. Haferová  

J. Melišová, V. Bieliková, M. 

Bartošová, K. Hudecová, V. 

Supuková, K. Trusková 

Družstvo 

T. Šauša 

P. Azor, A. Didi, S. Mesiarik, J. 

Hrnčiar, N. Struhár, F. Fusatý, J. 

Marko, J. Vozár, M. Hudec 

3. miesto 

1. m. výška 

1. m. 800 m 

3. m. kriketka 

 

 

 

4. miesto 

2. m. kriketka 

 

p. Hlavačka 

Atletika – krajské 

kolo 

V. Beňová 

D. Žiaková  

bez umiest. p. Hlavačka 

Futbal starších 

žiakov – okresné 

kolo 

P. Azor, M. Repiský, S. Mesiarik, 

J. Hrnčiar, V. Michalov, J. Vozár, 

R. Boháč 

2. miesto p. Hlavačka 

Detské atletické hry J. Michňa, A. Lupták, S.Janovič, 

L. Boháčová, M. Fischerová, L. 

Kapráliková, F. Žiak, S. Suchý, M. 

Bielik, M. Vicianová, D. 

Marušková, H. Danišová 

 uč. TV 

 

umelecké súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

literárna súťaž 

Detská 

rozprávková Žilina 

2015  

K. Repiská, V. Jarošová, L. 

Boháčová 

bez umiestnenia p. Matejová 

Po(p)hronie – 

spevácka súťaž 

Emma Repiská bronzové pásmo p. Staňová 

Polícia známa 

neznáma – 

výtvarná súťaž 

M. Betková 

J. Adamská 

S. Marušková, L. Boháčová, V. 

Jarošová, L. Kapráliková, J. 

Melišová, Ján Michňa, T. 

Hocková 

2. 

1. 

p. Matejová 

EKOPOSTER – 

výtvarná súťaž 

všetci žiaci 7. ročníka, žiačky 9. 

ročníka 

 p. Matejová 

Šaliansky Maťko 

školské kolo 

K. Gáborová, R. Hock, F. 

Oslancová, T. Valenta, T. Píšová, 

Z. Drážilová, L. Meliš, T. 

Hocková, V. Beňová 

 p. Kurková,  

p. Jančoková,  

p. Gáborová,  

p. Matejová 

 

Šaliansky Maťko 

okresné kolo 

K. Gáborová, T. Hocková, T. 

Valenta 

2. 2. 3. p. Kurková,              

p. Gáborová 
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Maľované fašiangy J. Melišová, J. Adamská, V. 

Jarošová, L.Boháčová 

ocenené práce 

(DIPLOM) 

p. Matejová 

Vesmír očami detí Vanesa Jarošová  postup do 

celoslovenského 

kola 

p. Matejová 

Hviezdoslavov 

Kubín – školské 

kolo 

21 detí  uč. SJL 

Hviezdoslavov 

Kubín – oblastné 

kolo 

T. Valenta 

K. Gáborová 

L. Meliš 

T. Hocková 

E. Lupták 

1. 

1. 

3. 

2. 

2. 

uč. SJL 

Hviezdoslavov 

Kubín – okresné 

kolo 

T. Valenta 2. uč. SJL 

Hviezdoslavov 

Kubín – regionálne 

kolo 

T. Valenta, V. roč. 2. uč. SJL 

Červené jabĺčko – 

spevácka súťaž  

 

M. Šupolíková  

L. Kapráliková, N. Azorová, T. 

Hocková, M. Bartošová, E. 

Repiská 

zlaté pásmo 

strieborné 

pásmo 

p. Staňová 

Galéria talentov – 

spevácka súťaž 

L. Boháčová, K. Repiská, T. 

Hocková 

bez umiestnenia p. Staňová 

Slávik Slovenska – 

školské kolo 

 

M. M. Tekeliová  

T. Píšová  

M. Šupolíková  

N. Hercegová, Z. Drážilová,        

J. Adamská, M. Fischerová 

 

postup 

postup 

postup 

p. Staňová 

Hronsecká lipová 

ratolesť 

M. Šupolíková bez umiestnenia p. Staňová 

Slávik Slovenska – 

okresné kolo 

M. M. Tekeliová  

T. Píšová  

M. Šupolíková  

neboli pozvaní p. Staňová 

Dolina, dolina... M. M. Tekeliová 

K. Šurianska 

T. Píšová 

Z. Drážilová 

M. Šupolíková 

 p. Staňová 

Daj like životu M. Káčerová, R.Hudecová, M. 

Ivaničová, R. Repiský, K. 

Šurianska, S. Bodnár, M. 

Vicianová, K. Gáborová, J. Žiak, 

E. Šulva, M. Martinec, J. Michňa, 

L. Valigurská, L. Kapráliková, L. 

Boháčová, M. Fischerová, V. 

všetky práce 

boli ocenené 

p. Matejová 
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Jarošová, J. Adamská, V. 

Ďurkov, J. Michňa 

Hasiči budúcnosti M. Fischerová 

J. Adamská, A. Lupták, L. 

Boháčová, V. Michalová, J. 

Michňa 

diplom p. Matejová 

Banskobystrická 

paletka 

M. Káčerová 

M. Adamík 

L. Kapráliková 

L. Vicianová 

M. Ivaničová, L. Kučerová, K. 

Šurianska, N. Hercegová, P. 

Sivok, F. Orosz, K. Gáborová, L. 

Barborová, E. Beihofnerová, M. 

Martinec, J. Adamská, S. Janovič, 

Ján Michňa, J. Melišová, L. 

Haferová 

ocenená práca 

ocenená práca 

ocenená práca 

p. Matejová 

 

vedomostné súťaže mená žiakov umiestnenie pripravoval 

Geografická 

olympiáda – školské 

kolo 

N. Struhár, 9. roč. 

L. Chovan, 7. roč. 

N. Baniari, 5. roč. 

N. Azorová, 5. roč. 

Z. Drážilová, 5. roč. 

T. Valenta, 5. roč.  

O. Palatínus, 8. roč. 

 

postup 

postup 

postup 

postup 

postup 

p. Betková,  

p. Kurková 

Geografická 

olympiáda – 

okresné kolo 

N. Struhár 

L. Chovan 

N. Azorová 

Z. Drážilová 

N. Baniari 

6. 

14. 

12. 

14. 

17. 

p. Betková,  

p. Kurková 

 

Dejepisná 

olympiáda – školské 

kolo 

M. Repiský – 6. roč. 

T. Hocková – 7. roč. 

V. Beňová – 7. roč. 

T. Boháč, M. Bara – 6. roč. 

M. Fusatý, A. Didi – 7. roč. 

O. Palatínus – 8. roč. 

N. Struhár, M. Repiský, V. 

Kadeřábková, K. Antalová, J. 

Hrnčiar – 9. roč. 

postup 

postup 

postup 

p. Gáborová, 

p. Bištuťová 

Dejepisná 

olympiáda – 

okresné kolo 

T. Hocková,  

 

M. Repiský  

V. Beňová   

1. – 

nepostupuje 

3. úspeš. rieš. 

6. 

p. Gáborová, 

p. Bištuťová 

MO okresné kolo 

Z5-Z9 

T. Píšová 

T. Valenta B. Balážová, N. 

Mrenicová, 

2.-6. p. Žabková 
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Pytagoriáda – 

školské kolo 

43 žiakov  p. Žabková 

Pytagoriáda – 

okresné kolo 

3. ročník: M. Adamík,  

K. Gáborová,  

P. Kamody, L. Valigurská, A. 

Rečlo 

4. ročník: R. Bóllo 

5. ročník: T. Píšová  

6. ročník: J. Maslen 

5.-10. 

11.-14. 

 

 

 

10. 

7. 

p. Žabková 

OAJ – školské kolo P. Repiský 

O. Palatínus  

Z. Drážilová, N.Mrenicová, M. 

Nguyen, P. Valenta, N. 

Barborová, E. Dodoková, B. Šopa, 

M. Repiský, T. Hocková, V. 

Beňová, R. Bielik, J. Maslen, M. 

Fusatý, A. Hudeček, K. 

Minarčinová, V. Bieliková, V. 

Vicianová  

1.   kat. 1A 

1.   kat. 1B 

 

 

 

OAJ – okresné kolo P. Repiský, 7. roč. 

O. Palatínus, 8. roč.  

2. miesto 

9. miesto 

p. Mesiariková 

p. Lehotská 

OSJL – školské 

kolo 

V. Vicianová 

N. Struhár 

K. Pavlíková 

J. Hrnčiar, S. Luptáková, O. 

Palatínus, K. Minarčinová, P. 

Repiský, V. Kadeřábková, M. 

Betková, M. Repiský, E. Repiská, 

P. Pavlík, J. Melišová, M. 

Bartošová, K. Antalová, N. 

Jahodníková 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

p. Tomášová 

OSJL – okresné 

kolo 

V. Vicianová 

 

2. miesto p. Tomášová 

Všetkovedko L. Meliš, A. Lupták, L. 

Kapráliková, K. Gáborová, F. 

Oslancová 

 

N. Beťko, L. Boháčová, S. 

Laurov,  L. Jonášová, R.  Hock,  

V. Fusatá, M. Adamík, S. Janovič, 

N. Azorová, N. Baniari, T. 

Valenta, Z. Drážilová, M. Nguyen, 

T. Píšová, N. Mrenicová 

Všetkovedko 

 

 

 

Všetkovedkov 

učeň 

- 

iBobor – Bobrík  23 zapojených žiakov 

K. Gáborová, J. Adamská, M. 

Adamík, M. Fischerová, S. 

Janovič, A. Lupták 

 

DIPLOM 

- 

iBobor – Benjamín  31 zapojených žiakov 

J. Maslen, M. Bara, T. Píšová, M. 

 

DIPLOM 

- 
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Fusatý, P. Repiský, T. Boháč, R. 

Bielik, V. Supuková, K. Trusková, 

L. Vicianová 

 

iBobor – Kadet  16 zapojených žiakov 

P. Azor, P. Repiský, V. Bieliková, 

P. Pavlík, J. Hrnčiar, M. Hudec 

 

DIPLOM 

- 

Biologická 

olympiáda – 

okresné kolo kat. C 

K. Minarčinová – poster 

V. Vicianová 

J. Melišová 

1. 

úspešný 

riešiteľ 

úspešný 

riešiteľ 

p. Strihovská 

MO – okresné kolo 

Z6-Z8 

M. Bara  

T. Boháč  

J. Maslen 

4. 

8. 

2. 

p. Žabková 

 

Biologická 

olympiáda – 

krajské kolo 

K. Minarčinová 6. miesto p. Strihovská 

Biologická 

olympiáda – okr. 

kolo kat. D 

T. Hocková 

N. Mlčal 

Jakub Maslen 

1. miesto 

2. miesto 

6. miesto 

p. Strihovská  

CO  M. Repiský, J. Hrnčiar, D. 

Adamská, K. Trusková 

15. p. Strihovská 

Mladý záchranár 2 družstvá: D. Adamská, J. 

Adamská, K. Trusková, P. 

Repiský, J. Maslen, D. Žiaková, L. 

Boháčová, Z. Drážilová, T. 

Valenta, L. Kapráliková, D. 

Barbora, N. Belanová 

1. miesto 

1. miesto 

p. Strihovská 

 

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

škole.  

V školskom roku 2015/2016 nebola v škole vykonaná  inšpekcia. 

  

I. l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy.  
V rámci koncepcie rozvoja školy bola aj v školskom roku 2015/2016 venovaná pozornosť 

modernizácii tried a odborných učební:  

 pravidelným nákupom výukových programov,  

 priebežným dopĺňaním knižného fondu,  

 zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy,  

 zakúpením nového školského nábytku do tried. 

 

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.  
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Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej prípravy v 

zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli. Pokračovalo sa v zariaďovaní ďalších 

tried novým školským nábytkom. Nábytok bol navrhnutý na mieru tak, aby každý žiak 

v triede získal vlastný priestor na uloženie svojich učebných pomôcok. V rámci realizácie 

projektu ACC 03028 (Modrá škola) sa naďalej zveľaďoval areál školy. 

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 2015 nasledovné:  

Zostatok z roku 2014 predstavoval 24 615,65 €, ktorý bol do 31. 03. 2015 vyčerpaný na 

prevádzku školy.  

V roku 2015 nám bolo poukázané 369 304,00 € normatívnych finančných prostriedkov a 

nenormatívnych FP bolo 30 235,00 €.  

Spolu: 399 539,00 €.  
Výdavky: 385 202,15 €  

 prevádzka = 44 299,41€ (materiál, energie, cestovné náhrady, poštovné, údržba, 

služby, výchovno-vzdelávací proces)  

 mzdy a odvody = 31 1313,00 €,  

 doprava žiakov = 11 260,74 €,  

 SZP = 2 049,00 €,  

 Vzdelávacie poukazy = 5700,00 €  

 Výchova a vzdelávanie v MŠ = 1 519,00 € 

 Príspevok na pedagogického asistenta učiteľa = 8190,00€ 

 Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov = 200,00€ 

 Príspevok na učebnice anglického jazyka = 671,00€ 

 

Zostatok do roku 2016 predstavoval 14 336,85 €, ktorý sa do 31. 03. 2016 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.  Dlhodobý cieľ do 

augusta 2017 vzdelať pedagógov ZŠ s MŠ v práci s tabletmi bol čiastočne splnený 

v predchádzajúcom školskom roku. Dvaja pedagógovia a správca počítačovej siete sa 

zúčastnili seminára a realizovali so žiakmi aktivity s tabletmi, ktoré boli podmienkou na ich 

získanie. V tomto školskom roku boli tablety efektívne využívané vo všetkých predmetoch. 
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Splnený bol aj dlhodobý cieľ vzdelať pedagógov vo finančnej gramotnosti. Všetci 

pedagógovia absolvovali vzdelávací program Finančná gramotnosť v základnej a strednej 

škole. Vzdelávanie poskytlo MPC Banská Bystrica na pôde našej školy.  Ďalšie dlhodobé 

ciele 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 sa plnia priebežne – 

pedagógovia sa priebežne vzdelávajú prostredníctvom seminárov organizovaných MPC.  

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  splniť všetky ciele: nadviazať na úspechy žiakov 

v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových súťažiach, 

vzdelať pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti a vypracovať inovovaný školský 

vzdelávací program. Cieľ kvalitne viesť vyučovací proces s cieľom rozvíjať kľúčové 

kompetencie žiakov a zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sa podarilo splniť len 

čiastočne, vzdelanie má stále nízky kredit v očiach žiakov i rodičov. 

  

Prioritami ZŠ s MŠ Župkov bolo:  

 Pokračovať v  reforme vzdelávania – premena tradičnej školy na modernú. 

 Motivovať žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

 Zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania. 

 Udržiavať kvalitné väzby medzi školou – rodičmi – verejnosťou Kľakovskej doliny. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo svojom odbore. 

 Uplatňovať získané kompetencie zo vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 Spolupracovať s RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. 

 Spolupracovať s  organizáciami (záujmovými skupinami) v Kľakovskej doline.  

 Spolupracovať s CPPPaP Žarnovica, Levice, CŠPP Nová Baňa a ZUŠ Žarnovica. 

 Spolupracovať s CVČ Žarnovica. 

 Spolupracovať s SČK a PZ Žarnovica, prípadne Žiar nad Hronom. 

 Podporovať mimoškolskú a 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. Mierne sa zlepšila spolupráca s CVČ, ale v tejto oblasti sú ešte stále 

rezervy. Riešili sme konflikt, keď CVČ neposlalo pozvánky do okresného kola súťaže Slávik 

Slovenska, pretože údajne nedostali výsledkovú listinu zo školského kola. Vyučujúca HV sa 

opakovane pokúšala dovolať do CVČ, aby zistila termín okresného kola, no neúspešne.  

Z tohto dôvodu sme sa okresného kola nezúčastnili.  

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

Podporovali sme aj mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, žiaci mohli pracovať v týchto 
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krúžkoch: cvičenia zo slovenského jazyka, futbal – prípravka, hudobno-tanečný, krúžok 

informatiky, malý akvarista, matematika trochu inak, moja voľba, pohybové hry, pohybové 

hry 1, pohybové hry 2, relax, spoločenské hry, tvorivé dielne, výtvarný 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. Tiež je často podpora rodiny deklarovaná verbálne, ale ani rodičia 

nedokážu svoje deti zmotivovať k zodpovednejšiemu prístupu k vzdelávaniu. 

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, ako pracovať s tabletmi, ako pracovať so žiackymi projektmi, ako rozvíjať 

prezentačné kompetencie žiakov, ako hodnotiť rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní 

inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce. 

 

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. Výsledky dotazníka sú 

podrobne spracované v samostatnom dokumente Dotazník na hodnotenie kvality školy – 

vyhodnotenie.  

V uplynulom školskom roku boli organizované otvorené hodiny v rámci adaptačného 

vzdelávania. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia  
Skvalitňovali sme pracovné prostredie školy pre žiakov a zamestnancov školy. 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 COOP Jednota  Vytvor – podaruj – pomôž – poteš  a MZ SR 

Protidrogová prevencia, projekt s názvom Prečo drogy nie. V projekte COOP Jednota sme 

boli úspešní, projekt sa bude realizovať v šk. roku 2016/2017. 

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými škole 

Špecifické ciele 

 Efektívne spolupracovať  s inými subjektmi nápomocnými škole. 

 Udržať kvalitnú spoluprácu s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa. 

 Získavať budúcich žiakov a ich rodičov prezentáciami našich výsledkov. 

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

Pole. 

 Zo školy naďalej vytvárať 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 
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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 

a kultúrneho vyžitia žiakov  i miestnej komunity.  Rodičov pozývame do školy aj na rôzne 

tvorivé dielne, kde učia našich žiakov rôzne ručné práce a ľudové techniky. 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 aj v budúcom školskom roku 2016/2017 budeme mať dve prvé triedy.  

Oblasť ľudských zdrojov 

Špecifické ciele 

 Postupne zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie F, MV, D. 

Kvalifikovaného pedagóga na fyziku a dejepis sa nám nepodarilo získať. MPC stále 

neponúkajú vzdelávanie na MV. Po ukončení pracovného pomeru kvalifikovanej učiteľky 

anglického jazyka sme prijali kvalifikovanú učiteľku anglického jazyka a etickej výchovy. 

Tak isto sme získali kvalifikovanú učiteľku anglického jazyka na obdobie materskej 

a rodičovskej dovolenky Mgr. Herkovej.  

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. Naši žiaci sa zapájali do vedomostných 

predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží. Podrobný prehľad o výsledkoch sa 

nachádza v časti I. i). Pre verejnosť sme pripravovali kultúrne podujatia (k Mesiacu úcty 

k starším, Živý Betlehem, Deň matiek). Na požiadanie sme prezentovali kultúrne programy aj 

v okolitých obciach. V spolupráci s OZ Vtáčnik sme zrealizovali regionálnu súťaž v speve 

ľudovej piesne Dolina, dolina. Na konci roka bol vyhlásený Žiak roka – Dominika Adamská, 

cenu zakúpilo OZ Vtáčnik.  

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2015/2016 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. 

Vyučovali sa voliteľné predmety schválené v ŠkVP: 

 Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Tvorivá dramatika v 2. ročníku 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 – 3. – 4. ročník po 0,5 hodín týždenne 

 Mladý záchranár – 3. a 4. ročník po 0,5 hodín týždenne; 

 Tvorba životného prostredia v 6. ročníku 1 hodina týždenne; 

 Svet práce v 9. ročníku 1 hodina týždenne; 

 Pohybová príprava – 5. ročník 1 hodina týždenne 
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 Pohybová príprava – 6. – 9. ročník 0,5 hodín týždenne; 

 Ochrana života a zdravia – 5. ročník  1 hodina týždenne;  

 Ochrana života a zdravia – 6. – 9. ročník 0,5 hodín týždenne;  

 Mediálna výchova 5. – 9. ročník po 1 hodine týždenne; 

 Čitateľská gramotnosť v 7. – 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  zasadala 34-krát, nebola potrebná   asistencia polície. Všetci pedagógovia 

dodržiavali povinný obsah výchovy a vzdelávania, vymedzený štátnym a školským 

vzdelávacím programom. Pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

dôsledne využívali učebné osnovy. Vyučovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu a inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník. V ročníkoch 

2. – 4., 6. – 9. postupovali podľa ŠVP a ŠkVP pre dané ročníky.  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 2015/2016 bolo uskutočnených 6 priamych i nepriamych 

pedagogických pozorovaní v ZŠ a 3 v MŠ. 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 

Organizovali sa podujatia v školskej knižnici, ktorých cieľom bolo formovanie kladného 

vzťahu žiakov ku knihe a literatúre.  Organizovali sme veľké celomesačné podujatie pre I. 

a II. stupeň pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. V knižnici sa realizovalo množstvo 

vyučovacích hodín a popoludňajšie čitateľské aktivity ŠKD.  S cieľom zvyšovať 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 stále 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. V prípade žiačky 5. ročníka,  

ktorá sa vyhýbala povinnej školskej dochádzke už aj v predchádzajúcom školskom roku, sme 
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zorganizovali opakované stretnutie zák. zástupcu žiačky s pracovníkmi ÚPSVaR, polície, 

starostami obcí Župkov a Píla, riaditeľkou školy, zástupkyňou školy, výchovnou poradkyňou 

a členmi Rady školy. Na tomto stretnutí boli zákonný zástupca a žiačka opätovne informovaní 

o ďalšom zákonnom postupe v prípade, že sa jej dochádzka nezlepší. Zo stretnutia bola 

vypracovaná podrobná zápisnica.  

Zabezpečili sme aj vykonanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na povinnú 

školskú dochádzku pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie  zo Žarnovice, bohužiaľ, dve zo štyroch detí sa nedostavili. Podobný problém 

riešime aj so žiakmi zo SZP, ktorých rodičia súhlasia s diagnostikou v CPPPaP, ale na 

pozvánku nereagujú a na diagnostiku nejdú. Škola potom zabezpečuje náhradné termíny 

a apeluje na rodičov, aby diagnostiku v záujme svojho dieťaťa absolvovali. 

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 a nemeckom 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 2016/2017, 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. 

Uskutočnili sme množstvo hodnotných podujatí v tejto oblasti výchovy a vzdelávania.  

Pokračovali sme v implementácii projektu „Modré školy“ACC03 na ÚV SR, ktorý je 

financovaný z nórskeho finančného mechanizmu. Počas školského roka 2015/2016 prebiehala 

realizácia vyučovacích hodín podľa učebných osnov obohatených o problematiku 

manažmentu dažďovej vody v rozsahu 2 vyučovacích hodín v každom ročníku 

v prírodovedných predmetoch.   

Zapojili sme sa aj do Detského činu roka. 

Školské knižnice 

V uplynulom školskom roku sme doplnili knižničný fond o knihy v počte 10 titulov z výstavy 

Bibliotéka. Dôsledne sa vedú povinné evidencie knižničných výpožičiek vždy podľa 

aktuálnych pokynov metodičky pre školské knižnice Rozálie Cenigovej. Do celoslovenského 

projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sme sa v školskom roku 2015/2016 

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 
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v správe protidrogovej preventistky. Nepodarilo sa vzdelať vyučujúcich TV a TsV v oblasti 

zdravotnej telesnej výchovy, táto úloha prechádza do budúceho školského roka. 

Spolupracovali sme s organizátormi celoslovenskej kampane Deň narcisov. V našej škole sa 

vyzbieralo 167,00 €. 

 Ľudské a detské práva 
Realizovali sme olympiádu ľudských práv. 

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. Často sú 

úspešní v umeleckých a športových súťažiach. 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.   

Výchovná poradkyňa zorganizovala besedu v rámci Národného programu boja proti 

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

šikanovania. 

Školské úrazy boli zapisované do knihy úrazov a následne nahlasované do celoslovenského 

registra školských úrazov. V školskom roku 2015/2016 bolo evidovaných 15 školských 

úrazov, z nich 3 boli preklasifikované na registrované. V kalendárnom roku 2015 boli úrazy 

odškodnené sumou  607,00 €. Žiaci sa zapojili do súťaže mladých záchranárov a do výtvarnej 

súťaže CO spolupráca záchranných zložiek. 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-2016 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. 

Na rok 2016 nám bol priznaný asistent učiteľa. Pedagogický asistent bol využívaný najmä pri 

práci s deťmi s mentálnym postihnutím. Okrem pedagogického asistenta pracovala s deťmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyučujúca I. stupňa Mgr. Boháčová. 

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 



Základná škola s materskou školou, Župkov 18 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 Strana 24 
 

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

žiakov. 

Výchovné problémy a návrh na zníženú známku zo správania trom žiakom s ADHD sme 

konzultovali s CPPPaP,  boli schválené znížené známky zo správania na stupeň 4, 4, 3. 

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. Pokračovali sme v realizácii projektu 

Elektronizácia vzdelávacieho procesu v regionálnych školách. Žiaci pracovali na vyučovacích 

hodinách s tabletmi.  Bohužiaľ, nedostali sme spätnú väzbu, či celoslovenská databáza 

vzdelávacích materiálov, do ktorej sme prispeli aj my v šk. roku 2014/2015 je funkčná. 

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. Možnosť navštevovať 

ŠKD žiakom z vyšších ročníkov z dôvodu absencie autobusového spojenia títo žiaci využili, 

jeden žiak však bol rušivým elementom v ŠKD, keď sa nechcel prispôsobiť činnostiam podľa 

denného rozvrhu činnosti ŠKD. Jeho správanie v ŠKD sme riešili v spolupráci so zákonným 

zástupcom. 

Vychovávateľky tiež zápasili s nedisciplinovanosťou rodičov pri dodržiavaní termínu úhrady 

poplatku. Preto sme zaviedli platbu za ŠKD vopred, nie spätne za štvrťroky. Avšak ani toto 

opatrenie v jednotlivých prípadoch nepomohlo. Budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako zlepšiť 

platobnú disciplínu rodičov. 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. Vedúca ŠJ pravidelne 

sledovala aktuálne informácie týkajúce sa školského stravovania na www.minedu.sk v časti 

Regionálne školstvo – Ďalšie úlohy plnené v oblasti regionálneho školstva – Školské 

stravovanie. 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 

Bol zrealizovaný zápis budúcich prvákov (zapísaných bolo 28 detí), lyžiarsky výcvik žiakov 

VII. – IX. ročníka, 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 

http://www.minedu.sk/
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stredné vzdelanie.“ Zrealizovali sme aj výchovné koncerty,  ktoré boli financované 

kultúrnymi poukazmi. 

Sledovali sme pravidelnosť školskej dochádzky. Sprísnenie podmienok uvoľňovania žiakov 

z vyučovania prinieslo výsledky, ale stále sme zaznamenávali benevolentný prístup rodičov  

pri uvoľňovaní svojich detí z vyučovania. Mnohí rodičia vnímajú požiadavku školy na 

bezodkladné oznámenie dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní za šikanovanie.  

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

financuje. Výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i)  

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 relaxačných pobytoch vo Vodnom raji Vyhne. 

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 2016/2017. 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. 

Nezaznamenali sme žiadne závažné poškodenie majetku školy.   

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. 

 

Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov za školský rok 2015/2016 

 

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo MŠ 24 detí, z toho 12 chlapcov a 12 

dievčat. V januári 2016 jedno dieťa odišlo z dôvodu zmeny bydliska zákonného zástupcu.  

V tomto školskom roku sme mali 12 predškolákov. Dochádzka detí bola veľmi dobrá. 

Adaptácia malých detí prebehla úspešne. Deti, ktoré nastúpili do materskej škole mali 

adaptáciu veľmi dobrú, boli dostatočne samostatné a mali sebaobslužné návyky. 

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

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

triedy, prispievajú rôznymi pomôckami. V tomto školskom roku hodnotím ako pozitívum 

veľmi dobrý prístup rodičov ku zdravotnému stavu detí.  Predškoláci absolvovali dňa 8. 

marca 2016  orientačnú skúšku pripravenosti na školu.  

Deti dostatočne pripravené na vstup do 1. ročníka základnej školy: 

- Ema Adamíková,  

- Veronika Adamíková, 

- Tomáš Nguyen, 

- Sarah Vivien Števková,  
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- Adrián Zurian,  

- Mária Žiaková, 

- Jakub Kamody. 

Deti problematicky pripravené na zaškolenie v prvom ročníku s upozornením na 

problematické oblasti: 

I. M.  – nezrelá grafomotorika, neistá a menej samostatná pri skupinovej činnosti (matka sa 

rozhodla pre OPŠD), 

M. F.  – dyslália, nezrelá grafomotorika s odporučením zaškoliť.  

Deti , ktoré doposiaľ nedosiahli požadovanú úroveň všeobecného vývinu: 

S. K.  – nezrelá grafomotorika, problematická schopnosť kategorizácie, reč – dyslália, menej 

samostatný, pomalšie pracovné tempo, nesprávny úchop písadla, 

T. F. – dyslália, neobratná artikulácia v reči, nezvládnutá pravo-ľavá orientácia, neovláda 

základné farby spektra, nezrelá grafomotorika, nedostatočné matematické predstavy,  

E. T. – nezrelá grafomotorika. 

 

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

školského vzdelávacieho programu ISCED 0 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:  

- Poznávame jeseň (spoločné tvorenie s rodičmi na ŠD); 

- Vianočné tvorivé dielne;  

- Karneval s rodičmi (veľmi dobrá účasť); 

- Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič, dieťa, materská škola); 

- V spolupráci s MŠ (mikroregión Kľakovskej doliny – hudobné rozprávky, hudobné 

koncerty, športové podujatia); 

- V spolupráci so školou výlet s prvákmi do Zveroparku a do Divadla JGT vo Zvolene;  

- Rozlúčka predškolákov u starostu obce;  

- Deň otcov (v materskej škole hry s puzzlami a i.). 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy a formy práce, v ktorých 

sa naďalej vzdelávame. V tomto školskom roku sme ukončili vzdelávanie Tanečná príprava 

(uč. Šipikalová)  a Prírodovedná gramotnosť (uč. Šipikalová a Považanová). Deťom sme 

vytvorili príjemné prostredie materskej školy a podporovali sme rozvoj medziľudských 

vzťahov. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenie 

V tomto školskom roku sme obohatili materskú školu o nové didaktické pomôcky: 

trojvrstvové puzzle, stavebnice (na rozvoj kognitívnych, perceptuálno-motorických, ale 

i sociálnych  kompetencií), nové edukačné počítačové programy, sedačka pre deti 

(sponzorstvo od rodičov), nové stoličky do jedálne pre deti. 

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. Dve deti absolvovali psychologické vyšetrenie.  Rodičia 

však nejavili záujem pokračovať. Spolupracujeme aj s logopedickou poradňou, kde logopéd 

1x ročne vykoná v našej materskej škole depistáž a na základe jeho odporúčania deti 

s rodičmi pokračujú v nácviku správnej výslovnosti.   
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V rámci spolupráce so ZŠ, inými materskými školami v mikroregióne Kľakovská dolina 

a ďalšími subjektmi sme tento školský rok mali spoločné: 

- divadelné predstavenie spolu so školákmi, 

- hudobná rozprávka v našej MŠ spolu s MŠ Hrabičov, 

- Rozprávkovú škôlku (1. ročník) v spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny 

(Ostrý Grúň), 

- športovú olympiádu v našej materskej škole  

- hudobný koncert so ZŠ (1. a 2. ročníkom), MŠ Horné Hámre, Hrabičov, Ostrý Grúň, 

ZŠ cirkevná v Žarnovici – 1. stupeň, 

- divadelné predstavenie vo Zvolene s 1. ročníkom, 

- návštevu divadielok v 1. ročníku a opačne, 

- zápis predškolákov do prvého ročníka, 

- akadémie: vianočné, úcta k starším, Deň matiek, 

- Upevňovanie ľudových tradícií (vianočné zvyky: Ondrej, Barbora, Mikuláš, Vianoce, 

veľkonočné zvyky), 

- páračky v spolupráci s klubom dôchodcov Jednota Župkov, 

- návštevu starostu, 

- návštevu kina vo Zvolene. 

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ 

Počas celého školského roka sme pravidelne informovali zákonných zástupcov aj 

verejnosť o dianí v MŠ prostredníctvom príspevkov na webové sídlo školy. Deti sa zapojili do 

rôznych výtvarných súťaží: Svet očami detí, Vesmír očami detí, Polícia na portáli Deti náš 

svet a i. 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2015/2016 sme využívali štátny vzdelávací program ISCED 0 

a školský vzdelávací program Múdra sovička. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme 

aplikovali týždenné plány, ktoré si vytvorila každá učiteľka na daný týždeň. Pri výchovno-

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

knižnicu, telocvičňu, ihrisko a 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 tvorbe výchovno-vzdelávacích 

plánov sme využívali základné pedagogické dokumenty: ŠKvP – Múdra sovička, týždenné 

plány. Viedli sme deti k humanizmu formou emocionálnej výchovy, aby už v predprimárnom 

veku vedeli prejavovať svoje pozitívne a negatívne city. V našej materskej škole sme 

nezaznamenali 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 tretí rok metodické združenie 

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

vymieňaní si didaktických pomôcok. 

Predčitateľská gramotnosť 

U detí v materskej škole sme rozvíjali predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód 

predčitateľskej gramotnosti: 

- slovná banka, 

- metóda lona, 

- odpisovanie, 

- maľované čítanie, 

- riadené čítanie, 
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- rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby, 

- dramatizácia, 

- prediktabilné čítanie. 

Tieto metódy sa uplatňovali v týždenných plánoch a boli zaradené v každom týždni. Okrem 

toho sme podporovali deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, 

učenia sa rôznych riekaniek, básní, vyčítaniek,  hádaniek a i. V rámci tohto programu 

spolupracujeme aj s logopédom, ktorý raz ročne navštívi deti v materskej škole 

a zdiagnostikuje poruchy výslovnosti. Konštatujeme, že i napriek oboznámeniu sa 

s výsledkami diagnostiky si niektorí rodičia svoju povinnosť nesplnia a nenavštevujú s deťmi 

pravidelne logopéda. 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V materskej škole sme mali všetky deti bez rozdielu pohlavia, národnosti a etnickej 

príslušnosti v jednej triedene. Spoluprácu s rodičmi rómskych detí hodnotíme pozitívne. 

V tomto školskom roku sme mali tri deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

Naša materská škola má zameranie na environmentálnu výchovu a prispôsobujeme jej 

množstvo aktivít.  Na školskom dvore sme dotvorili nové kútiky na rozvoj hrubej motoriky, 

kde sme využili odpadový materiál. Máme nato aj zamerané týždenné plány. 

Aktivity, ktorými sme u detí podporovali zdravý životný štýl, kladný vzťah k prírode a k jej 

ochrane.  

- október (v spolupráci so ZŠ) – koncert o dôležitosti separovania, 

- november – separovanie, jeho dôležitosť a význam aktivita Ježko Separko (deti 

vytvárali produkty z odpadového materiálu, návšteva separačného dvora v Župkove),  

- zdravá výživa: tvorba smoothie, ovocný a zeleninových tanier, 

- pečenie koláčov, chleba, varili med z púpavy,  

- Deň Zeme, Deň vody, environmentálne hry (v spolupráci so ZŠ), 

- návšteva lesnej škôlky (v spolupráci s LU Žarnovica), sadenie zeleniny na školskom 

dvore (vlastná záhradka), 

- zber liečivých rastlín, 

- doplnenie byliniek do skalky, 

- sadenie kvietkov, 

- pozorovanie hmyzu – zážitkové učenie (vývoj motýľa), domáce zvieratá, 

- vychádzky ku Kľakovskému potoku a pozorovanie živočíchov pri potoku a v ňom, 

- pokusy so snehom, ľadom, klíčenie, pozorovanie a i. 

Knižnice 

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do aktivít na  Medzinárodný mesiac kníh. Tento 

školský rok sme sa tiež zapojili vlastnými aktivitami – deti kreslili, vyrábali knihy, počúvali 

rozprávku, dramatizovali a hrali divadielka. 

Zdravý životný štýl 

Prostredníctvom edukačných aktivít sme sa snažili u detí posilňovať vzťah k zdravému 

životnému štýlu, vzťah k pohybovým aktivitám a k športovým činnostiam: 

- športové a pohybové aktivity na školskom dvore, 

- vychádzky do okolia, 

- sadenie zeleniny na školskom dvore (apríl), 

- zber úrody (september, október), 

- prednáška so zdravotnou sestrou: starostlivosť o chorého, 

- Projekt ,, Evička nám ochorela“ (spolupráca s Červeným krížom), 

- Deň jablka (piekli sme jablkové šatôčky), 

- Pečenie zemiakov z vlastnej úrody. 
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Ľudské a detské práva 

V materskej škole sme vytvárali deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iným kultúram. 

Bezpečnosť a prevencia 

Naša materská škola spolupracovala s policajným zborom a to hlavne s Mgr. Šmondrkovou, 

ktorá robí deťom 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 orgány 

v našom tele. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani pracovné úrazy v MŠ. 

Informačné a komunikačné technológie 

Aplikovali sme inovačné pedagogické metódy a rozvíjali sme u detí kompetenciu IKT 

prostredníctvom týchto prostriedkov a pomôcok: 

- Digitálna miestnosť (využívajú detské edukačné programy: Lienka, Začínam sa učiť, 

Detský kútik), 

- Hovoriace štipce, 

- Digitálna kamera, 

- Digitálny mikroskop, 

- Interaktívna tabuľa, 

- Včielka Bee-bot. 

Snažíme sa naše digitálne pomôcky vynovovať novšími pomôckami.  

Iné úlohy 

V našej materskej škole sme dbali o uplatňovanie hlavne zážitkového učenia: 

- výchovný koncert (hudobné nástroje), 

- púšťanie šarkanov, 

- pokusy so živou a neživou prírodou, 

- starostlivosť o vtáčiky v zime, 

- poznávanie práce ľudí (pekár v Žarnovici), 

- Mikuláš, 

- návšteva Koliby Riečky, 

- pozorovanie mláďat,  

- tvorivé dielne – remeslá.  

Deťom, ktoré ukončili materskú školu a od septembra nastupujú do ZŠ sme k 30. júnu 2016 

odovzdali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

                 

Prehľad konkrétnych aktivít podľa mesiacov 

SEPTEMBER 

 9.9. – rodičovské združenie, zúčastnilo sa 17 z 22 rodičov, boli oboznámení  so ŠkVP 

a plánom práce MŠ a školským poriadkom, 

 zo školskej záhrady sa zbierala úroda – černice, paradajky, 

 adaptácia detí prebehla veľmi dobre, 

 prednáška o zubnej hygiene – dôležitosť starostlivosti o zubný chrup, 

 výzdoba MŠ jesennými plodmi za spolupráce rodičov, 

 výchovný koncert v spolupráci s okolitými MŠ  – ujo Ľubo. 

Priemerná dochádzka  v mesiaci september: 15 detí 

OKTÓBER 

 spoločná súťaž  Jesenná výzdoba na portáli Deti náš svet,  

 súťaž o najkrajšieho Jesenného Panáčika v spolupráci s rodičmi, 

 Deň jablka (deti strúhali, jedli, piekli, kreslili, čítali a i.), 

 vyrezávanie tekvíc – tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi, 
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 depistáž logopedičky, 

 čistenie školskej záhrady, zber úrody – návyk starostlivosti o prírodu 

 pečenie zemiakových chipsov – vlastná úroda, 

 Mesiac úcty k starším – v materskej škole a v Spoločenskom dome Župkov, 

 pečenie tekvice hokaidó, 

 Svetový deň výživy (robili rôzne pomazánky, smoothie). 

      Priemerná dochádzka v mesiaci október: 15 

NOVEMBER 

 návšteva učebne v ZŠ: zážitkové učenie o ľudskom tele, 

 deti poznávali, triedili, chuťou rozlišovali ovocie a zeleninu – pripravovali si 

„vitamínové bomby“, 

 učili sa separovať a triediť odpad – vytvorili „Vláčik separáčik“, 

 návšteva separačného dvora v Župkove, 

 pečenie zdravých keksov z ovsených vločiek,  

 vzdelávanie učiteliek z okresu Žarnovica a Žiar nad Hronom (účasť veľmi dobrá 26 

učiteliek na tému Aplikácie výskumne ladenej koncepcie do praxe), 

 návšteva Divadla JGT vo Zvolene – v spolupráci s prvákmi. 

Priemerná dochádzka v mesiaci november:   16  

DECEMBER                                                

 pozorovali sme vplyv počasia na prírodu, 

 Na Barboru vetvičky do vázy – prechádzky,  

 návšteva divadelného predstavenia s MŠ Horné Hámre – Tri prasiatka, 

 do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti, 

 stavali sme a ozdobovali vianočný stromček, 

 pripravili sme besiedku pre rodičov,  

 tvorivé dielne  v spolupráci s rodičmi (tvorili ikebany, decoupage, piekli oblátky, 

zdobili medovníčky, šili vianočné ozdoby), 

 liali sme vosk – na Ondreja, 

 boli sme na vyučovaní  v prvom ročníku, 

 vianočné vystúpenie pre rodičov v MŠ, 

 vystupovanie v SD – v spolupráci so ZŠ – Živý Betlehem. 

Priemerná dochádzka v mesiaci december:    15      

 JANUÁR 

 pozorovanie zmien v prírode – vychádzka k potoku, hľadali sme stopy zvierat, 

 tvorili sme koláčiky pre vtáčiky, 

 robili sme pokusy so živou a neživou prírodou, sadili sme fazuľu a kameň 

a pozorovali sme ich, porovnávali sme vplyv svetla, pôdy a vody na rastliny, 

 starostlivosť o vtáčiky, 

 zimné hry (stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie). 

Priemerná dochádzka v mesiaci január: 14 

FEBRUÁR  

 deti sa oboznamovali s prácou ľudí, návšteva pekárne v Žarnovici, 

 pripravili sme srdiečka pre rodičov na Valentína, 

 zorganizovali sme karneval v spolupráci s rodičmi  – deti súťažili, dostali odmeny, 

sladkosti a občerstvenie im pripravili rodičia, 

 návšteva hudobnej rozprávky – v spolupráci so ZŠ,   

 Svätý Valentín – výroba darčekov pre rodičov, 
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 pečenie fašiangových dobrôt: fánky, 

 tvorba masiek, 

 zapojenie sa do súťaže Vesmír očami detí. 

Priemerná dochádzka v mesiaci február: 13 

MAREC 

 návšteva u pána starostu v rámci poznávania obce Župkov, 

 návšteva knižnice, v spolupráci s rodičmi ,,Putovná kniha“ (čítanie doma s rodičmi 

a prednášanie pred deťmi na druhý deň), 

 zvyky jari, sadili sme prvé kvietky a oboznámili sme sa s významom vody pre 

človeka, 

 Rozprávková škôlka – 1. ročník súťaže v prednese poézie, prózy a dramatizácie 

v materskej škole Ostrý Grúň, 

 zber prvých jarných liečivých bylín – Podbeľ. 

Priemerná dochádzka za mesiac marec: 18 

APRÍL 

 čistili sme školskú záhradu, sadili a pozorovali rast rastlín, uplatňovali sme návyky 

starostlivosti o prírodu, 

 dotváranie skalky, 

 zážitkovou formou sa deti oboznamovali s domácimi zvieratkami, 

 zapojili sme sa do zbierky „Deň narcisov“, 

 sadili sme si do školskej záhrady zeleninu, 

 v rámci projektu Vyčistime si Zem aj naši škôlkari čistili okolie MŠ a zapojili sa do 

projektu Deň Zeme, 

 návšteva lesnej škôlky,  

 pozorovanie klíčenia žeruchy a fazule,  

 varili sme med z púpavy, 

 divadlo o separovaní v našej škôlke, 

 beseda s chovateľom holúb. 

Priemerná dochádzka v mesiaci apríl: 16 

 MÁJ 

 pozorovali sme hmyz, vývoj motýľa od húseničky až po motýľa, 

 realizovali sme vychádzky do blízkeho okolia – ku Kľakovskému potoku, kde 

poznávali rastlinstvo a zvieratá, pozorovali a počúvali zvuky v prírode, 

 zorganizovali sme Detskú športovú olympiádu v spolupráci s mikroregiónom 

Kľakovskej doliny (deti medzi sebou súťažili a v rámci prestávky mali pripravené 

skákací hrad, maľovanie na tvár, cukrovú vatu),  

 vyrábali sme darček pre mamičky, mali sme besiedku k Dňu matiek, vystupovanie 

s programom v Spoločenskom dome Župkov.   

      Priemerná dochádzka v mesiaci máj: 17 

  JÚN 

 maľovaná rozprávka pri príležitosti MDD (celý týždeň sme mali aktivity: dentálna 

hygienička, kino Zvolen, kúzelník, králiky z klobúka, olympiáda), 

 hudobný koncert „SMEJKO a TANCULIENKA“ v spolupráci so školou, 

 rozlúčka s predškolákmi, ktorým slávnostne na ObÚ odovzdali pani riaditeľka a pán 

starosta Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, odmenou im bola 

torta a koláče, ktoré upiekli mamičky. Na záver mali  deti diskotéku. 

 Posedenie na Kolibe Riečky pri zmrzlinovom pohári,  
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 Deň otcov (už 4. ročník ockovia v našej MŠ). 

Priemerná dochádzka v mesiaci jún: 17 
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Analýza činnosti ŠKD v školskom roku 2015/2016 

V školskom roku 2015/2016 pracovali dve oddelenia ŠKD s celkovým počtom 70  žiakov. 

V I. oddelení bolo 36 žiakov, v II. oddelení bolo 34 žiakov. V priebehu roka sa počet žiakov v 

ŠKD menil, niektorí žiaci boli z rodinných dôvodov odhlásení, iní žiaci prihlásení z dôvodu 

zamestnania sa rodičov alebo prisťahovania sa. Odhlásených bolo 9 žiakov. Prihlásení do 

ŠKD boli 2 žiaci. Počas školského roka boli 2 žiaci odhlásení a opätovne prihlásení do ŠKD.  

V oboch oddeleniach boli žiaci z každého ročníka. Okrem 1. – 4. ročníka, navštevovali ŠKD 

štyria žiaci 5. ročníka a dvaja žiaci 6. ročníka. Dôvodom bola absencia autobusového 

spojenia. Žiaci II. stupňa prichádzali do školského klubu najmä po šiestej a siedmej 

vyučovacej hodine. 

Činnosť v oboch oddeleniach ŠKD bola zameraná na relaxáciu a odbúranie záťaže 

z vyučovania, na rozvíjanie záujmov žiakov, športovú činnosť a prípravu žiakov na 

vyučovanie. V prípade priaznivého počasia sme sa snažili čo najviac využívať pobyt vonku. 

Úlohou ŠKD bolo pravidelné striedanie zložiek výchovy, podpora harmonického rozvoja 

osobnosti primerane veku žiakov, pobyt žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca s triednymi 

učiteľmi a rodičmi žiakov. Zložky výchovy sa striedali podľa rozvrhu týždennej činnosti 

ŠKD. 

Aktivity realizované v jednotlivých mesiacoch: 

 September  

- Adaptácia prvákov v ŠKD, určenie pravidiel a ich dodržiavanie, aktivity ku DŇU 

EURA 

 Október 

- Práce z prírodného materiálu (tvorba obrázkov z lístia, gaštanov, žaluďov, 

konárov), jesenná prechádzka, zber šípok, výroba šípkového lekváru, aktivity ku 

DŇU ZDRAVEJ VÝŽIVY 

 November 

- Návšteva Hvezdárne v Žiari nad Hronom, Liečivé rastliny – postery, Buďme 

zdraví (predchádzanie chorobám, vitamíny, príprava ovocného šalátu), Začína 

Advent 

 December 

- Výroba vianočných ozdôb a pozdravov, tvorivé dielne, zdobenie vianočného 

stromčeka, hry na snehu 

 Január 

- Ohňostroj farieb, zimné vystrihovačky na okno, prikrmovanie zvierat – zimná 

prechádzka 

 Február 

- Výroba fašiangový masiek, príprava karnevalovej výzdoby, karneval, výroba 

valentínskych pozdravov 

 Marec 

- Jarná a veľkonočná výzdoba, zdobenie vajíčok, návšteva školskej knižnice, čítanie 

rozprávok 

 Apríl 

- Výstup na Sitno, aktivity ku DŇU ZEME 

 Máj 

- Výroba darčekov ku DŇU MATIEK, dopravné prostriedky - koláž 

 Jún 

- MDD, rozlúčka so žiakmi ŠKD – piknik, turistická vychádzka na Hrušov 

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 
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vzdelávacích programoch. Obľúbená bola práca s interaktívnou tabuľou. Často sme 

navštevovali knižnicu, kde si žiaci čítali a kreslili. V prípade nepriaznivého počasia sme 

párkrát využili priestory telocvične.  

V oboch oddeleniach boli plnené úlohy podľa mesačných plánov, ktoré boli rozvrhnuté do 

týždenných plánov.  

Činnosť ŠKD bola vedená podľa výchovného programu ŠKD pri ZŠ s MŠ Župkov. 

Mgr. Katarína Baniariová  
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Záverečná správa výchovného a kariérneho poradcu za šk. rok  2015/2016 

Činnosť výchovného a kariérneho  poradcu vychádzala z plánu práce na šk. rok 2015/2016 

a z harmonogramu úloh programu Proforient  k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre 

školský rok 2016/2017. 

1. Práca so začlenenými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
Na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení bolo v školskom roku 

2015/2016  individuálne začlenených 39  žiakov a 8  žiakov so ŠVVP. Od septembra 2015 do 

júna 2016 sa na základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov podrobilo psychologickému 

a špeciálno-pedagogickému vyšetreniu  spolu 7 žiakov, 6  z prvého stupňa, 1 z druhého 

stupňa. Na rediagnostické vyšetrenie boli odoslané prihlášky 4  žiakov. Prehodnotenie 

integrácie žiakov s ľahkým mentálnym postihom sa uskutočnilo za prítomnosti špeciálneho 

pedagóga CŠPP Hrabiny, rodičov, triednych učiteľov, koordinátora pre žiakov so ŠVVP 

a VP. Prehodnotenie ostatných individuálne začlenených žiakov sa uskutočnilo za prítomnosti 

špeciálneho pedagóga a riaditeľky z CPPPaP Žarnovica. Pracovníkov Detského domova 

Slniečko z Kremnice  zaujímalo správanie a dosiahnuté študijné výsledky  troch žiakov, ktorí 

sú v starostlivosti profesionálnych  rodičov,   

Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní bola počas celého 

roka zabezpečovaná prostredníctvom CPPPaP v Žarnovici a CŠPP Nová Baňa – Hrabiny.  

2. Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov o stredoškolské 

štúdium. 

Výchovná  poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu prijímania na stredné 

školy. Žiaci 8. a 9. ročníka boli o aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského štúdia 

informovaní prostredníctvom  individuálnych konzultácií  a na triednych  RZ. Zber informácií 

bol v deviatom ročníku uskutočnený trikrát. Údaje boli vždy odoslané a aktualizované pre 

školské výpočtové stredisko Banská Bystrica. Deviataci sa zúčastnili  Dňa otvorených dverí 

na 3 SOŠ v regióne, potrebné informácie o ďalšom štúdiu  získali  na burze stredných škôl 

STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom, na workshope SOŠ obchodu a služieb REMESLO 

MÁ ZLATÉ DNO  a od výchovných poradcov, ktorí robili medzi deviatakmi nábor. 

(Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom, Súkromná SUŠ Hodruša-Hámre, SPŠ S. Mikovíniho  a 

SLŠ z Banskej  Štiavnice a SOŠ Žarnovica). Siedmi žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili na 

podujatí „Poznaj svoje možnosti“ v ZH, kde sa prezentovali firmy z nášho regiónu.  

Test HIERARCHIE  ZÁUJMOV, IQ TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK si urobili 23 

žiaci v 9. ročníku. Po ich spracovaní a vyhodnotení  nasledoval konzultačný deň pre žiakov 

a rodičov.  

Pomocou  testovacích nástrojov  COMDI a KOMPOSYT usmerňovala VP žiakov v oblasti 

profesijnej orientácie od 6. ročníka. Žiaci si zakladajú svoje osobné portfóliá, v ktorých si 

zaznamenávajú svoju kariérovú cestu. 

Vo februári (školy s talentovými skúškami) a v apríli  odovzdali žiaci  prihlášky na SŠ, ktoré  

boli v súlade s legislatívou odoslané na príslušné školy. Po prijímacích  pohovoroch boli  

všetci žiaci  prijatí na zvolené stredné školy. 

V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 24  žiakov.  

V máji boli žiakom ôsmeho ročníka rozdané hárky predbežného záujmu na stredné školy. 

Koncom júna bol  záujem žiakov  odoslaný do ŠVS Banská Bystrica.   
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Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

 

3. Testovanie žiakov, diagnostiky, besedy 

V novembri 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka a v apríli 2016 žiaci 4. ročníka zúčastnili projektu 

KOMPARO, ktorý je zameraný na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, 

slovenského jazyka, biológie, geografie a všeobecného študijného prehľadu.   Cvičné testy 

KOMPARO písalo 23 deviatakov = 96 %, 11 ôsmakov =  48 %, 23 štvrtákov = 96 %. 

 

VÝSLEDKY   KOMPARO 

4. ročník 

 

Gymnáziá  spolu dievčatá 

 Gymnázium M. Rúfusa,  Žiar nad Hronom                           5 2 

 Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 1 1 

 Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica 1 1 

Ekonomické, 

obchodné SOŠ     
   

 SOŠ obchodu a služieb,  Žiar nad Hronom                            3 3 

Pedagogické školy    

 Súkr. ped.a soc. akad. EBG, Žiar nad Hronom             1 1 

Technické SOŠ    

 
Súkromná SOŠ technická, Dr. Janského,            

Žiar nad Hronom                        
1 0 

      SPŠ dopravná, Zvolen 1 0 

ostatné SOŠ                                     

      Stredná odborná škola, Žarnovica                                   4 0 

   SOŠ služieb a lesnictva, Banská Štiavnica                                   4 0 

 Súkromná SOŠ, Hliník nad Hronom 2 0 

     SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 1 1 

                              Spolu 24 9 

Predmet Celoslovenský 

priemer v % 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov    v % 

Percento testovaných 

tried v SR, ktoré 

dosiahli horší 

výsledok ako naši 

žiaci 

M 62,9 54,5 19,6 

SJL 57,7 49,4 22,2 

VLASTIVEDA 58,6 57,7 47,2 

PRÍRODOVEDA 63 53,8 19,6 

VŠP 56,3 55,5 51,9 
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8. ročník 

 

9. ročník 

                        VÝSLEDKY  -  TESTOVANIE 5 - 2015, TESTOVANIE 9 – 2016 

5. ročník 

9. ročník 

Výchovná  poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálnopatologických javov 

v živote mládeže s koordinátorkou primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. -  9. 

ročníka  mali besedy a prednášky na tému: 

 Čas premien pre žiakov 6., 8. a 9. ročníka 

 Kyberšikana pre žiakov 5. a 6. ročníka 

 Seminár pre učiteľov  na tému Dieťa s poruchami aktivity 

Pred vianočnými prázdninami  žiaci 5. až 9. ročníka  boli tradične  v multikine Europa 

Cinemas v Banskej  Bystrici.  

4. Vzdelávanie 
 účasť na pracovných poradách VP  a pracovníčok CPPPaP v Žarnovici. 

 účasť na celoslovenskom seminári VP v Nitre 

Mgr. Jarmila Bištuťová, výchovná poradkyňa 

Predmet Celoslovenský 

priemer v % 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Percento 

testovaných tried v 

SR, ktoré dosiahli 

horší výsledok ako 

naši žiaci 

M 64,2 44,5 2,7 

SJL 64 53,6 8,1 

BIOLÓGIA 57,7 50,5 20,5 

GEOGRAFIA 50,2 36 8,3 

VŠP 59,7 48,5 7,8 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Percento testovaných 

tried v SR, ktoré 

dosiahli horší 

výsledok ako naši 

žiaci 

M 60,7 42,2 4,4 

SJL 59,1 50,6 13,3 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému priemeru 

M 61, 99 56, 67 - 5, 32 

SJL 66, 62 65, 95 - 0, 67 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému 

priemeru 

M 52, 8 42, 9 - 9, 9 

SJL 62, 6 60, 5 - 2, 1 
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     Vyhodnotenie práce protidrogového preventistu v školskom roku 2015/2016  

Cieľom protidrogovej prevencie bolo posilňovanie hodnotového systému žiakov, utváranie 

aktívnych protidrogových postojov a schopnosti odmietať  legálne, ako aj nelegálne drogy. 

Pracovala  som 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, s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Žiari nad Hronom, príslušníkmi Policajného zboru v Žiari nad Hronom, 

zamestnancami Hasičského zboru zo Žiaru nad Hronom a s pani riaditeľkou Červeného kríža 

zo Žiaru nad Hronom. 

V rámci protidrogovej prevencie sme dva razy navštívili krytú plaváreň v Žiari nad Hronom. 

Je to jedna z aktivít, do ktorej sa deti veľmi radi zapájajú, avšak hlavne žiaci z prvého stupňa, 

u žiakov druhého stupňa je záujem menší. Boli zorganizované športové turnaje vo vybíjanej 

a vo futbale. V spolupráci so školským klubom detí sa uskutočnil turistický výstup na Sitno. 

Aj tento rok sme so žiakmi absolvovali nočný turistický výstup na Vtáčnik. Boli 

zorganizované nasledovné  besedy:  

Chodci a  cyklisti ako účastníci cestnej premávky (kpt. Šmondrková, preventistka PZ SR 

v Žiari nad Hronom) 

 Zdravá výživa (p. Malatincová, regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Žiari nad Hronom) 

 Človek a príroda (Ing. Saniga a RNDr. Krištín, SAV Zvolen) 

 Prevencia vzniku požiarov (Ing. Mazúrová, HZ SR v Žiari nad Hronom) 

Žiaci sa zúčastnili vystúpenia kynologického krúžku z Tekovskej Breznice, kde dostali 

námety ako sa dá zmysluplne tráviť voľný čas. Bola zorganizovaná súťaž o najkrajšiu 

nástenku ku Dňu matiek, súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu. Dievčatá si v módnej šou 

vyskúšali rolu modeliek. V predvianočnom období sa pre žiakov prvého stupňa uskutočnila 

diskotéka spojená so zábavnými súťažami. Pre žiakov druhého stupňa sme v predvianočnom 

období zorganizovali návštevu filmového predstavenia v Banskej Bystrici pod názvom Peter 

Pán. Aj tento rok sme si zabehli Beh mieru, pričom do akcie sa zapojil rekordný počet žiakov. 

Na škole bol v mesiaci september a marec zorganizovaný dobrovoľný odber krvi, pričom naši 

žiaci sa mohli pozrieť ako tento odber prebieha a následne sme sa rozprávali aj 

o podmienkach darovania krvi (napr. v deň odberu sa nesmie fajčiť, v deň pred odberom sa 

nesmie požívať alkohol, z odberu sú vylúčení narkomani), takže aj takýmto spôsobom som sa 

snažila o to, aby žiaci boli vhodne protidrogovo motivovaní. 

Žiaci druhého stupňa vytvárali postery na témy Škodlivosť drog, ktoré následne v triede 

odprezentovali. Na vyučovacích hodinách sa so žiakmi často rozprávame o následkoch 

alkoholizmu, fajčenia, ako spoločensky tolerovateľných drogách. Diskutujeme o ich vplyve 

na zdravie človeka, ako aj dôsledkoch pre celú rodinu. Napriek tomu sa aj tento rok našli 

žiaci, ktorí fajčili v areáli školy a boli riešení výchovnou komisiou. Užívanie iných drog sme 

u žiakov nezaznamenali. 

Ing. Dana Strihovská, protidrogová preventistka                                                                                            
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Vyhodnotenie práce koordinátora environmentálnej výchovy                                  

v školskom roku 2015/2016 

Program realizácie environmentálnej výchovy nadväzoval na úlohy a činnosti, ktoré  škola 

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

pokynmi na školský rok 2015/2016, s Plánom práce školy a Plánom MZ pre 1. stupeň. 

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

schváleného plánu práce 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.  

Aktivity budú realizované najmä v súlade s kalendárom významných svetových enviro-dní. 

Oblasti a aktivity environmentálnej výchovy: 

1. Voda ako základná zložka životného prostredia 

- vedenie žiakov k šetreniu vodou 

- beseda o význame, ochrane a spotrebe vody 

- čistenie vodných tokov v obci 

2. Elektrická energia 

- vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou 

- tvorba prezentácie, v ktorých žiaci spracovali problematiku Energia tretieho tisícročia 

3. Ochrana rastlín a živočíchov 

- aktivity na spoznávanie lesných živočíchov a rozpoznávanie niektorých druhov rastlín 

a stromov 

- beseda s Ing. Miroslavom Sanigom a RNDr. Antonom Krištínom, pracovníkmi SAV 

vo Zvolene, ktorí žiakom porozprávali zaujímavosti zo sveta prírody, ako aj svoje 

vlastné zážitky z ciest po celom svete 

- starostlivosť o izbové kvety v učebniach a na chodbách 

- prezentácia vlastných domácich miláčikov – Moje obľúbené zvieratko 

- zhotovenie kŕmidiel a búdok pre vtáčiky, umiestnenie v okolí školy 

- prikrmovanie vtáčikov počas zimy 

- čistenie lesa 

4. Racionálne využívanie prírodných zdrojov 

- využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní 

- zber šípok, varenie šípkového lekváru 

- ochutnávky čajov z liečivých rastlín 

5. Racionálne využívanie odpadových materiálov 

- separácia odpadu 

- zber papiera 

- zhotovovanie výrobkov z odpadových materiálov, vyrábanie darčekov nezaťažujúcich 

životné prostredie – vianočné aranžovanie 

- v spolupráci s Obcou Župkov bo zabezpečený zber elektrozariadení,  

- zapojenie sa do zberu použitých, nefunkčných batérií 

6. Ukážky zdravého stravovania 

- príprava zdravých pokrmov 

- Deň zdravej výživy - beseda s p. Malatincovou, pracovníčkou z RÚVZ v Žiari nad 

Hronom,  žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o poruchách stravovania, čo je to 

anorexia a bulímia; prostredníctvom rôznych pokusov zistili, ako funguje náš tráviaci 

orgán 

- ochutnávka miešaných nápojov 

7.  Úprava areálu školy 
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- hrabanie lístia 

- starostlivosť o okrasné dreviny a rastliny 

8. Zapojenie školy do projektov a súťaží s ekologickou tematikou 

- škola plnila úlohy PROJEKTU ACC03028 s názvom „Modernizácia učebných osnov 

o manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov“.  Žiaci získali vedomosti a 

kompetencie v oblasti dažďovej vody, jej využitia, zmeny klímy, ako sa prispôsobiť 

tejto zmene, prečo nie je správne bezhlavo vyrubovať stromy, ako nám narástli 

diaľnice, cesty, parkoviská, aký to má vplyv na ľudstvo, prečo stúpajú hladiny morí, 

prečo sa tvoria tornáda, ako môžeme podporiť prírodný chladič a z množstva iných 

užitočných tém, aby získali potrebné kompetencie do ďalšieho života 

- plnenie úloh z projektu RECYKLOHRY – vytvorenie environmentálneho kalendára, 

zorganizovanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre psíkov v žiarskom útulku v hodnote 

52,44 €; zisťovanie – revízia starých elektozariadení  a batérií v domácnostiach; 

vytvorenie plagátu, prečo je recyklácia dôležitá  

9. Využitie výukových programov, webových stránok s environmentálnym zameraním 

(www.zelenabuducnost.sk, www.gpf.sk, www.zelenakola.sk, www.lesnapedagogika.sk, 

www.clovekvohrozeni.sk... )  

      Ing. Dana Strihovská,  

Mgr. Jaroslava Žabková    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpf.sk/
http://www.zelenakola.sk/
http://www.clovekvohrozeni.sk/
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Vyhodnotenie  práce MZ  v školskom roku 2015/2016 

Pracovali sme podľa plánu, ktorí sme si schválili na začiatku školského roku. Snažíme sa 

dodržiavať tradície – akcie, ktoré sa žiakom páčia, ale skúšame zavádzať aj niečo nové. 

Niektoré akcie sme robili aj v spolupráci s akciami protidrogovej a environmentálnej  

koordinátorky. 

September 

 Cvičenia v prírode 

 Zapojenie do zberu papiera 

 Vystúpenie Kynologického krúžku Tekovská Breznica 

 Darovanie krvi 

 Divadlo Clipperton – Princezná so zlatou hviezdou 

Október 

 Vstupné testy 2. – 4. ročník 

 Jesenné ...rašenie spojené so zdravou výživou 

 Výstava výrobkov z jesenných plodov 

 Výchovný koncert pre žiakov 3. – 9. ročníka – Kam kráčaš 

 Zber šípok a varenie šípkového lekváru 

November 

 Týždeň hlasného čítania 

 Prvácka pasovačka 

 Pomoc pri nácviku programu k Vianociam 

 Súťaž vo vybíjanej 

 Návšteva BD- Zvolen 

 2. Zasadnutie MZ  

December 

 Mikuláš v základnej škole 

 Divadlo- Bratia Grimmovci 

 Vianočný bazár  

 Besiedky v 2. a 4. triede 

 Beseda s M. Sanigom 

Január 

 Účasť detí na Behu mieru 

Žiaci sa v priebehu prvého polroka zapojili aj do výtvarných súťaží: Detská 

rozprávková Žilina (lit. súťaž- V. Jarošová) 

Polícia známa neznáma. 

 Návšteva detí z MŠ Hrabičov u prvákov 

 3. zasadnutie MZ 

Február 

 Karneval detí I. stupňa 

 3. 2. 2016 okresné kolo Šaliansky Maťko; K. Gáborová (3.roč.) – 2. Miesto 

 Výtvarná súťaž Maľované fašiangy (žiačky 4. ročníka – L. Boháčová, J. Adamská, V. 

Jarošová) 

 Valentínska pošta 

 Divadlo Červená čiapočka (MŠ a I. ročník) 

Marec 

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

 Plavecký výcvik tretiakov a štvrtákov 



Základná škola s materskou školou, Župkov 18 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 Strana 43 
 

 Hviezdoslavov Kubín – oblastné kolo; (K. Gáborová – 1.miesto, L. Meliši – 

3.miesto, 

T. Valenta – 1. miesto) 

 Aktivity k mesiacu knihy – Týždeň hlasného čítania 

 Aktivity k Veľkej noci 
Apríl 

 Zápis do prvého ročníka 

 Via Historica – vystúpenie skupiny, ktorá mala pripravenú zaujímavú hodinu 

z histórie  Slovenska 

 Vesmír očami detí (V. Jarošová, 4.roč. – postup do celoslovenského kola) 

 Výchovný koncert – Zneužívanie moci 

 Deň narcisov 

 Deň finančnej gramotnosti 

 Aktivity ku Dňu Zeme 

 Lesná škôlka 

 Slávik Slovenska – školské kolo 

 4. zasadnutie MZ 

Máj 

 Aktivity ku Dňu mlieka 

 Výlety a exkurzie 

Jún 

 Dolina, dolina 

 Zveropark – 2., 4. ročník 

 Kalište, Slovenská Ľupča – 3. ročník 

 Banská Štiavnica – 4. ročník 

 Bojnice – 1. ročník 

 Didaktické hry 

 Výtvarné súťaže – Daj like životu, Banskobystrická paleta, Dielo tvojich rúk, Moje 

ľudské práva, Hasiči budúcnosti 

 Dopravné ihrisko 

 Výstupné testy 

 Cvičenia v prírode 

 Vyhodnotenie VVV a činnosti MZ 

V tomto školskom roku sme opäť mali dve prvé triedy.  

1. A: Mgr. Staňová, Lenka;  

1. B: Mgr. Baniariová, Katarína;  

2. tr.: Mgr. Jančoková, Lenka;  

3. tr.: Mgr. Valušková Kurková, Zuzana;  

4. tr.: Mgr. Matejová, Eva;  

V priebehu školského roka sa traja žiaci odsťahovali do Ostravy – rod. Suchá (3 žiaci). V máji 

sa prisťahovala rodina Kováčová (3 žiaci, 1 predškolák). 

Aj tento školský rok sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili súťaže Mladý záchranár v ZC. 

Obsadili 1. miesto. (J. Adamská, L. Boháčová, L. Kapráliková a D. Barbora ako figurant) 

Akcie sme organizovali spoločne všetci vyučujúci a často sme spolupracovali s druhým 

stupňom. Počas školského roka sme sa viackrát ubezpečili, že akcie si musíme zredukovať. 

Musíme si nechať priestor aj na ponuky, ktoré nám prichádzajú z CVČ alebo z iných 

organizácií.  

Tento školský rok sa nám nepodarilo v máji zorganizovať Cvičenia v prírode kvôli nepriazni 

počasia. Boli presunuté až na posledný júnový týždeň. Bolo by vhodné termín presunúť na 
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apríl. Tiež musíme pohľadať alternatívu našej akcie Noc v škole ku Dňu rodiny. V priebehu 

troch mesiacov je toto totiž tretia akcia, kde deti súťažia v rôznych netradičných disciplínach 

(Lesná škôlka, Deň detí – veľká akcia v obci). 

Po prvýkrát tento rok organizovalo CVČ v Žarnovici Detské atletické hry pre deti prvého 

stupňa. Vzhľadom na to, že Kinderiáda v B. Bystrici už nebýva, bolo by dobre organizovať 

podobnú súťaž aj v rámci školy, aby sa mohlo zapojiť viac žiakov. 

Žiaci prvého stupňa začali chodiť aj na priateľské zápasy vo futbale. Zapájajú sa deti od 

druhého po štvrtý ročník a zápasy mávajú popoludní. 

Učitelia sa  aj v tomto školskom roku vzdelávali v rámci ponuky MPC. Všetci učitelia našej  

školy sa zapojili do aktualizačného vzdelávania: Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 

základných a stredných školách. 

vedúca MZ Mgr. Zuzana Valušková Kurková 
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Vyhodnotenie práce PK v školskom roku 2015/2016 

Spoločná predmetová komisia v ZŠ s MŠ Župkov pracovala v takomto zložení: 

 

Učiteľ Predmety, ktoré vyučuje Ďalšie úlohy 

Ing. Dana Bieliková CH, B, TŽP, F, OŽZ koordinátor protidrogovej 

prevencie, zbery, 

biologické a chemické 

súťaže, zdravotnícke 

súťaže, ochrana života a 

zdravia  – praktická 

a teoretická časť, 

zdravotník školy 

Mgr. Jarmila Bištuťová NJ, D výchovný poradca, člen 

výchovnej komisie, 

jazykové súťaže 

PaeDr. Miroslava Mesiariková AJ, EV koordinátor Žiackeho 

parlamentu, jazykové 

súťaže, člen výchovnej 

komisie 

Mgr. Martina Gáborová SJL, D, MV vedúca PK, zapisovateľ  

zápisníc  z pracovných 

porád,  literárne a jazykové 

súťaže, kultúrne akcie 

v škole, člen výchovnej 

komisie 

Mgr. Veronika Lehotská AJ jazykové súťaže 

Mgr. Peter Hlavačka TSV, ON, PP športovo-pohybové súťaže, 

ochrana života a zdravia – 

praktická a teoretická časť 

Mgr. Iveta Tomášová SJL literárny dôverník, 

objednávanie časopisov 

Mgr. Jaroslava Žabková M, T koordinátor pre oblasť 

finančného vzdelávania, 

koordinátor pre prácu so 

žiakmi so ŠVVP, 

matematické súťaže, 

koordinátor 

environmentálnej výchovy 

 

Na začiatku školského roka sa vyučujúci oboznámili s dokumentmi školy, prediskutovali 

návrhy na doplnenie Školského poriadku, doplnili a schválili Plán práce PK, rozdelili si 

čiastkové úlohy. Diskutovali o Smernici na čerpanie sociálneho fondu, podali nové návrhy na 

využívanie financií zo sociálneho fondu. Stanovili kritériá hodnotenia žiakov v jednotlivých 

predmetoch. Dohodli sa, že počnúc týmto školským rokom sa budú písať polročné 

a koncoročné testy z geografie, dejepisu, občianskej náuky, fyziky, chémie, biológie. 

Stanovili si kritériá, podľa ktorých budú testy vyrobené. Dohodli sa na úpravách TVVP v 5. 

ročníku.  

V prípade potreby sme vzniknuté problémy riešili aktuálne počas prestávok či po vyučovaní.   
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Činnosť PK vychádzala v prvom rade zo strategického cieľa školy: 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 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 školskom roku 2015/2016 sa učitelia venovali nadaným žiakom, pripravovali ich na 

súťaže a olympiády. Podarilo sa nám nadviazať na úspechy žiakov z minulých rokov 

v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových súťažiach. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese učitelia rešpektovali potreby žiakov so ŠVVP, aby aj oni 

mohli byť úspešní. 

Učitelia sa snažili skvalitňovať činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese, vyučovací proces 

zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, a to najmä:  komunikačné schopnosti 

a spôsobilosti v slovenskom, v anglickom a v nemeckom jazyku, poznávacie schopnosti 

a procesy, schopnosti tvorivo, kriticky a účinne riešiť problémy – motivovať žiakov 

k neustálemu zdokonaľovaniu sa, pracovať s modernými IKT – vedieť vyhľadávať 

informácie, prepájať ich so životom a vedieť ich uplatňovať v živote, personálne schopnosti, 

zručnosti a spôsobilosti – mať zodpovednosť za svoje učenie, vedieť prezentovať výsledky 

svojej práce, sociálne schopnosti a spôsobilosti – vedieť spolupracovať, byť empatický, 

asertívny, tolerantný a vážiť si iných. Učiteľom sa podarilo pokračovať v zavádzaní aktívneho 

učenia sa žiakov, v rozvoji funkčnej gramotnosti u žiakov. Žiaci mali možnosť pracovať v PC 

učebniach, s tabletmi, s interaktívnymi cvičeniami. Žiaci v jednotlivých predmetoch 

pripravovali rôzne projekty, uskutočnili sa rôzne besedy, kultúrno-vzdelávacie potreby. 

Plnenie TVVP 

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.  

Akcie realizované v rámci PK 

Výchovný koncert Kam kráčaš 

Mikuláš v obci 

Živý Betlehem, Vianočné trhy 

Beh mieru 

Lyžiarsky výcvik pre žiakov VII. – IX. roč. 

Deň narcisov – zbierka 

Biela pastelka 

Fyzikálna šou 

Výchovno-kultúrny program Zneužívanie moci 

Aktivity na podporu čítania v mesiaci marec 

Deň učiteľov 

Stavanie mája 

Deň matiek 

Deň detí 

Tematické dni zrealizované v spolupráci s koordinátormi 

Deň finančnej gramotnosti 

Deň eura 

Deň Zeme 

Deň mlieka 
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Deň rodiny 

Rezervy v práci PK a odporúčania na budúci školský rok 

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

výchovy a vzdelávania riešime vždy podľa potreby. Výmena skúseností členov pomáha 

skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces, plnením uznesení z jednotlivých zasadnutí sa 

snažíme skvalitniť  i našu prácu.  

Mgr. Martina Gáborová, vedúca PK 
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Vyhodnotenie práce koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP 

v školskom roku 2015/2016 

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

organizačnými pokynmi na školský rok 2015/2016 a s Plánom práce školy. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- počas školského roka uskutočňoval priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi 

a ostatnými vyučujúcimi o zvolenom postupe a napredovaní žiakov s poruchami 

učenia a správania v učebnom procese, 

- pravidelne aktualizoval dokumentáciu o integrovaných - začlenených žiakoch a 

žiakoch so ŠVVP, 

- v priebehu školského roka uskutočnil pedagogické pozorovania integrovaných žiakov 

a žiakov so ŠVVP – 6. ročník,  

- pri prerokovaní jednotlivých prípadov v spolupráci so zástupkyňou školy a 

 výchovným poradcom zabezpečoval kontakt s odbornými pracovníkmi, 

predovšetkým s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa,  

- v spolupráci s výchovným poradcom informoval triednych učiteľov a ostatných 

pedagógov školy so závermi CPPPaP, 

- v mesiaci máj v spolupráci s  triednymi učiteľmi a CPPPaP Žarnovica uskutočnil 

hodnotenie efektívnosti zvolených špecifických metód vo vyučovacom procese so 

žiakmi so ŠVVP, príp. úpravy výchovy a vzdelávania žiaka a usmernenia vo vzťahu 

k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a CŠPP Nová Baňa uskutočnil stretnutie s cieľom 

prehodnotenia integrácie 3 začlenených žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do 

bežnej triedy – stretnutia sa zúčastnili 2 zákonní zástupcovia a 1 profesionálny rodič, 

- 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 - Príloha č.1, 

- prostredníctvom dotazníka pre rodičov integrovaných žiakov zisťoval spokojnosť 

rodičov pri vytváraní podmienok pre vzdelávanie týchto žiakov na našej škole. 

Vyhodnotenie dotazníka - Príloha č.2, 

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

výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej 

integrácii, 

- v školskom roku sa spolu s ďalšími pedagógmi školy zúčastnil seminára s Mgr. 

Emilom Bullom, klinickým psychológom, na tému ADHD, na ktorom odzneli 

informácie o faktoroch, ktoré spôsobujú poruchy správania detí; o prejavoch a 

možných riešeniach, ako postupovať pri práci s týmito deťmi. 

K dátumu 24.06.2016 je v škole 39 žiakov integrovaných – začlenených, ktorí sa vyučujú 

podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho plánu, pričom sa dodržujú pokyny 

a odporúčania príslušného poradenského zariadenia. 8 žiakov je so ŠVVP, pričom sa 

u týchto žiakov zohľadňujú ich potreby. S cieľom skvalitnenia práce žiakov IVVP 

a ŠVVP dve asistentky učiteľa pracovali s týmito žiakmi podľa potreby a vopred 

dohodnutého rozvrhu.  

             
 
 
 
 

http://www.statpedu.sk/
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Príloha č.1 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

 

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 29 žiakov z 39 žiakov (74 %): 3. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 4 žiaci, 5. 

ročník – 7 žiakov, 6. ročník – 2 žiaci, 7. ročník – 7 žiakov, 8. ročník – 3 žiaci, 9. ročník – 4 

žiaci. 

1. Pohlavie:  chlapec      18  62% 

dievča       11  38%  

2. Navštevujem  3. – 9. ročník. 

 

3. V škole sa cítim : 

veľmi dobre       9 žiakov 32% 

väčšinou dobre      18 žiakov 62% 

skôr nepríjemne       1 žiak  3% 

nie dobre, zle         1 žiak  3% 

    

4. Na vyučovaní učitelia:   

prihliadajú na moje poruchy učenia/správania  24 žiakov 83% 

            dávajú mi dostatok času na vypracovanie úloh pri práci 19 žiakov 66% 

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

         3 žiaci  10% 

(4. roč. – 1 žiak – AJ; 7. roč. – 1 žiak – SJL, AJ, NJ; 9. roč. – 1 žiak - SJL) 

 

5. Moji spolužiaci: 

mi pomáhajú, ak mám problém s učením   18 žiakov 62% 

nepomáhajú mi      10 žiakov 35% 

vysmievajú sa mi, ak niečo neviem    1 žiak  3% 

 

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

veľmi často       17 žiakov 59% 

primerane       11 žiakov 38% 

chcú, ale nemajú čas      0 žiakov 0% 

málo        1 žiak  3% 

vôbec sa nezaujímajú      0 žiakov 0%  
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Príloha č.2 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

Dotazník pre rodiča 

 

1. Myslíte si, že táto škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov 

s poruchami učenia sa a správania? 

  ÁNO          32 rodičov 100%

      

  NIE         0 rodičov 0% 

 

2. Ak ste označili ÁNO, čo sa Vám zdá prínosom pre vzdelávanie Vášho dieťaťa? 

  prítomnosť asistenta na vyučovacích hodinách    

         8 rodičia 25%

         

  individuálny prístup učiteľa     20 rodičov 63% 

 

  dostatok času pri písaní previerok, rešpektovanie pomalšieho tempa práce žiaka 

         26 rodičov 81% 

 

  doučovanie        3 rodičia 9%  

 

iné: .................................................................   0 rodičov 0% 

 

3. Ak ste označili NIE, pomenujte, čo by mala škola zmeniť, skvalitniť pri vzdelávaní 

žiakov so ŠVVP? 

 

......................................................................................................... 0 rodičov 0% 

     

Jeden rodič sa prehodnotenia integrácie nezúčastnil (vopred sa ospravedlnil. Telefonicky sa 

o výsledkoch svojho dieťaťa informoval u triednej učiteľky).     

          Mgr. Jaroslava Žabková 
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Hodnotenie predmetov 
 

Mgr. Katarína Baniariová 

Matematika v 1. ročníku 

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

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

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

číselný rad, vedia dopočítavať, naučili sa riešiť slovné úlohy, tajničkové príklady, reťazové 

počítanie, poznajú geometrické útvary a geometrické telesá. Väčšina žiakov v triede pracuje 

rýchlejším tempom. Nie vždy však vypočítajú príklady správne. Žiaci, ktorí potrebujú na 

počítanie viac času, učivo ovládajú a ich výsledky sú presnejšie. Žiačka, ktorá má stále 

problém s porovnávacími znamienkami potrebuje učivo viac precvičovať, aby si ho utvrdila. 

Takmer všetci zvládli sčitovanie odčitovanie v obore do 20 bez problémov. Sú žiaci, ktorí pri 

počítaní nepoužívajú žiadne pomôcky. Najslabšia žiačka zvládla prebraté učivo dobre. Na 

hodinách matematiky bola najviac obľúbená práca na interaktívnej tabuli so vzdelávacími 

programom Alf a Alík. Veľmi radi pracovali v skupinách a plnili rôzne úlohy. Na hodinách 

sme často využívali okrem pracovného zošita a pracovných listov aj didaktické hry (Bingo, 

Strom, Tiché počítanie, Domino,...). Hodnotenie na začiatku bolo formou pečiatok, neskôr 

známkami. Na záver hodiny žiaci vyučovaciu hodinu ale aj svoju aktivitu slovne zhodnotili. 

Výstupný test žiaci napísali na 1,4%.  

Prvouka v 1. ročníku 

V priebehu školského roka sme sa na hodinách prvouky oboznámili s mnohými tematickými 

celkami. Žiaci na hodinách pracovali individuálne a v skupinách. Okrem pracovného zošita 

sme pracovali aj s interaktívnou tabuľou. Keďže prvouka nám ponúkla mnoho zaujímavých 

tém, snažila som sa na hodinách využívať praktické metódy. Žiaci pri preberaní zmyslov 

človeka ohmatávali a ochutnávali rôzne suroviny. Vyskúšali si, aké je to byť slepý a hluchý. 

Pri témach, kde sme sa rozprávali o čase, si žiaci mali možnosť vyrobiť presýpacie hodiny 

a pomocou nich merať čas. Žiaci vyrábali postery o živočíchoch a herbáre rastlín. Pri tejto 

téme sme využívali aj pobyt vonku.  

 Telesná výchova v 1. ročníku 

 Na hodinách sme pracovali podľa plánov vytvorených na začiatku školského roku. Žiaci si 

osvojovali  základy lokomócie a nelokomočné pohyby, pravidlá hier a ich dodržiavanie, hru 

v duchu fair-play. Telesná výchova prebiehala hlavne formou hier a súťaží. Žiaci sa učili 

podať hlásenie učiteľovi, zoradiť sa do zástupu alebo radu. Používali sme rôzne náčinie- 

kruhy, švihadlá, lopty, prekážky, kužele, plné lopty; náradie- lavičky, rebriny. Do vyučovania 

bola zaradená činnosť s loptou, hlavne hody, aby pre deti bol prirodzený tento pohyb. 

Obľúbené hry boli – Kubo velí, Červení a Čierni, Na policajtov, Vybíjaná. Nechýbali ani 

rytmické a relaxačné cvičenia, cvičenia na rebrinách, so švihadlami, tanec. Na hodinách bol 

dôraz kladený na dodržiavanie pravidiel.  

Pohybová príprava v 1. ročníku 

Hodiny pohybovej prípravy boli veľmi podobné hodinám telesnej výchovy. Žiaci si na nich 

zlepšovali svoje zručnosti. Hrali sme sa mnoho pohybových hier a snažila som sa u žiakov 

vzbudiť záujem o pohyb.  

Etická výchova v 1. ročníku 

Na hodinách etickej výchovy sme sa veľa rozprávali. Žiaci mali priestor vyjadriť sa k rôznym 

témam, na ktoré v priebehu iných vyučovacích hodín nebol čas. Pracovali sme s pracovným 

zošitom a interaktívnou tabuľou. Hodiny sme si často spestrili didaktickými hrami, tiež sme 

vyrábali rôzne postery a darčeky.  
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Mgr. Ivana Betková 

Slovenský jazyk a literatúra v 1. 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.  

Tohtoroční prváci preukázali, že majú veľmi dobré predpoklady pre získavanie vedomostí. 

Správanie žiakov bolo po počiatočnom adaptačnom období v súlade so školským poriadkom.   

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 80% rodičov 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,  modelovanie, prácu 

s tabuľkami, LOGICO PICOLLO, prácu s pracovným listom, ktorý bol šitý na mieru pre 

potreby tejto konkrétnej triedy. Vyučovanie som sa snažila zatraktívniť aj inými činnosťami, 

napríklad  pri hláske l sme robili lokše, ale pre túto skupinu žiakov tieto aktivity neboli 

zaujímavé.   Mali sme k  dispozícii notebook   na individuálnu prácu žiaka podľa jeho 

individuálnych potrieb. 

Informatika v 2. ročníku 
Vzdelávací obsah informatiky v 2. ročníku je pre žiakov zaujímavý a atraktívny. Naučili sa 

pracovať v dvoch kresliacich programoch. Osvojili si základy používania textového editora 

(Word). Väčšina sa naučila uložiť si súbor do svojho priečinka na serveri. Tiež sa oboznámili 

s prostredím internetu, vedia si pozrieť webové sídlo školy a obce. 

Žiaci na hodinách pracovali aktívne a sústredene, správali sa v súlade so školským poriadkom 

a poriadkom počítačovej učebne.  

Etická výchova v 3. a 4. ročníku 

Etická výchova sa v školskom roku 2015/2016 vyučovala v spojenej skupine žiakov 3. a 4. 

ročníka. Vytvorila sa dobrá skupina žiakov, ktorí sa aktívne vyjadrovali ku každej preberanej 

téme. Žiaci na hodinách pracovali aktívne a tvorivo, vďaka čomu sme splnili vzdelávací 

štandard daného predmetu. 

Geografia v 5., 6., 7. ročníku  
Náučný text z učebníc geografie  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.  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.   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 a ďalšie aktivizačné metódy a formy práce.   

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

kooperatívne učenie. Radi pracovali s dokumentárnym filmom. 
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Mgr. Jarmila Bištuťová 

Dejepis v 5. ročníku 

Dejepis  som  piatakov vyučovala iba v druhom polroku. Používala som rôzne metódy 

a formy učenia sa – samostatná práca, učenie sa v skupine, vypĺňanie pracovných listov,  

hľadanie informácií na tabletoch, modelovanie  (život v praveku a staroveku), prezentácie. 

Niekoľko hodín sme venovali aj regionálnym dejinám – histórii našej školy. Na besedu 

priniesli žiaci staré fotografie, učebnice, zošity, pioniersku rovnošatu a iné veci, ktoré 

v minulosti nosili do školy ich príbuzní.  

Po jednotlivých tematických celkoch písali žiaci testy. Kvalita osvojených vedomostí bola 

podmienená systematickou prácou, domácou prípravou a záujmom o predmet  jednotlivých 

žiakov. Piati žiaci sa zapojili do dejepisnej olympiády, dvaja postúpili do obvodného kola. 

V triede sú štyria žiaci vzdelávaní podľa IVVP, pracovali  podľa svojich schopností.  

Dejepis v 7. ročníku 

Na hodinách pracovali žiaci aktívne. Využívali sme prácu s interaktívnou tabuľou, 

interaktívnymi cvičeniami na upevňovanie a opakovanie učiva. Túto formu využívali najmä 

žiaci so ŠVVP, ktorým robí problém získané vedomosti vyjadriť písomne aj ústne. Históriu 

stredoveku a novoveku sme prepájali s naším regiónom – Banská Štiavnica a iné banské 

mestá, osobnosti histórie – kráľ Matej, Samuel Mikovíni, Mária Terézia, Turci na našom 

území. Učivo si žiaci rozširovali aj vďaka  náučno-vzdelávacím programom, napr. historickej  

divadelnej skupiny Via Historica zo Zvolena, ktorá v krátkych scénkach  predstavila 

historicky zaujímavé osobnosti a udalosti od 5. do 15. storočia. Snažila som sa o to, aby žiaci 

chápali historické súvislosti a  vedeli vysvetliť dôsledky udalostí na ďalší vývin v dejinách. 

Tvorením projektov a prezentácií som podporovala u žiakov logické myslenie, tvorivosť 

a kooperatívne učenie.   

V triede sú ôsmi žiaci vzdelávaní podľa IVVP a dvaja žiaci so ŠVVP. Pracovali  podľa 

svojich schopností.  

 

Roč. Priemerná známka 

II. polrok 

Výstupný  test 

v % 

5. 1,95 78,3 

7. 1,90 77 

 

Nemecký jazyk v 6., 7., 8. a 9. ročníku  
Na vyučovacích hodinách som využívala u žiakov 6. ročníka aktivizujúce metódy a formy 

práce, aby bolo učenie sa druhého cudzieho jazyka skôr hrou a zábavné (práca s interaktívnou 

tabuľou, výukové programy, práca v skupinách, cvičenia z virtuálnej knižnice, práca s PC 

a tvorba vlastných posterov).  V prvom polroku získavali   zručnosti v čítaní, výslovnosti 

a základnej komunikácii (pozdravy, škola, bydlisko, údaje o sebe a rodine). V druhom 

polroku si rozšírili slovnú zásobu a komunikačné zručnosti o témy: záľuby, televízia 

a prázdniny.  

Žiaci boli rozdelení na skupinu dievčat a chlapcov. Viac aktívni boli chlapci a dosiahli lepšie 

výsledky. 

Žiaci 7., 8., a 9. ročníka pokračovali v osvojovaní si druhého cudzieho jazyka na úrovni A1. 

a A1.2.  Rozvíjala som  u žiakov získané  základné komunikačné schopnosti a učebnými 

osnovami predpísané  učivo z gramatiky. Využívali sme prácu s textom, bežiace diktáty, 

simulovanie scénok z reálneho života, cvičenia z  virtuálnej knižnice, výukové programy, 

scénky z DVD, kooperatívne učenie.   Pracovali sme s učebnými textami  v učebnici Projekt 

Deutsch Neu  a doplnkovými textami a  pracovnými listami, ktoré som im pripravovala na 
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rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikáciu.  Napriek vynaloženej námahe a striedaniu 

rôznych aktivít, práce s PC, výukovými programami a on-line cvičeniami, niektorí žiaci z 8. 

a 9. ročníka nemali záujem o systematickú prácu a snahu získavať nové vedomosti v cudzom 

jazyku. Boli pasívni, s nezáujmom o vyučovanie, absentovala domáca príprava,  neosvojili si 

zásady efektívneho učenia sa.  

Pozitívne hodnotím záujem žiakov o učenie a prípravu na hodiny nemeckého jazyka v 7. 

ročníku. Prejavovala sa u nich systematickosť práce a záujem o učenie počas celého obdobia, 

ochota spolupracovať a  používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky                

v konkrétnych komunikačných  situáciách. Úroveň jazykového prejavu žiakov zodpovedá ich 

dorozumievacím možnostiam. 

Žiakom so ŠVVP som pripravovala úlohy s prihliadnutím na ich postihnutie – zvýraznené 

pokyny, zredukované úlohy, viac času na samostatnú prácu. Pri nich som uprednostňovala 

ústne skúšanie pred písomným. 

  Ročník Priemerná známka 

II. polrok 

Výstupný  test 

v % 

6. 2,11 74 

7. 2,00 75,2 

8. 2,36 70 

9. 2,46 63 

 

Tvorivé písanie a tvorivá dramatika v 4. ročníku 

Na hodinách TVD využívali žiaci poznatky z literatúry, hudobnej výchovy, výtvarnej 

výchovy ale aj  pohybovej prípravy a logické myslenie. Pracovali s krátkymi umeleckými 

textami, fantáziu využívali pri písaní vlastných príbehov a básní. Niektoré texty 

dramatizovali, vymýšľali zaujímavé zápletky a vyjadrovali v nich svoje pocity a postoje 

k rôznym problémovým situáciám zo života v škole i rodine. Často sme počúvali hudbu, 

priraďovali sme k hudobným ukážkam rôzne príbehy, hudobné nástroje,  pocity, zvieratá, 

dopravné prostriedky. Na hodinách som využívala brainstorming, cinquain, kreatívne písanie. 

Žiaci pracovali v skupinách, vo dvojiciach aj samostatne. Najobľúbenejšou aktivitou bola 

„Hra bez slov“, pri ktorej sa pohybovali po triede a podľa napísaných pokynov plnili úlohy. 

Žiakov som viedla k tomu, aby vedeli vyjadriť svoj názor, argumentovať, aby boli  empatickí. 

 

Mgr. Emília Boháčová 

Telesná výchova v 1. ročníku 
Na hodinách sme pracovali podľa plánu vytvoreného na začiatku školského roka. Žiaci 

zvládli predpísané učivo. Na hodinách boli aktívni, zdokonalili sa v poradových, kondičných  

a koordinačných cvičeniach, v rytmickej gymnastike, v tancoch, v základoch atletiky – beh, 

skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou, v loptových hrách, v prekonávaní 

prekážok v teréne, ale aj v relaxačných cvičeniach. Zaraďované boli aj cvičenia na rebrinách, 

s lavičkami, s plnými loptami, so švihadlami. Žiaci obľubovali súťaživé formy 

vyučovania. Dôraz bol kladený na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, na čo boli žiaci často 

upozorňovaní. Počas celého šk. roka prebiehala kontrola osvojených schopností a zručností. 

Pohybová príprava v 1. ročníku 

Na hodinách pohybovej prípravy sme pracovali podľa plánu vypracovaného na začiatku 

školského roka. Zaraďované boli kondičné a koordinačné cvičenia, strečingové a relaxačné 

cvičenia, cvičenia s využitím rebrín, lavičiek, rytmické cvičenia a tance, jednoduché atletické 

disciplíny – behy, skoky, základy hier – prihrávky, vedenie lopty. Pri pohybových a loptových 
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hrách sa žiaci učili pravidlá hier a dôraz bol kladený na ich dodržiavanie a fair play hru. Žiaci 

cvičili so záujmom, zvládli predpísané učivo.  

 

Bc. Daniela Debnárová 

Tvorivá dramatika/tvorivé písanie  v 2. ročníku 

Hodiny tvorivej dramatiky a tvorivého písania boli dvakrát za mesiac. Počas nich sme so 

žiakmi nacvičovali rôzne herné situácie, čítali a následne dramatizovali príbehy. 

Vypracovávali kreatívne a zábavné pracovné listy. Žiaci mali možnosť ocitnúť vo svete 

vlastnej fantázie a vymýšľať príbehy. Žiaci pracovali prevažne sami, no občas sme 

individuálnu prácu striedali s prácou vo dvojiciach alebo v skupine.  

Hudobná výchova v 2. ročníku 

Na hodinách hudobnej výchovy v druhom ročníku sa striedali vokálno-intonačné 

a inštrumentálne činnosti s hudobno-dramatickými činnosťami a percepčnými činnosťami. 

Učili sme sa mnoho moderných ale aj ľudových piesní. Žiaci sa naučili základy hudobnej 

teórie (takt, taktová čiara, noty, stupnice,...). Vytlieskavali sme jednoduché hudobné motívy, 

dramatizovali piesne. Prevažne sme pracovali frontálne alebo v skupinách. Niektoré piesne, 

ktoré sme sa naučili sme využili aj pri kultúrnych programoch (Deň matiek, stavanie mája...). 

Žiaci boli na hodinách aktívni a do činností sa zapájali.  

Detské hudobné divadlo v 2. ročníku 

Tento predmet žiaci majú v obľube. Dopĺňa hodiny literatúry, využívame tu poznatky 

z hudobnej, výtvarnej aj telesnej výchovy ( spev, kreslenie, pohybová príprava), slovenského 

jazyka. Formou hry a improvizácie sa snažíme dramatizovať niektoré texty z hodín literatúry. 

Žiaci si tvorili vlastné príbehy, ktoré hrali alebo kreslili ako komiks. Učili sme sa vyjadrovať 

naše postoje a názory na hudbu, obrazy aj príbehy. Naučili sme sa mnoho divadielok, 

s ktorými sme vystupovali pre žiakmi základnej školy. K ilustráciám sme písali príbehy, ale aj 

naopak, k textom sme kreslili ilustrácie. Pracovali sme s bábkami, tvorili sme vlastné 

postavičky z výkresov, s ktorými sme hrali krátke scénky. Hovorili sme o tom, čo sú o kulisy 

a aké sú pre príbeh dôležité. Rovnako ako aj hudba.  

Detské hudobné divadlo v 3. ročníku 

Na hodinách  detského hudobného divadla sme nacvičovali dramatizáciu rozprávok, príbehov, 

situácií, ľudové tance. Žiakom boli rozdelené role, svoju časť textu sa naučili naspamäť, 

dramatizovali sme po skupinách. V divadelných prestaveniach boli zahrnuté aj piesne a hra 

na rytmických nástrojoch. Dramatizácia sa žiakom nielen páčila, ale aj darila. 

Pri prezentovaní viacerých skupín žiaci ľahko získali aj spätnú väzbu.  

Tvorivé písanie a tvorivá dramatika v 3. ročníku 

Na hodinách žiaci pracovali s krátkymi textami, sami vytvárali príbehy, vety, veršované 

básničky, tajničky, vyrábali učebný materiál k abecede, pracovali s detskými časopismi, 

vytvárali pozvánky, vizitky, vymýšľali krátke rozprávky, pretvárali klasickú rozprávku, 

prezentovali svoje výstupy, dramatizovali príbehy, časti príbehov. Vypracovávali kreatívne 

pracovné listy, pracovali s fantáziou. Na hodinách som využívala brainstorming, cinquain, 

kreatívne písanie, u žiakov sa rozvíjala fantázia, kreativita, čitateľské zručnosti. Žiaci 

pracovali v skupinách, vo dvojiciach aj samostatne. 

Hudobná výchova 3. ročník 

Na hodinách hudobnej výchovy v treťom ročníku sa striedali vokálno-inotnačné 

a inštrumentálne činnosti s hudobno-dramatickými činnosťami a percepčnými činnosťami. 

Učili sme sa ľudové piesne ale aj piesne po anglicky. Mnohé ľudové piesne sme si aj 

zmodernizovali. Pracovali sem aj s modernou hudbou. Striedali sme tieto dve kategórie. Žiaci 

sa naučili základy hudobnej teórie (takt, taktová čiara, noty, stupnice,...). Dramatizovali sme 

piesne a pretvárali do inej polohy. Prevažne sme pracovali frontálne alebo v skupinách.  
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Mgr. Martina Gáborová  

Slovenský jazyk a literatúra v 5., 6., 7. ročníku  

Vo všetkých triedach sme prebrali učivo podľa ŠkVP. Pri práci so žiakmi som uplatňovala 

komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa o rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov, 

pravopisných zručností, čitateľskej gramotnosti. Využívali sme prezentácie (najmä na 

hodinách LV), ktoré žiakom priblížili nové témy, nové pojmy. Žiaci majú pracovné zošity, 

ktoré sme používali na upevňovanie poznatkov a zručností a zadávala som z nich domáce 

úlohy. Žiaci veľmi radi pracovali s cvičeniami na interaktívnej tabuli. Kontrolou zručností 

a vedomostí žiakov boli pravopisné rozcvičky, doplňovačky, testy, pracovné listy, slohová 

práca, prezentovanie prác pred triedou. Žiaci V. triedy sú vedomostne na priemernej úrovni, 

trieda je ako celok skôr aktívna, spontánna, pri niektorých žiakoch je nutné byť prísnym 

a trvať na rešpektovaní dohodnutých pravidiel; žiaci VI. triedy sú skôr pasívni, sú menej 

tvoriví, nie sú cieľavedomí, vedomostne sú na priemernej úrovni. Žiaci VII. triedy sú aktívni, 

tvoriví, veľmi radi pracujú v skupinách.  

Mediálna výchova v 5., 6., 7., 8., 9. 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 vzrast, vzdelávanie; vedieť ohodnotiť, čo v médiách je hodnotné; pracovali sme 

s internetom; väčšinu žiakov MDV baví, pracujú radi s prac. listami, s konkrétnymi ukážkami, 

s počítačom a internetom. Využívala som aj kritické myslenie žiaka, hodnotili novinové 

články, tv-relácie, film. ukážky. Spätnou väzbou boli pracovné listy, prezentácie, tvorba 

scenára televíznych školských novín v V. triede, nakrúcanie školskej televíznej relácie, v VI. 

triede s použitím tabletov vytvoriť komiks a reklamu na školskú pomôcku, v VII. triede 

tvorba hudobných klipov v MovieMakeri a tvorba rozhlasovej relácie, návrh prednej strany 

časopisu pre mladých a tvorba školskej ročenky v VIII. triede, rozbor filmu Trumanshow 

a tvorba talkshow v IX. triede.  

Dejepis v 6., 8., 9. ročníku 

Uplatňovali sme komunikatívno-poznávací princíp. Snažila som sa, aby žiaci rozvíjali 

vyjadrovacie schopnosti, kritické myslenie, vedeli hľadať v texte kľúčové informácie, vedeli 

pracovať s historickými prameňmi, dobovými fotografiami, na hodinách sme pracovali 

s prezentáciami, učebnicou, pracovnými listami, využívali sme ukážky youtube.com. 

Využívali sme aj tablety pri tvorbe projektových úloh, žiakom som zadávala domáce úlohy, 

ktoré rozširovali ich poznatky z preberaných tém. Žiaľ, záujem o históriu upadá, žiaci 

nedokážu vedomosti o histórii prepájať. Žiaci tvorili aj vlastné prezentácie o zadaných 

témach. Je potrebné neustále pracovať na tom, aby žiaci vedeli vytvoriť prezentáciu – 

nekopírovať celé časti z internetu, vyjadrovať sa v bodoch – kľúčové slová, slovné spojenia, 

vedieť o téme rozprávať, nie čítať všetko z prezentácie, využívať viac zdrojov (aj knižné, nie 

len internet), nepoužívať zbytočné animácie a nevhodné obrázky, ktoré nesúvisia s témou.  

 

Mgr. Peter Hlavačka 

Telesná výchova v 3. ročníku 

Žiaci tretieho ročníka boli aktívni, atmosféra na hodinách bola súťaživá a pozitívna. Väčšina 

bola šikovná, zvládali všetky tematické celky bez väčších problémov (atletika, gymnastika, 

športové hry). Najradšej mali športové hry – florbal, hádzanú, vybíjanú, futbal, hru na 5 

prihrávok, basketbal. Niektorým robilo problém dodržiavať dohodnuté pravidlá. Pri ich 

porušovaní boli vylúčení z aktivít. Toto riešenie sa ukázalo ako vhodné a postupne sa väčšie 

problémy so správaním nevyskytli. Od detí som mal pozitívnu spätnú väzbu, čo aj mňa 

motivovalo k práci s nimi. 
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Telesná výchova v 4. ročníku       
Žiaci tohto ročníka boli vyrovnaní vo výkonnosti. Na hodinách boli aktívni, na hodiny TV sa 

vždy tešili.  

Niektorým robilo problém dodržiavať dohodnuté pravidlá. Pri ich porušovaní boli vylúčení 

z aktivít. Toto riešenie sa ukázalo ako vhodné a postupne sa väčšie problémy so správaním 

nevyskytli. 

Rozcvičky boli uskutočňované formou prípravných hier. Žiaci si osvojovali všetky pohybové, 

manipulačné a športové zručnosti. Rozvíjali svoje schopnosti v atletike, gymnastike 

a loptových hrách. Zdokonaľovali sa v chytaní lopty, nahrávkach, pohybe v priestore, čo im 

spočiatku robilo najväčšie problémy.  

Od detí som mal pozitívnu spätnú väzbu, čo aj mňa motivovalo k práci s nimi. 

Telesná a športová výchova v 5. a 6. ročníku – chlapci 

Žiaci boli prevažne aktívni, pohybovo zdatní. Všetky aktivity a disciplíny zvládali bez väčších 

problémov. V porovnaní sú žiaci 6. ročníka na lepšej úrovni v gymnastike, atletike, loptových 

hrách.  

Z piateho ročníka vynikali 4 žiaci, ostatní žiaci boli priemerní. V priebehu roka sa ich 

výkonnosť a obratnosť zlepšovala vďaka tomu, že sme  intenzívne pracovali vo všetkých 

oblastiach. Záujem žiakov hodnotím ako dobrý, vzťah k pohybu majú aj napriek ich 

priemerným pohybovým schopnostiam.  

Telesná a športová výchova v 7. a 8. ročníku – chlapci 

Žiaci 8. ročníka boli pohybovo zdatní a šikovní v športových hrách, v atletike až na 2 žiakov, 

ktorí sú obéznejší. Problémy niektorým z nich robila gymnastika. Zo žiakov 7. ročníka 

vynikali 4 žiaci, ostatní boli priemerní. Postupne v priebehu roka sa zdokonaľovali. 

Pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre, vzhľadom na ich pozitívny vzťah k športovým aktivitám. 

Piati žiaci 8.roč. vynikali vo futbale a florbale. Reprezentovali školu spolu so staršími žiakmi. 

Jeden žiak 7. roč. mal výrazné problémy s gymnastikou, napriek tomu bol snaživý v rámci 

svojich možností. 

Telesná a športová výchova v 9. ročníku – chlapci 

Výkonnosť žiakov  9. ročníka bola vyrovnaná. S porovnaním minulého roku boli pohybovo 

zdatnejší, zlepšili sa v športových hrách, atletike, gymnastike. V priebehu roka sa väčšina 

o poznanie zlepšila. Pripisujem to vhodnej motivácii a  ich záujmu o šport. Pravidelne 

navštevovali krúžok Loptové hry.  Výsledkami sa priblížili bývalým žiakom, ktorí boli pre 

nich vzorom.  

Bolo potrebné ich usmerňovať, mali problém s koordináciou a sebaovládaním pri hrách. 

Vďaka vhodnému prístupu môžem hodnotiť ich výkon a správanie v rámci športu pozitívne. 

Telesná a športová výchova v 5. ročníku – dievčatá 

V tomto  ročníku by sa dali žiačky rozdeliť podľa výkonu na slabšie a zdatnejšie. Boli medzi 

nimi športovo založené, ale aj také, ktoré nejavili  záujem o šport a nemali snahu zlepšovať 

sa.  

Výkonnejšie boli v loptových hrách, menej úspešné v gymnastike. Táto disciplína im 

spôsobovala značné problémy. Najmä premet bokom, preskok cez kozu. Začali sme sa 

venovať vo väčšej miere volejbalu, basketbalu 

V priebehu roka sa ich výkonnosť a obratnosť zlepšovala vďaka tomu, že sme  intenzívne 

pracovali vo všetkých oblastiach. Záujem žiakov hodnotím ako dobrý, vzťah k pohybu majú 

aj napriek ich schopnostiam.  

Žiačky sa zúčastnili  turnaja vo vybíjanej Zober loptu, nie drogu – 2. miesto a okresného kola 

vo vybíjanej – 1. miesto, regionálne kolo – 3. miesto.  

Niektoré žiačky majú potenciál pre ďalšiu reprezentáciu školy v športových hrách a v atletike. 
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Telesná a športová výchova v 6. a 7. ročníku – dievčatá 

Žiačky týchto  ročníkov boli rozdelené na veľmi zdatné a priemerné, ale aj napriek tomu boli 

veľmi súťaživé, bola medzi nimi veľká rivalita. Boli zdatné vo všetkých loptových hrách, 

ktoré zvládali  na dobrej úrovni. Celkovo boli na lepšej úrovni  žiačky 7. ročníka. 

Problémy im robili prvky z gymnastiky, ale v priebehu roka sa ich obratnosť zlepšila. 

Zlepšovali sa aj žiačky, ktoré boli priemerné, no ich prístup bol veľmi pozitívny, čo hodnotím 

kladne až na jednu žiačku 6. ročníka. 

Tri žiačky reprezentovali školu vo futbale  a atletike. Budú prínosom pre školu aj 

v budúcnosti. 

Telesná a športová výchova v 8. a 9. ročníku – dievčatá 

Žiačky týchto ročníkov boli šikovné až na  2 žiačky z každého ročníka. V rámci vyučovacích 

hodín si osvojili a prehlbovali základy volejbalu, futbalu, basketbalu, gymnastických cvičení, 

atletických disciplín. Snažili sa podať čo najlepší výkon, hrali fair-play. Hodiny mali veľmi 

dobrú atmosféru. Vzťah k pohybu mali veľmi pozitívny. 

Ich zlepšujúca sa úroveň sa prejavila na dobrom umiestnení. Zúčastnili sa na turnaji vo 

volejbale, kde obsadili 2. miesto, vo futbale 1. a 3. miesto a v atletike 3. miesto. 

Pohybová príprava v 3. – 9. ročníku 

Žiaci si mali možnosť vybrať zo športových hier futbal, florbal, volejbal, basketbal, vybíjaná, 

hádzaná, bedminton. Tieto boli pre nich spestrením. Bolo evidentné, že majú pozitívnejší 

vzťah k takýmto hrám, ako ku gymnastike a atletike. 

Hry, v jednotlivých ročníkoch, ktoré boli preferované: 

3. ročník -  futbal, vybíjaná, florbal, hádzaná, prehadzovaná,  

4. ročník -   futbal, vybíjaná, florbal, hádzaná, prehadzovaná,                       

5. ročník – futbal, vybíjaná, florbal, basketbal, hádzaná 

6. ročník – futbal, vybíjaná, florbal, bedminton, volejbal 

7. ročník – volejbal, basketbal, futbal, florbal, hádzaná 

8. ročník – volejbal, basketbal, futbal, florbal, hádzaná 

9. ročník – volejbal, futbal, florbal, bedminton, hádzaná 

Občianska náuka v 6. ročníku 

Občianska náuka pozostávala z dvoch tematických celkov Obec, región, vlasť, EÚ 

a Vnútorný a vonkajší život jednotlivca. Žiaci získali poznatky o svoje obci, vlasti. V rámci 

prezentácií na IT  a výstupov mohli prezentovať  poznatky, získavali a využívali informácie 

z rôznych zdrojov. Plnili úlohy v rámci didaktických hier – Domino, Bingo, tajničky, 

pracovné listy. Spoznali, aké vzťahy majú medzi sebou, ako ich môžu zlepšovať. 

Žiaci tohto ročníka sú na veľmi dobrej úrovni, na hodiny sa  pripravovali. Mali rady  prácu 

v skupinách, spolupracovali, dokázali si zadeliť úlohy. Vďaka tomu sú aj ich vzdelávacie 

výsledky na dobrej úrovni. 

Občianska náuka v 7. ročníku 

ON pozostávala z dvoch tematických celkov Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti, v ktorej 

sa žiaci zoznámili s rôznym delením ľudskej spoločnosti, náboženstvami, rôznou kultúrou, 

migráciou. 

V tomto celku boli deti aktívnejšie, tieto témy ich bavili viac, ak druhý celok. V ňom si 

rozšírili poznatky o štáte jeho fungovaní a funkciách. Táto časť bola pre nich nezaujímavá, 

bolo potrebné uplatniť zvýšenú motiváciu. Zoznámili sa so základnými právami a spôsobom, 

ako môžu sami prispieť k aktívnemu životu napr. v triede, škole a neskôr v spoločnosti.  

Práca v tomto ročníku bola plynulá, v aktívnom duchu. Žiaci boli ochotní a aktívni pri 

projektoch, prezentáciách. Výsledky písomných testov boli na veľmi dobrej úrovni. 
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Občianska náuka v 8. ročníku 

Učivo v tomto ročníku bolo zamerané na tému štátu a práva. Prehlbovali si už získané 

poznatky a získavali nové. 

Získali poznatky o právnom systéme, právnych odvetviach, rovnako aj praktické vedomosti, 

ako môžu chrániť svoje spotrebiteľské práva. Pochopili význam trestu pri prekročení 

zákonov, oboznámili sa s  právami a povinnosťami dieťaťa, základnými ľudskými právami. 

Rozobrali sme si rodinné právo, fungovanie členov rodiny, ich práva, ale aj povinnosti. 

Učivo v tomto ročníku bolo zaujímavé a využiteľné v živote. Napriek tomu až na výnimky 

boli žiaci priemerní. Absentovala systematickosť v príprave. Zabúdali si pomôcky.  

Vo zvýšenej miere som využíval aktivizujúce metódy, nové učivo, ale aj utvrdzovanie 

získaných poznatkov sme praktizovali prostredníctvom hier Bingo, Domino, tajničky, 

pracovné listy. 

Občianska náuka v 9. ročníku 

ON obsahovala jeden celok Ekonomický život v spoločnosti. Žiaci sa oboznámili so 

základnými pojmami ekonómia a ekonomika. Získali poznatky o podnikaní, ako funguje 

trhový mechanizmus. Praktické informácie získali v časti o financiách, ich funkciách, 

formách, o bankách, sporiteľniach a poisťovniach. O ich službách a produktoch. 

Problémy v tomto ročníku boli s nesystematickou prípravou niektorých žiakov na vyučovanie, 

zabúdaním pomôcok, úloh. Žiaci mali nedostatky v komunikácii navzájom a aj v prezentácii 

ich samých. Svoje poznatky mali možnosť prezentovať prostredníctvom projektov, 

písomných prác a ústnych výstupov. 

 

Mgr. Lenka Jančoková 

Matematika v 2. ročníku 

Základ učiva v ročníku tvorilo sčítanie a odčítanie v obore do 100 aj s prechodom cez základ. 

Ako vždy sa objavovali chyby z nepozornosti –  zabudli si držať na prste 1 desiatku alebo ju 

aj držali, ale zabudli s ňou počítať. Niektorým deťom robili problém nepriamo sformulované 

slovné úlohy alebo aj úlohy, kde mali sčitovať, odčitovať tri čísla. Dokázali si zostaviť 

rovnicu, no niektorí ju chybne vypočítali. Pri frontálnom vysvetľovaní som vždy trvala, aby 

žiaci odôvodňovali, prečo použili tú ktorú počtovú operáciu. Trvala som na tom, aby pri tabuli 

hlasno rozprávali, a tým by som zistila ako rozmýšľajú. To veľmi nechceli. Radi mali hru 

Hádaj číslo, Kolotoč, Obchod, Sneh padá. Pracovali častejšie i v skupinách trojčlenných, no 

nie vždy žiakom vyhovovalo zloženie. Dôraz som kládla na pamäťové počítanie, čo som často 

precvičovala formou päťminútoviek. Hodnotili sme to počtom chýb, kto mal 0-1 chybu, 

dostal pochvalu alebo drobnú odmenu. Žiaci mali radi geometriu, bola im vzácnejšia. Dbala 

som na presnosť rysovania, aby nerobili hrubé čiary, dvojité čiary. Ak sa žiakom nepodarilo 

niečo narysovať, dala som im to prerysovať. Žiaci obľubovali aj manipulovanie s kockami, 

stavby z kociek.  Na hodinách som používala program Alf;  učivo som si overovala drobnými 

písomnými testíkmi, deti so ŠVVP mali pri práci čas navyše. Niektoré šikovnejšie deti som 

nezapájala napr. do skupinovej práce, ale som im to dala samostatne vypracovať. Niekedy to 

bolo pre nich zložité. 

Slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku  

Základ učiva spočíval v rozdelení hlások, v mäkkých slabikách, na slohu sme si blahoželali, 

mali vedieť použiť pozdravy, vedieť sa ospravedlniť, poprosiť, poďakovať, žiaci písali list, 

mali napísať adresu. Deti vedeli vymenovať hlásky, zadeliť ich do správnej skupiny, no ako 

to býva, pri písaní robili chyby. Každú vyučovaciu hodinu sme niečo písali, streda bola 

diktátová. Hodnotila som ich počtom chýb. Kontrolné diktáty som hodnotila dvoma 

známkami. Napísali sme ich šesť. Často som deťom dávala aj domáce úlohy, ktoré si 

prevažne vždy vypracovali. Málo zabúdali na domáce úlohy. Na hodinách som používala aj 
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tajničky, doplňovačky, prešmyčky, pracovali sme v programe Alf. Na čítaní sme čítali texty 

nielen z učebnice, no aj z Vrabčeka a z kníh z knižnice Danka a Janka, More vo fľaštičke; deti 

si mohli požičať knihy aj domov. Čítanie detí záležalo od obtiažnosti textov. často si 

primýšľali konce slov, viackrát som ich vrátila, lebo zle intonovali konce viet. Deti mali radi 

texty, ktoré sme si aj inscenačne zahrali. Začala som im dávať aj texty k čitateľskej 

gramotnosti, no málo detí sa nájde, čo to dokážu poriadne vyhľadať. Často sa mi žiaci zdali 

pasívni, keď som sa im dávala otázky porozumenia. Snažila som sa ich motivovať drobnými 

odmenami vo forme nálepiek.  

Prírodoveda v 2. ročníku  

Na prírodovede sme postupovali podľa učebných osnov predmetu. Deti radi robili pokusy 

a praktické veci, väčšina žiakov sa dokázala vyjadriť k téme vecne a presne. Tiež som 

využívala prácu v skupinách, mnohé informácie sme si vyhľadávali na internete. Časová 

dotácia 1 hodina bola málo na preverenie vedomostí, hlbšie rozprávanie sa o daných témach 

a vysvetlenie učiva. 

Vlastiveda v 2. ročníku  

Tu sme postupovali podľa učebných osnov predmetu. Učivo som sa snažila deťom podať 

prakticky, ak sa dalo. Tiež som využívala prácu v skupinách, mnohé informácie sme si 

vyhľadávali na internete. Časová dotácia 1 hodina bola málo na preverenie vedomostí, hlbšie 

rozprávanie sa o daných témach a vysvetlenie učiva. Deti mali problém zatriediť mesiace do 

ročných období, mýlili sa im aj telefónne čísla Hasičov a RZP.  

Informatická výchova v 3. a 4. ročníku  

Žiaci pracovali v grafických programoch- Skicár, RNA, tretiaci robili animácie v programe 

RNA, štvrtáci robili v programe Imagine, kde si trénovali postupnosť krokov. Tretiaci sa 

oboznámili s programom Ovce, kde sa hravou formou dozvedeli, čoho sa majú na internete 

vystríhať, zoznámili sa s myšou, klávesnicou, písali prvé slová a vety. Aj tretiaci a štvrtáci 

pracovali v textovom editore Word, kde upravovali text, vkladali tabuľky, WordArt, ClipArt, 

vyrábali vizitky; štvrtáci pracovali na plagáte, ozname.. Okrem týchto činností si žiaci 

precvičovali učivo v rôznych vzdelávacích programoch nainštalovaných v notebookoch – Alf, 

Safari, Didakta, G-kompris, Slovné úlohy,... Tretiaci a štvrtáci si radi pripravujú prezentácie 

na rôzne témy. Keďže žiaci sú v triedach rozdelení na dve skupiny, dá sa zvládnuť aj 

disciplína v PC miestnosti. 

Pohybová príprava v 2. ročníku 

Pohybová príprava prebiehala hlavne formou hier a súťaží. Žiaci sa učili podať hlásenie 

učiteľovi, zoradiť sa do zástupu alebo radu. Používala som rôzne náčinie – kruhy, švihadlá, 

lopty, prekážky, kužele, náradie –  lavičky, rebriny. Často som zaraďovala do vyučovania 

činnosť s loptou, hlavne hody, aby pre deti bol prirodzený tento pohyb. Žiakom sa páčila hra 

Zúrivý buldog – rýchly beh, učili sme sa aj stoj na lopatkách, kotúľ vpred a vzad, s kotúľmi 

mali niektorí problém; Žiaci mali radi pohybovú prípravu, mohli sa tu vybehať, vykričať. 

Často ich bolo treba upozorňovať na nežalovanie, na rýchle prezlečenie sa. 

Výtvarná výchova v 2. ročníku   
To je ďalší u detí obľúbený predmet. Radi pracovali s vodovými farbami, s plastelínou; páčilo 

sa im, keď si mohli sadnúť ako chceli; obľubovali aj prácu, ktorú si mohli skrášliť rôznymi 

drobnosťami donesenými z domu. Deti si nosievali pomôcky z domu.  

 

Mgr. Zuzana Valušková Kurková 

 Slovenský jazyk a literatúra 

Väčšina žiakov tretieho  ročníka učivo zvládla. Neustále zdokonaľujemei techniku čítania 

a hlavne čítanie s porozumením. Častejšie sme pracovali na úlohách v PL, ktoré boli 

zamerané práve na čítanie s porozumením. Venovali sme sa aj mimoškolskému čítaniu. 
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Prečítali sme niekoľko detských kníh, zoznamovali sme sa s detskými autormi. Aj tento rok 

sme si zorganizovali týždeň hlasného čítanie, kde deti plnili nejaké úlohy. Aj teraz sme do 

tejto akcie – aspoň do pár úloh, zapojili aj rodičov. Niekoľkí žiaci sa venovali aj vlastnej 

tvorbe.   

Kľúčovým učivom SJ  tento rok boli vybrané slová. Aj tento rok žiaci teoretické vedomosti 

majú dobré. Horšie je to s praktickým využitím. Neustále ich treba precvičovať , písať, 

odôvodňovať, používať pri tvorbe viet, cvičiť na interaktívnych cvičeniach. Je treba vracať sa 

aj k učivu o tvrdých a mäkkých spoluhláskach.   

Tento školský rok som navrhla na psychologické vyšetrenie 1 žiaka. 

Na vyučovacích hodinách sme využívali mimočítankovú literatúru, prácu s interaktívnou 

tabuľou, prácu s PL, hodiny v knižnici.  

Matematika  

Tento školský rok sme sa venovali sčitovaniu a odčítaniu do 10000. Naučili sme sa orientovať 

v tomto číselnom rade, rozkladať čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky, počítať 

pomocou rozkladov s prechodom aj bez prechodu cez základ. Počítali sme  jednoduché, 

zložené a aj nepriamo sformulované  slovné úlohy. Aj teraz sa ukázalo, že žiaci, ktorí majú 

problém s čítaním, majú problém aj s riešením slovných úloh. Žiaci sa tento rok zapojili aj 

o riešenia úloh Pytagoriády a niekoľkí z nich postúpili ďalej zo školského kola. Učili sme sa 

aj násobilku a počítať s násobkami. V slovných úlohách sme sa učili správne postupovať pri 

zadaní úloh: o X viac, menej; X krát viac, menej. 

V geometrii sme pracovali s jednotkami dĺžky (m, cm, mm, km). Dĺžky úsečiek sme sčitovali 

aj násobili. Z celku sme sa učili určovať tretinu, polovicu, dve štvrtiny.  

Žiaci učivo takmer všetci zvládli. V triede však mám aj deti, ktoré majú s matematikou veľké 

problémy. 

Prírodoveda  

Učivo predpísané učebnými osnovami prírodovedy v 3. ročníku zvládli všetci žiaci. Celé 

vychádzalo zo skúseností žiakov, z praktických činností a zručností. Pozorovali sme prírodné 

spoločenstvá, porovnávali sme ich. Oboznámili sme sa s učivom o hmotnosti, objeme, teplote 

aj hustote a sile. Zaujímavé bolo pre nich učivo o technických objavoch (prevody na bicykli), 

o človeku, živočíchoch aj rastlinách. Žiaci si z vlastnej aktivity vytvárali prezentácie k daným 

témam. Tvorili aj plagáty. 

Vlastiveda   

Učivo predpísané učebnými osnovami žiaci zvládli. Spoznávali a  objavoval i  sme 

Slovensko na obrázkoch, mape, internete a aj v knihách. Oboznamovali sme sa aj s našou 

históriou, ktorá je veľmi pestrá. Tomu sme prispôsobili aj náš koncoročný výlet, kde sa žiaci 

už dopredu pripravili a lektorku prekvapili svojimi vedomosťami. Vďaka 

medzipredmetovým vzťahom sme na hodinách čítania spoznávali povesti, ktorými sú 

opradené naše mestá, pohoria, obce, hrady. Zaujali nás aj záhadné miesta na Slovensku 

(Lačnov). 

Učivo bolo veľmi zaujímavé a pestré a žiakov veľmi zaujímalo. Aj tu veľa pracovali 

samostatne a tvorili pekné práce.  

Výtvarná výchova 

Venovali sme sa kresbe, kolorovanej kresbe, modelovaniu aj skladaniu z kartónu. Používali 

sme rôzne techniky aj spôsoby práce. Zapájali sme sa do rôznych výtvarných súťaží, kde sa 

deti aj umiestnili. Deťom sa veľmi páčilo maľovanie tričiek fixkami na textile. Na hodinách 

sme využívali pčítače, stavebnice, drobný materiál a aj odpadový materiál. 

Mladý záchranár v 3. a 4. ročníku 

Tento predmet dopĺňa  pohybovú prípravu žiakov. Sú to hodiny, na ktorých sme preberali 

prevenciu pred úrazmi, dopravnú výchovu, kde sme sa zaoberali výbavou bicykla a aj 
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pravidlami cyklistov. Tie sme si mohli overiť aj prakticky na našich bicykloch. Učili sme sa, 

čo má obsahovať lekárnička v domácnosti, ako predchádzať požiarom, prvú pomoc pri 

malých poraneniach.opakovali sme aj doležité čísla. Žiaci vedeli porozprávať o správaní detí 

v aute a robili sme aj recepty jarných šalátov. 

Telesná výchova 2. ročník 

Žiakov v druhom ročníku je veľký počet. Sú to veľmi živé deti, ktoré sa musia naučiť pevné 

pravidlá, aby mohli na hodine poriadne pracovať. Spočiatku som venovala veľkú časť hodiny 

bezpečnosti. Mojou úlohou je vytvoriť u žiakov vzťah k predmetu, aby mohli bezpečne 

cvičiť, súťažiť,  realizovať sa a vyniknúť, každý vo svojej disciplíne.  Žiaci pochopili, že bez 

pevných pravidiel, hra nie je možná a tiež, že bez dodržiavania  bezpečnosti by sme nemohli 

cvičiť a učiť sa niečo nové.  Zvládli sme poradové cvičenia, uvoľňovacie  cvičenia, strečing. 

Cvičili sme s náradím aj náčiním. Najobľúbenejšie boli športové a pohybové hry. 

Etická výchova v  2. ročníku   
Ako prvé určili pravidlá. Druháci cez obrázky tvorili príbehy o triede, kamarátstve, vzťahoch, 

láske, rodine. Viedli sme rozhovor o kolektíve a živote v ňom, medziľudských vzťahoch, 

právach a povinnostiach, o našej bezpečnosti. Rozvíjali sme našu tvorivosť, iniciatívu, učili 

sme sa vyjadrovať city. Žiaci mali  najradšej tvorivé a situačné hry.  

Pracovné vyučovanie 4. ročník 

Žiaci 4. ročníka sa venovali pestovateľským prácam, ručným prácam, kde sme vyrábali 

výrobky z odpadového materiálu, ale aj z drobného materiálu. Pracovali sme s papierom, 

kartónom, drôtom, drevom... využívali sme rôzny materiál a skúšali rôzne techniky. Učila 

som žiakov robiť makety, navrhovať vlastné výrobky, rozmýšľať nad postupom práce. 

Niektorí s tým mali spočiatku problém, ale ku koncu ich už práca bavila dokázali vyrobiť 

svoje vlastné návrhy. 

Ochrana života a zdravia 5. ročník  

Na týchto hodinách žiaci teoreticky aj prakticky preberali spôsoby civilnej ochrany 

obyvateľstva. Zoznamovali sme sa s mimoriadnymi situáciami, varovnými signálmi. 

S ochrannou maskou a jej použitím, ale aj s improvizovanými ochrannými prostriedkami. 

Dozvedeli sa kedy je potrebná evakuácia a to aké sú dôležité aj naše protipožiarne cvičenia. 

Zaujímali ich hodiny, kde sme sa orientovali podľa kompasu a určovali sme vonku svetové 

strany. vyskúšali si aj prvú pomoc: umelé dýchanie, masáž srdca, stabilizovaná poloha. 

Samozrejme sme opakovali aj to, čo si pamätajú z prvého stupňa. 

Tvorba životného prostredia 6. ročník 

Na hodinách TŽP sme sa najviac venovali ekológii. Zisťovali sme dôsledky odlesňovania, 

znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy. Robili sme návrhy na ekologické bývanie aj s odpadmi 

a dažďovými záhradkami. Žiaci pripravili pekné prezentácie k ochrane prírody. 

Technika 7. ročník 

V téme Človek a technika sme so žiakmi pracovali na prezentáciách, kde si pripravili 

zaujímavosti o slovenských vynálezcoch ale aj zaujímavosti zo sveta. (napríklad – odkiaľ 

prišli opätky, ako sa vyvíjala móda, ako sa postupne vyzbrojovala armáda a pod.)  

V Grafickej komunikácii sme sa snažili spoznať proces vzniku technického produktu. 

V téme Materiály a technológie sm sa zoznamovali s rôznym materiálom. (drevo, plast, kov) 

Technika 8. ročník 

Ôsmaci sa venovali trom tematickým okruhom. V prvom , o elektrickej energii, sme hovorili 

o potrebe elektriny v domácnostiach, o elektrických rozvodoch, o tom, ako elektrina 

prichádza do domácností a aj druhoch elektrární. Hovorili sme aj o šetrení el. energie 

a alternatívnych zdrojoch výroby. 

V druhom okruhu – Technika v domácnosti, sme robili prácu, kde sme uvažovali o úspore  

a šetrení nielen energie, ale aj o šetrení vodou, teplom. Zariaďovali sme si kúpeľňu a pod. 
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V treťom sme sa zamerali na voľbu povolania. 

Geografia 8. ročník  

Učivom  8. ročníka je Európa. Pracovali sme s internetom, učebnicou, atlasmi. Mali sme aj 

besedu k severnej Európe s pracovníkmi hvezdárne zo ZH. Využívali sme stránku 

geografiahrou.sk, kde sme mali jednotlivé učivá pekne a zaujímavo vypracované. Žiaci doma 

a aj na hodinách  vypracovávali prezentácie k jednotlivým častiam Európy alebo k štátom. So 

žiakmi sa mi pracovalo dosť ťažko, nakoľko je veľmi ťažké vzbudiť v nich o niečo záujem. 

Niektorí žiaci ale boli šikovní a pracovali veľmi pekne. 

Geografia 9. ročník 

Deviataci sa podrobne zaoberajú Slovenskom. O jeho postavení v rámci Európy aj sveta. 

Hľadali sme zaujímavé miesta na Slovensku aj tie, ktoré sú najkrajšie. Hľadali sme naj 

Slovenska. Miesta, kde by sme chceli ísť na dovolenku, kde by sme chceli žiť a pracovať. 

Venovali sme sa trochu aj historickým pamiatkam – lesnej železničke, ktorá išla zo Žarnovice 

až do doliny, miestam, kde fašisti vypálili dediny podobne ako u nás. Žiaci vypracovali pekné 

plagátiky k jednotlivým témam, ktoré ich zaujali. Niektorí pracovali na prezentáciách. 

 

Mgr. Veronika Lehotská 

Anglický jazyk a literatúra v 3. – 9. ročníku  
Žiaci v 3. ročníku (1. skupina) a v 4. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Family and 

Friends. V oboch ročníkoch bolo hlavným cieľom naďalej motivovať a rozvíjať záujem 

žiakov o učenie sa anglického jazyka. Žiaci oboch ročníkov pokračovali v prehlbovaní svojich 

vedomostí  o slovnú zásobu, gramatiku a zdokonaľovali si komunikatívne zručnosti cez rôzne 

metódy a formy práce. Na hodinách pracovali s interaktívnou tabuľou, internetom a taktiež 

s doplnkovým výučbovým materiálom ako – flashcards, kopírovateľné doplnkové materiály, 

výukové programy a pod. Angličtina bola v týchto ročníkoch naďalej vyučovaná hravou 

formou v podobe piesní, rýmovačiek, tvorením projektov na danú tému a pod. Slovnú zásobu 

a gramatické väzby si žiaci osvojili na dobrej úrovni. Nedostatkami bolo zabúdanie si 

pracovných listov a domácich úloh, vyrušovanie na hodinách, vykrikovanie. Žiaci oboch 

ročníkov boli na hodinách aktívni a šikovní. Pozitívne sa prejavila práca vo dvojiciach kde 

napomáhal silnejší zaostávajúcemu žiakovi.  

Žiaci v 5. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Project 1 – tretia edícia. Žiaci boli opäť 

vedení k osvojovaniu si slovnej zásoby a gramatických väzieb. Postupne nadobudnuté 

poznatky využívali pri rôznych druhoch cvičení zamerané na čítanie s porozumením, tvorenie 

krátkych dialógov, vypracovávanie pracovných listov pri ktorých si upevňovali vedomosti. 

Pozornosť bola venovaná najmä komunikačným zručnostiam, samostatnosti žiakov 

a sebahodnoteniu ale takisto aj práci v skupinách, vo dvojiciach a pod. Žiakov na hodinách 

veľmi motivovali témy ako oblečenie, môj dom, nábytok, krajiny a pod., ktoré im boli veľmi 

blízke a vedeli k ním veľa povedať. Piesne, projektové práce a lekcie o kultúre anglicko-

hovoriacich krajín zvyšovali záujem o učenie žiakov.  

Žiaci v 6. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Project 2 – tretia edícia. Na hodinách žiaci 

pracovali s interaktívnou tabuľou, slovníkmi,  prezentáciami a takisto žiaci tvorili projekty. 

Žiaci pokračovali v nadväzované učiva na predchádzajúci ročník a naďalej si prehlbovali 

svoje vedomosti v slovnej zásobe a v gramatických javoch. Takisto sme sa so žiakmi učili 

reagovať v rôznych spoločenských situáciách osvojovaním si rôznych užitočných fráz. Žiaci 

boli na hodinách aktívni, zvýšená zábudlivosť DÚ u niektorých žiakov. Prejavovali záujem 

o predkladané učivo. Slabá stránka u žiakov sa prejavovala v osvojení si gramatických javov 

čo sa aj odzrkadlilo v písomných prácach.  

Žiaci v 7. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Project 3 – tretia edícia. Žiaci v mojej 

skupine boli veľmi aktívni na hodinách, nadchla ich takmer každá predložená aktivita 
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a usilovne pracovali na každom gramatickom cvičení. Záujem o anglický jazyk prejavili aj 

v projektových prácach, ktoré si veľmi pekne pripravili a spracovali v prezentáciách. 

Osvedčila sa aj skupinová práca v ktorej sa dobre zosúladili a spracovali danú tému. Naďalej 

si žiaci prehlbovali osvojené vedomosti a naučili sa nové slovné okruhy a gramatické javy. 

Žiaci si málo zabúdali domáce úlohy. Prácu v tejto triede hodnotím veľmi pozitívne.  

Žiaci v 8. ročníku – celá trieda, pracovali s knihou Project 4 – tretia edícia a 2 žiaci pracovali 

s knihou Project 2 – tretia edícia. Práca s týmito dvomi žiakmi bola obtiažnejšia, ich pracovné 

tempo bolo pomalšie a osvojovanie si vedomostí slabšie. Často si zabúdali domáce úlohy no 

učivo dobrali celé a zvládli záverečné písomné práce na dostatočnú. Aj práca s ostatnými 

žiakmi tejto triedy bola náročná. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín podľa pohlavia, čo je 

prvý dôvod, ktorí sťažoval prácu v triede. Počet chlapcov je vyšší ako počet dievčat. Chlapci 

boli nesústredení, máloktorí javili záujem o prednášané učivo, často sa museli riešiť problémy 

s disciplínou ako vykrikovanie alebo vyrušovanie, časté zabúdanie domácich úloh. Dievčatá 

boli takisto nesústredené a nemali záujem o angličtinu v akejkoľvek forme. To málo žiakov 

z oboch skupín ktorí mali záujem o učenie boli na hodinách aktívni, robili si domáce úlohy 

a učivo si osvojili na lepšej úrovni ako ostatní žiaci. Prácu v celej triede sťažovali 

nedisciplinovaní žiaci  a znemožňovali učenie žiakom aktívnym. V druhej polovici tohto 

školského roku sa po niekoľkých výchovných komisiách polepšilo.  

Žiaci v 9. ročníku (1. skupina) pracovali s knihou Project 5 – tretia edícia. Hlavným cieľom 

v tomto ročníku bolo zopakovať a najmä upevniť učivo z predchádzajúcich ročníkov, naďalej 

rozvíjať slovnú zásobu a motivovať ich záujem o učenie cudzieho jazyka na stredných 

školách. Práca v tejto skupine bola náročná z dôvodu neustálych problémov s disciplínou. 

Neoverila sa práca v skupinách, vtedy žiaci ani tí aktívni nepracovali ako pri samostatnej 

práci. Časté zabúdanie domácich úloh a pasivita na hodinách, žiaci aj keď vedeli správnu 

odpoveď tak ju nahlas nepovedali, nehlásili sa a často odpoveď na otázku len hádali. Hŕstka 

žiakov ktorí boli aktívni na hodine, si plnili svoje povinnosti zodpovedne, vedeli používať 

gramatické väzby a slovnú zásobu čo sa aj odzrkadlilo na písomných prácach.  

 

Mgr. Eva Matejová 

 Matematika vo  4. ročníku  

Žiaci zopakovali učivo 3. ročníka, novým učivom boli sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

bez v obore do 10 000 bez prechodu aj s prechodom, násobenie a delenie v obore násobilky. 

Počtové operácie sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ žiakom problémy nerobili, 

väčšie problémy bolo počítanie s prechodom cez základ, kde žiaci robili chyby 

z nepozornosti, zabúdali pripočítať desiatky. Násobenie a delenie v obore do 100 si 

precvičovali ako postupné pričítanie alebo odčítanie rovnakého čísla. Postupne sa násobenie 

a delenie učili spamäti. Rozdeľovali čísla na polovice, tretiny...  Žiaci riešili slovné úlohy. 

Problém niektorým žiakom robili hlavne zložené slovné úlohy, kde najčastejšou chybou bolo 

urobenie len jednej počtovej operácie. Žiaci riešili aj aplikačné úlohy, úlohy na rozvoj 

logického myslenia, úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti. Naďalej si žiaci precvičovali 

zaokrúhľovanie. Väčšina žiakov zaokrúhľovanie pochopila – žiaci zaokrúhľovali výsledky 

sčítania a odčítania. Na hodinách geometrie si žiaci precvičovali a zdokonaľovali sa 

v rysovaní priamok, úsečiek, merali dĺžku úsečky, zmenšovali alebo zväčšovali úsečky, 

rysovali kružnicu, kruh, trojuholník. Stavali stavby z kociek podľa plánu, zakresľovali plán 

stavby, premieňali jednotky dĺžky. Najväčšie problémy v geometrii robí žiakom presné 

rysovanie, zabúdajú na správny postup pri rysovaní a mýlia sa aj v premieňaní jednotiek, hoci 

sme využívali veľa názoru – práca s pravítkom, metrom. Na hodinách som využívala 

frontálne vysvetľovanie, samostatnú prácu, prácu vo dvojici, skupinovú prácu, používala som 

aj program Alf, s ktorým žiaci radi pracovali. Učivo som si overovala päťminútovkami, 
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písomnými prácami, ústnou formou aj hrami. Žiaci radi hrali hru BINGO. Žiakom so ŠVVP  

som pracovala aj individuálne, pomáhali im aj šikovní žiaci, pri písomných prácach mali 

dostatok  času na vypracovanie úloh. Od žiakov som prijímala spätnú väzbu ako sa im 

pracovalo. Jeden žiak sa vzdelával podľa učebných osnov špeciálnej školy. 

Slovenský jazyk a literatúra vo 4. ročníku  

Žiaci sa učili pravopis ďalších vybraných slov, a významovo príbuzné slová, novým  učivom 

tretieho ročníka boli tvorenie slov predponami, spodobovanie, priama reč a rozšírenie 

poznatkov o slovných druhoch, gramatické kategórie, skloňovanie, časovanie. Po oboznámení 

s každým novým učivom sme prešli k precvičovaniu – diktovanie , doplňovanie, tajničky, 

použitie slov vo vetách, písanie príbehov. Využívala som frontálne vysvetľovanie, skupinovú 

prácu, prácu vo dvojiciach , prácu v programe Alf. Učivo však je dôležité neustále 

precvičovať, aby si ho žiaci zautomatizovali a vedeli ho prakticky použiť pri písomnom 

vyjadrovaní sa. Najväčším problémom je vyhľadať alebo určiť slovné druhy v texte a 

pravopis. Toto je potrebné neustále precvičovať. Napísali sme 7 kontrolných diktátov, ktoré 

boli hodnotené známkou, ostatné diktované cvičenia som hodnotila počtom chýb. Počtom 

chýb som hodnotila aj diktáty žiakom so ŠVVP, pochválila som ich, ak sa počet chýb znížil. 

Na hodinách slohu žiaci pracovali často v skupinách, tvorili praktické ukážky. Naučili sa 

rozlíšiť umelecký a vecný text, opisovali obrázky, ilustrácie, reprodukovali text, vymýšľali 

príbehy.Na hodinách čítania sme čítali texty nielen z učebnice, ale aj knihy autorov, ktorých 

spoznávali v čítanke. Knihy boli zo školskej knižnice, ale mnoho kníh žiaci priniesli aj z 

domu .Žiaci na hodinách čítali potichu, a nahlas, do čítania som zapájala všetkých žiakov. 

Využívala som pracovné listy na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Mnohým žiakom robilo 

problémy sledovanie textu a čítanie s porozumením. Jeden žiak sa vzdelával podľa učebných 

osnov špeciálnej školy. 

Prírodoveda vo 4. ročníku 

Na prírodovede sme pracovali s učebnicou autorov Wiegerová, Česlová a Kopáčová, témy 

boli Opakovanie, Veci okolo nás, Človek, ako súčasť prírody, Vesmír, Technika a technické 

objavy, Živočíchy, Spoločenstvo – základ života v prírode, Rastliny,  Huby, Pre šikovných 

bádateľov. Pracovalo sa dobre, nakoľko sme mali dve hodiny prírodovedy po sebe, bola to 

výhoda, hlavne keď sa robili rôzne pokusy alebo vychádzky. Učivo som vysvetľovala 

pomocou pokusov, prezentácií na interaktívnej tabuli, mnohé informácie si žiaci vyhľadávali 

pomocou tabletov alebo encyklopédií, ktoré nosili do školy, využívala som mnohé pomôcky. 

Žiaci často pracovali v skupinách a vytvárali zaujímavé projekty. Niektorí žiaci si doma 

pripravovali prezentácie v Powerpointe, ktoré sme si spoločne prezreli. Ohodnotení boli 

pochvalou alebo známkou. Na precvičovanie učiva som využívala aj program Alf. Zapojili 

sme sa aj do projektu Dažďová voda a robili sme praktické činnosti. Preverovanie vedomostí 

som robila ústnou aj písomnou formou, žiaci so ŠVVP písali aj písomné práce a boli aj 

preskúšaní ústne. Snažila som sa žiakom vysvetliť ako sa majú doma prírodovedu ale aj 

vlastivedu učiť, ako majú pracovať s učebnicou, aby si zapamätali tie najdôležitejšie 

informácie. 

Vlastiveda vo 4. ročníku 

Na hodinách vlastivedy sa žiaci učili o mape, používali mapu v učebnici a aj nástennú mapu. 

Učili sa stručne na nej orientovať. Témy boli Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, 

Cestujeme, Ako pretvárame krajinu, Tradície a zvyky, V súlade s prírodou. Využívala som 

skúsenosti žiakov, lebo mnohí s rodičmi cestujú a navštevujú zaujímavé miesta. Žiaci o nich  

mohli rozprávať ostatným spolužiakom. Opäť tu bolo dôležité aj domáce učenie sa žiakov, 

lebo mnohé informácie boli pre žiakov nové a bolo potrebné ich aj odborne povedať. Učivo 

som vysvetľovala vždy pokiaľ to bolo možné  názorne, využívala som prezentácie. Žiaci často 

pracovali s tabletmi v skupinách a vyhľadávali  informácie, ktoré potom pred triedou 
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prezentovali. Túto prácu mali veľmi radi. Žiaci si radi pripravovali prezentácie 

v Powerpointe, ktoré sme si spoločne prezreli, robili projekty,  využívala som učenie hrou. 

Nacvičili sme program k téme Tradície a zvyky. Preverovanie vedomostí som robila ústne, 

písomne, pomocou tajničiek...  

Anglický jazyk v 2. ročníku 

Žiaci boli rozdelení na dve skupiny, takže v jednej skupine bolo menej žiakov , čo je výhoda, 

aby sa žiaci mohli aktívne zapájať do aktivít. Vyučovala som podľa učebnice Happy house 2. 

Angličtinu som vyučovala hravou formou. U žiakov som rozvíjala jazykové zručnosti – 

počúvanie, hovorenie. Žiaci sa učili v každej lekcii slovnú zásobu,  spievali pieseň, počúvali 

krátky príbeh, ktorý sme aj dramatizovali, využívali sme prstové bábky.. Po každej lekcii 

zopakovali učivo a napísali krátky test. Žiaci so ŠVVP boli aj ústne skúšaní. Na hodinách som 

využívala kartičky s obrázkami slovnej zásoby, CD, žiaci počúvali text, slová, opakovali, čím 

sa učili správnu výslovnosť. Žiaci sa zoznamovali aj s inou kultúrou, spoznávali tradície 

a zvyky v Anglicku. Najväčšie problémy majú žiaci s čítaním, slová sa inak píšu a inak 

vyslovujú, čo mnohým robí problém preto sme veľa opakovali, počúvali, aby sa žiaci slovnú 

zásobu naučili. 

Výtvarná  výchova v 1. ročníku  

Žiaci v 1. ročníku mali v tomto školskom roku dve vyučovacie hodiny VV, na svoju prácu 

mali dostatok času a prácu vždy dokončili. Pracovali s pastelkami, fixkami, vodovými 

farbami, pastelami, temperami, kriedami, spoznávali rôzne techniky, maľba, kresba, koláž, 

frotáž, kombinované techniky. Modelovali s plastelínou, vystrihovali a lepili farebný papier, 

pracovali aj s krepovým papierom, vyrábali výrobky z odpadového materiálu, prírodného 

materiálu. Žiaci pracovali aktívne, rozvíjala sa ich predstavivosť a fantázia, na hodiny 

výtvarnej výchovy sa tešili. Žiakov som zapájala aj do rôznych výtvarných súťaží, v ktorých 

aj uspeli. 

Výtvarná výchova 4. ročníku 

Žiaci vo 4. ročníku pracovali s pastelkami, fixkami, voskovými pastelami, vodovými 

a temperovými farbami,kriedami, modelovacou hmotou, zdokonaľovali sa vo výtvarných 

technikách a spoznávali nové - kresba, kolorovaná kresba, maľba, modelovanie, kresba 

tušom, otláčanie, koláž, strihanie, lepenie, práca na počítači- programy na 

kreslenie...Primeranou formou sa zoznamovali s učivom (kompozícia, architektúra, 

šrafovanie, tieňovanie, proporcie, krajinomaľba, kulisa, dizajn, autoportrét...) Žiaci pracovali 

aktívne, boli tvoriví, a aktívne sa zapájali do výtvarných súťaží, v ktorých získali aj ocenenie. 

Výtvarná výchova v 5., 6., 7. ročníku 

Žiaci spoznávali rôzne umelecké smery a techniky. Na sprostredkovanie nových vedomostí 

som využívala učebnice výtvarnej výchovy, prezentácie na interaktívnej tabuli. Žiaci 

pracovali s ceruzkou, temperovými farbami, tušom, pastelom, kriedami, vytvárali koláž, 

frotáž, asambláž, pracovali s rôznym odpadovým materiálom, plietli z papiera a prútia. 

Pracovali aj pri PC, pripravovali prezentácie a prezentovali pred spolužiakmi. Pracovali 

samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Žiaci boli aktívni ale niektorí žiaci majú menší 

záujem o výtvarné práce, ich práce nezodpovedali ich veku. Menej žiakov sa zapájalo aj do 

výtvarných súťaží. 

Výchova umením v 9. ročníku 

V predmete sa striedali témy výtvarného umenia a hudby. Žiaci spoznávali rôzne umelecké 

smery a diela rôznych epoch histórie, vo výtvarnom aj hudobnom umení. Využívala som 

formu prezentácie a konkrétnych ukážok. Žiaci sami robili práce na rôzne témy, prezentácie, 

vypracovávali pracovné listy, vytvorili si architektonický návrh domu, dievčatá upravovali 

tváre spolužiakov. Mnohí žiaci nemali o predmet záujem, neustále museli byť upozorňovaní, 

aby pracovali. Niektorí žiaci sa zapájali aj do výtvarných súťaží. 
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PaedDr. Miroslava Mesiariková 

Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku 

Angličtina v obidvoch ročníkoch sa učí z knihy Happy House hlavne hravou a zábavnou 

formou. Dôraz sa kladie na motivovanie žiakov využívaním rôznych online hier, ktoré sú 

doplnkom k učebnici. Žiaci sa naučili množstvo básničiek, pesničiek, vetných štruktúr, fráz 

a slov.     

Anglický jazyk v 3. a 4. ročníku  

V obidvoch ročníkoch sa vyučuje z učebníc Family and Friends. Nadviazali na slovnú zásobu 

z 1. a 2. ročníka, učili sa základné gramatické javy, začali čítať a osvojovali si správnu 

výslovnosť. Samozrejmosťou boli aj rôzne hry, interaktívne aktivity a práca s webovým 

doplnkovým materiálom. 

Anglický jazyk v 5. – 9. ročníku  

Anglický jazyk sa v ročníkoch 5. – 9. vyučuje z učebníc Project, výučba na druhom stupni je 

zameraná na všetky 4 zložky: rozprávanie, písanie, čítanie a posluch. Na osvojovanie 

gramatických javov a slovnej zásoby sa využívali pracovné zošity a online cvičenia, alebo 

doplnkové cvičenia z výukových programov. Žiaci boli vedení k lepšej komunikácii 

v cudzom jazyku precvičovaním rôznych situačných dialógov.       

Etická výchova v 5. – 9. ročníku 

Predmet bol zameraný hlavne na budovanie medziľudských vzťahov, nakoľko sa v súčasnej 

dobe vyspelej techniky ľudia navzájom odcudzujú. Slušné správanie a prosociálnosť boli 

hlavnými cieľmi etickej výchovy. Veľká časť hodín sa venovala ekoetike a ochrane prírody. 

Boli využívané rôzne zaujímavé metódy, aby žiakov hodiny zaujali.  

 

Mgr. Lenka Staňová 

 Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku 

Prváci sa aj v tomto školskom roku učili čítať metódou SFUMATO splývavé čítanie. 

Pomocou tejto techniky si žiaci ľahšie osvojujú techniku čítania a písania. Spoznávali sme 

písmená všetkými zmyslami. Žiaci zvládli učivo 1. ročníka, naučili sa čítať a písať. Dvaja 

žiaci však mali problém a metódu si neosvojili. Žiaci čítajú s porozumením, vedia napísať 

diktovaný text, prepísať aj odpísať texty a pracovať podľa inštrukcií s pracovnými listami.  

Tohtoroční prváci preukázali, že majú veľmi dobré predpoklady pre získavanie 

vedomostí. V správaní nebol žiadny problém, žiaci sú veľmi disciplinovaní a pokojní. 

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. Samozrejme jediný problém bol so žiakmi so sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 Na hodinách sme používali rôzne pomôcky ako interaktívnu tabuľu, PC, 

plastelínu, tabuľky, LOGICO PICOLLO, pracovné listy, modely písmen... 

 

Výstupný test: diktát prepis textu porozumenie textu 

 

2,3% 1,86% 1,93% 

 

Matematika 1. ročník 

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

určovali polohu vecí v priestore (hore, dole, vpravo, vľavo), učili sa číselný rad do 20, naučili 

sa písať číslice do 20, porovnávať čísla, usporadúvať čísla, sčitovať a odčitovať v obore do 

20. Takisto sme so žiakmi na hodine rozkladali čísla, riešili tajničkové príklady, sčítacie 

tabuľky, slovné úlohy, spoznali geometrické tvary a telesá. So žiakmi sme často hrávali hry 
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TICHÉ POČÍTANIE a BINGO, ktoré žiakov veľmi bavili a dokonca sa s radosťou do nich 

zapájali aj žiaci, ktorým matematika robila väčšie problémy. Žiaci zvládli učivo dobre, 

niektorý s problémami a jedna žiačka nezvládla učivo vôbec. 

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 a pracovné 

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

hodnotenie. 

Výstupný test 

1,6% 

 

Prvouka v 1. ročníku 

Hodiny prvouky som sa snažila ozvláštniť zaujímavými aktivitami. Striedala som 

individuálnu, skupinovú prácu aj prácu v skupinách. Prešli sme rôznymi tematickými 

celkami, od rodiny, kde sa žiaci oboznámili s pojmom rodokmeň, cez zmysly človeka, kde 

sme každú hodinu robili pokusy, cez čas, živočíchy a rastliny. So žiakmi sme sa veľa 

rozprávali, prácu s pracovným zošitom sme dopĺňali pracovnými listami a prácou 

s interaktívnou tabuľou. Žiaci zvládli učivo na dobrej úrovni. 

Etická výchova v 1. ročníku 

 Na hodine etickej výchovy sme si na začiatku roka určili pravidlá. Na hodinách sme 

viedli veľa rozhovorov, diskutovali sme a prácu sme doplnili pracovnými listami z učebnice 

a didaktickými hrami. Využívali sme aj internetovú stránku www.ovce.sk. Rozvíjali sme našu 

tvorivosť, iniciatívu, učili sme sa vyjadrovať city. Žiaci mali  najradšej tvorivé a situačné hry. 

Hudobná výchova v 1. ročníku 
Na hudobnej výchove v 1. ročníku sme sa učili rôzne detské a aj ľudové piesne. 

Niektoré piesne sme sprevádzali tancom a tiež dramatizáciou. Oboznámili sme sa s notami 

a ich hodnotami a využívali sme tiež rytmické hudobné nástroje. Hodinu mali žiaci veľmi 

radi. Mnohé piesne, ktoré sme sa na hodinách hudobnej výchovy naučili sme využili pri 

rôznych kultúrnych programoch.  

Hudobná výchova v 4. ročníku 

Na hodinách hudobnej výchovy v štvrtom ročníku sa striedali vokálno-intonačné 

a inštrumentálne činnosti s hudobno-dramatickými činnosťami a percepčnými činnosťami. 

Žiaci sa naučili veľa piesní, žiakov v štvrtom ročníku spev veľmi bavil a takisto ich bavilo 

učiť sa noty. Na hodinách sme používali Orffove nástroje a často som na hodiny nosila 

harmoniku, s ktorou žiaci veľmi radi spievali. Niektoré piesne sme využili pri kultúrnych 

programoch (Deň matiek,1. máj...). 

Hudobná výchova v 5. ročníku 

 So žiakmi piateho ročníka sme preberali hudobnú teóriu, ale takisto sme sa na každej 

hodine hudobnej výchovy naučili novú pieseň. So žiakmi sme sa naučili aj noty. Používali 

sme na hodinách Orffove nástroje, interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory a takisto sme 

na hodinách často spievali s harmonikou. Žiaci na hodinách boli aktívny, zapájali sa do aktivít 

a chceli spievať. Hudobná výchova v tejto triede bola naozaj vždy výborná. 

Hudobná výchova v 6. ročníku 

 So žiakmi šiesteho ročníka sme preberali hudobnú teóriu, ale takisto sme sa na každej 

hodine hudobnej výchovy naučili novú pieseň. So žiakmi sme sa naučili aj noty. Používali 

sme na hodinách Orffove nástroje, interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory a takisto sme 

na hodinách často spievali s harmonikou.  Žiaci vytvárali zaujímavé plagáty o hudobných 

skladateľoch a pracovali pomocou tabletov. Takisto vytvárali zaujímavé prezentácie o hudbe 

rôznych štátov. Žiaci na hodinách boli aktívny, zapájali sa do aktivít a chceli spievať.  
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Hudobná výchova v 7. ročníku 

 Žiaci siedmeho ročníka sa takisto oboznámili s hudobnou teóriou a na hodinách 

spievali aj rôzne moderné alebo ľudové piesne. Oboznámili sa aj s notami a takisto vytvárali 

zaujímavé plagáty o rôznych žánroch hudby. Na hodine som využívala Orffove nástroje, 

interaktívnu tabuľu, notebook, reproduktory, harmoniku...Žiaci boli aktívny a mali záujem 

o spev a hudobnú teóriu.  

Žiakov som sa snažila čo najviac motivovať aby sa zapájali do rôznych hudobných súťaží, čo 

sa mi aj podarilo a boli sme aj úspešní. 

Výchova umením v 8. ročníku 

 V predmete sa striedali témy výtvarného umenia a hudby. Žiaci spoznávali rôzne 

umelecké smery a diela rôznych epoch histórie, vo výtvarnom aj hudobnom umení. Využívala 

som formu prezentácie a konkrétnych ukážok. Žiaci kreslili, tvorili prezentácie a zapájali sa 

do rôznych hier. Hodiny sme mali vždy obohatené hudbou a hudobnými ukážkami. Žiaci 

ôsmeho ročníka však evidentne o tento predmet nejavili väčší záujem, okrem niektorých 

žiakov. 

Ing. Dana Strihovská 

 Ochrana života a zdravia   
Na hodinách som využívala rôzne praktické aktivity – práca s internetom, 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. 

Žiaci získali praktické vedomosti pre život z oblastí poskytovania prvej pomoci a topografie.  

Pre žiakov som pripravovala pexesá, tajničky, rôzne pracovné listy, dominá. Žiaci vytvárali 

rôzne projekty, ktoré prezentovali pred svojimi spolužiakmi, čím si upevňovali svoje 

prezentačné zručnosti, ako aj schopnosti vyhľadávania, triedenia a spracovávania informácií. 

Najzaujímavejšie projekty žiaci odprezentovali pred žiakmi šiesteho ročníka, vedením školy 

a zástupcami školského parlamentu.  So žiakmi sme rozoberali konkrétne mimoriadne  

udalosťami, ktoré sa odohrali vo svete, poukazovali sme na aktuálnu hrozbu terorizmu. So 

žiakmi sme diskutovali na témy reálnych mimoriadnych udalostí, ktoré ich môžu zastihnúť – 

povodne, silné búrky. Družstvo žiakov siedmeho  ročníka sa zúčastnilo súťaže Hliadok 

mladých záchranárov , kde v okresnom kole v Žarnovici obhájilo prvé miesto. Družstvo 

zložené zo žiakov siedmeho a deviateho ročníka sa zúčastnilo súťaže Mladých záchranárov 

CO v Žiari nad Hronom, kde obsadili až 15. miesto. Dôvod neúspechu bol v tom, že sa 

nenaučili otázky, ktoré som ja s nimi len prešla, nakoľko som sa pri príprave venovala 

precvičovaniu praktických zručností. Žiaci pomáhali pri organizovaní darovania krvi. 

Biológia 

Biológiu som vyučovala vo všetkých ročníkoch. Učila som žiakov správne používať 

biologické pojmy, vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k daným 

učebným témam. Žiaci sa učili využívať informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, 

triediť, spracovávať a využívať informácie. Rozvíjala som u žiakov schopnosť spracovať 

jednoduchú správu z pozorovania, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti 

a zručnosti. Žiaci sa učili hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 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, dominá. V piatom, šiestom a vo ôsmom ročníku som využívala internetovú 

učebnicu, kde sú rôzne doplňovačky a kvízy. Vo všetkých ročníkoch som využívala portál 
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Planéta vedomostí. Dve žiačky ôsmeho a siedmeho  ročníka sa zúčastnili posterovej časti  

okresného kola biologickej olympiády kategórie C a D, kde obsadili  prvé   miesta. 

V postupovej kategórii C sa žiačka ôsmeho ročníka zúčastnila krajského kola biologickej 

olympiády, kde obsadila šieste miesto. Dve žiačky  sa zúčastnili   teoreticko- praktickej časti 

okresného kola biologickej olympiády, kde sa stali sa úspešnými riešiteľkami. Dvaja žiaci 

siedmeho ročníka sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie D, kde jeden 

obsadil druhé miesto a druhý sa na šiestom mieste stal  tiež úspešným riešiteľom. 

Mnohým žiakom chýba pravidelná domáca príprava, nedokážu zreprodukovať učivo vo forme 

súvislého textu, nevedia sa odborne vyjadrovať. Tradične najmenej je atraktívne pre žiakov 

učivo ôsmeho ročníka, kde sa preberá geológia, neživá príroda, ku ktorému učivo žiaci 

nemajú takí vzťah ako v druhých ročníkoch, kde sa preberá botanika, zoológia, genetika 

a environmentálna výchova.  

Chémia  

Chémiu som vyučovala vo všetkých ročníkoch na druhom stupni. Snažím sa, aby si žiaci 

uvedomili význam chémie pre náš každodenný bežný život. Učivo bolo prebraté podľa plánu, 

praktické aktivity boli uskutočnené. U žiakov som rozvíjala praktické zručnosti pri práci 

v chemickom laboratóriu, vyhotoviť z pozorovania a pokusu záver, logicky pracovať 

s periodickou tabuľkou prvkov. Podporovala som žiacke bádanie, ktoré umožňuje nielen 

osvojiť si nové vedomosti, ale pomáha vytvárať pozitívne postoje k vedeckému spôsobu 

poznávania sveta.  Pre žiakov som pripravovala pracovné listy, prezentácie, dominá, tajničky, 

interaktívne cvičenia, rôzne typy úloh. Využívala som materiály uverejnené na portály Planéta 

vedomostí. Sú žiaci, hlavne v nižších ročníkoch, ktorých chémia baví, radi sa ju učia,  no  sú 

aj takí, ktorých učivo nezaujíma a nebaví ich. U mnohých žiakoch chýba systematická 

príprava, nevedia logicky prepájať a aplikovať získané informácie, ich pamäť je krátkodobá. 

mnohým žiakom chýba ochota naučiť sa niečo nové, hoci sú to aj poznatky, ktoré sú pre nich 

využiteľné v praktickom živote. 

Svet práce 
Predmet som vyučovala v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku.  V priebehu školského roku 

sme sa starali o zeleň v okolí školy. Žiaci získavali praktické zručnosti v starostlivosti 

o životné prostredie, získali zručnosti pri práci s pracovným náradím. Žiaci získali teoretické 

vedomosti  a praktické zručnosti o pestovaní okrasných rastlín, o zakladaní skalky 

a trávnika, starostlivosti o skalku a trávnik. Vyrábali sme rôzne výrobky – kávové srdiečka, 

výrobky z cestovín, náramky z bavlniek, výrobky zo špajdlí a šišiek, drevené lopáriky do 

kuchyne. So žiakmi sme si pripravovali rýchle jedlá v školskej kuchynke. Najlepšie sa mi 

pracovalo so žiakmi siedmeho ročníka, ktorých všetko dokázalo nadchnúť, boli aktívni, radi 

pracovali pri úprave areálu školy, vždy si doniesli potrebné pomôcky. Niektorých žiakov 

ôsmeho a deviateho ročníka bolo treba do práce doslova nútiť, nenosili si pomôcky  a potom 

bol problém pri vyhotovovaní výrobku.  

Fyzika 

Predmet som vyučovala vo všetkých ročníkoch. Žiakom som nepredkladala len hotové 

poznatky, ale vytvárala som im podmienky na aktívne osvojovanie si vedomostí. Žiaci mali 

umožnené podľa materiálno – technického vybavenia školy manipulovať s predmetmi, 

pozorovať, javy, merať, vykonávať experimenty, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické 

problémy. Učivo bolo prebraté podľa plánov. Pokusy, ktoré nebolo možné zrealizovať som 

žiakom ukazovala prostredníctvom animácií z internetu. Na hodinách  som využívala portál 

Planéta vedomostí. Žiaci sa na hodinách učili  vyvodzovať súvislosti, správne formulovať 

závery. Učili sa hľadať logické súvislosti. Žiaci šiesteho ročníka mali fyziku radi, problém im 

robili iba premeny jednotky objemu a výpočet hustoty. Siedmaci sa tiež podľa svojich 

možností na hodiny pripravovali, vždy prejavili záujem o preberané učivo, vedeli sa 
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nadchnúť. U ôsmakov bol problém s nosením pomôcok, na vykonávanie pokusov, ako aj 

vytváranie projektov. Mnohí žiaci mali problémy  z nameraných údajov vytvoriť prehľadný 

záznam a vyvodiť záver, problém im robilo odborné vyjadrovanie. Na rozdiel od 

predchádzajúceho školského roku v deviatom ročníku žiaci  pracovali  na hodinách so 

záujmom a niektorí aj samostatne doma vytvorili mnohé pomôcky, ktoré som im ukazovala 

prostredníctvom animácií. Najväčší problém im robili výpočty, dosádzanie do vzorcov. 

 

Mgr. Jaroslava Žabková 

 Matematika v 5. – 9. ročníku 

V predmete matematika sa učivo preberalo v súlade s učebnými osnovami a tematickými 

plánmi v jednotlivých ročníkoch.  

Cieľom predmetu je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v reálnom živote. Na 

vyučovaní som sa snažila u žiakov rozvíjať logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať a  komunikovať, rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť pracovať 

s návodmi. Žiaci sa učili používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, 

tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Na 

vyučovacích hodinách sme využívali moderné metódy a formy práce – práca s výučbovými 

programami, pracovné listy, prezentácie. 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. Snažila som sa u žiakov 

upevňovať morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, 

sebakritickosť a systematickosť pri riešení úloh.  

Počas školského roka som sa venovala príprave žiakov na matematické súťaže.  

Do školského kola Pytagoriády sa zapojilo 27 žiakov 2. stupňa. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešilo 7 žiakov.    

5. ročník 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá, žiaci boli aktívni. Na začiatku 

hodiny sme mávali pravidelné rozcvičky, ktoré si pripravovali žiaci. Slúžili ako motivačný 

prvok učenia, na zopakovanie a utvrdenie učiva. Vytvorili geometrické domino a pexeso, 

ktoré tiež využívali na zopakovanie učiva. Žiaci v prevažnej miere bez problémov zvládali 

učivo 5. ročníka. Najväčší problém im robilo delenie veľkých prirodzených čísel (v obore nad 

10 000) dvojciferným deliteľom, pričom niektorí mali problém s odhadom. V učive 

o meradlách si žiaci v rámci projektového vyučovania vytvorili návrh vlastného meradlá 

dĺžky.  

9 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, do okresného kola postúpila 1 

žiačka, ktorá v okresnom kole skončila ako neúspešný riešiteľ. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešili 4 žiaci, jedna žiačka v okresnom kole skončila 

ako úspešná riešiteľka, skončila na 2. – 6. mieste.  

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

3,2 – 51,4% 3,0 – 60,6% 2,5 – 61,6% 

6. ročník 

Iba niektorí žiaci tejto triedy sú na hodinách matematiky aktívni. Preto som sa maximálne 

snažila na hodinách vytvárať motivujúcu a tvorivú atmosféru. Využívala som 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 k učivu desatinné čísla, obsah štvorca a 

obdĺžnika a uhly. Na rozvoj logického a tvorivého myslenia som využívala metódu riešenia 

problémov - na geometrii sme riešili úlohy z praxe – cenové náklady na rekonštrukciu bytu. 
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Niektorí žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu tým, že si pripravili matematické 

rozcvičky vhodné na zopakovanie už prebratého učiva. Žiaci si vytvorili matematické 

domino, ktoré využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva. 

6 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, do okresného kola nepostúpil 

nikto. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešili 2 žiaci, obaja boli v okresnom kole úspešní 

riešitelia – jeden skončil na 4. – 7. mieste, druhý žiak na 8. mieste. 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

3,2 - 48,6% 2,8 – 59,9% 2,8 – 60,5% 

 

7. ročník 

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola tvorivá, žiaci boli aktívni. Tretina žiakov je veľmi 

šikovných, veľmi rýchlo a správne dokážu počítať. Preto som na hodinách využívala často 

diferencované vyučovanie. Okrem toho 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 v učive pomer, zlomky, objem kocky a kvádra, pri ktorých si žiaci 

v praxi overili získané zručnosti a vedomosti. Po prebratí učiva o percentách si žiaci učivo 

zopakovali prostredníctvom fiktívnych bánk. Žiaci mali vyhľadať na internete logo 

Slovenskej sporiteľne, VÚB, Poštovej banky, OTP banky a Tatra banky. Ďalej zisťovali 

ponuku a zaujímavosti o bankách. Okrem toho mali vypočítať príklady z oblasti finančníctva 

a bankovníctva, v ktorých museli vedieť použiť vedomosti z jednoduchého úrokovania. Takto 

si žiaci zopakovali počítanie s percentami, čo je to istina, úrok, úroková miera, pôžička, úver, 

hypotéka a čo je najdôležitejším indikátorom ceny úveru. Na rozvoj logického a tvorivého 

myslenia som využívala metódu riešenia problémov. 

Niektorí žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu tým, že si pripravili matematické 

rozcvičky vhodné na zopakovanie už prebratého učiva. Vytvorili si matematické domino, 

ktoré tiež využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva. 

Zvýšenú starostlivosť som venovala slabo prospievajúcim žiakom, ale aj žiakom, ktorí 

niektoré učivo potrebovali individuálne vysvetliť. Týmto žiakom som sa podľa potreby 

venovala i v mimovyučovacom čase. 

6 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, do okresného kola postúpil 1 žiak, 

ktorý v okresnom kole nebol úspešný riešiteľ. 

Domáce kolo Matematickej olympiády riešil 1 žiak, ktorý v okresnom kole bol úspešný 

riešiteľ, skončil na 2. mieste.  

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

2,9 - 59,3% 2,7 – 66,2% 2,4 – 68,3% 

 

8. ročník 

Žiaci s ťažkosťami zvládali učivo 8. ročníka, čo pripisujem ich nedostatočnej príprave na 

vyučovanie. Mnohí žiaci sa pravidelne na vyučovanie nepripravovali, čo má za následok ich 

nestále vedomosti. Nedokážu využiť už prebraté učivo v nadväznosti na ďalšie. V konečnom 

dôsledku sa to prejavilo aj pri klasifikácii žiakov. Na hodinách sa síce javili aktívni, avšak pri 

overovaní vedomosti nevedeli často vyriešiť príklady základného učiva. Zvýšenú starostlivosť 

som venovala slabo prospievajúcim žiakom, ale aj žiakom, ktorí niektoré učivo potrebovali 
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individuálne vysvetliť. Týmto žiakom som sa podľa potreby venovala i v mimovyučovacom 

čase. Negatívne hodnotím ich písomný prejav.  

V rámci projektového vyučovania mali žiaci zadanú dlhodobú úlohu – vymodelovať hranol 

a popísať ho, odvodiť vzorec na výpočet jeho objemu a povrchu, poukázať na jeho praktické 

využitie. Žiaci si vytvorili matematické domino, ktoré tiež využívali na zopakovanie 

a utvrdenie učiva. Niektorí žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu tým, že si pripravili 

matematické rozcvičky vhodné na zopakovanie už prebratého učiva. 

6 žiakov z triedy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, avšak ani jeden žiak nebol 

úspešný.  

Žiaden žiak sa nezapojil ani do Matematickej olympiády.  

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

3,6 – 46,1% 3,4 – 44,6% 3,4 – 48,2% 

 

9. ročník 
Ich úspešnosť v celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky bola 43%.  

V triede sú žiaci, ktorí bez problémov zvládli učivo 9. ročníka, ale v triede sú aj takí, ktorí 

majú problémy pri riešení úloh zo základného učiva. Mnohí žiaci sa pravidelne nepripravovali 

na vyučovanie. Nedokážu využiť už prebraté učivo v nadväznosti na ďalšie. Často sa stávalo, 

že nevenovali dostatočnú pozornosť domácej príprave, napísali si domáce úlohy.  

Atmosféra na vyučovacích hodinách bola prevažne tvorivá V triede sa mi osvedčila 

skupinová práca, pri ktorej si žiaci navzájom pomáhali. Využívala som ju najmä na 

utvrdzovanie učiva. Na rozvoj geometrickej predstavivosti pri preberaní učiva o telesách som 

zvolila metódu modelovania. Postery boli výstupom projektového vyučovania v téme 

Pytagorova veta. V tematickom celku Pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučili 

spracovávať štatistické údaje a vyhodnotiť ich prostredníctvom grafov. Žiaci si vytvorili 

matematické domino, ktoré využívali na zopakovanie a utvrdenie učiva. 

Na požiadanie som sa venovala žiakom, ktorí si vyžadovali individuálne dovysvetľovať 

učivo. Týmto žiakom som sa podľa potreby venovala i v mimovyučovacom čase. Nielen na 

hodinách, ale aj mimo vyučovania som sa venovala príprave žiakov na celoslovenské 

testovanie deviatakov. Nie však každý žiak využil túto možnosť prípravy na testovanie.  

Žiaden žiak sa nezapojil ani do Matematickej olympiády.   

 

 

Vstupná previerka 

známka - percentá 

Polročná previerka 

známka - percentá 

Výstupná previerka 

známka - percentá 

3,6 – 42,8% 3,5 – 44,8% 2,95 – 51,8% 

 

Technika v 5. ročníku 

Predmet technika je rozdelená na 2 tematické okruhy – TECHNIKA a EKONOMIKA 

DOMÁCNOSTI. 

V tematickom okruhu TECHNIKA sme si vysvetľovali súvislosti vo vzťahu človek – príroda 

– spoločnosť – technika. Na hodinách techniky žiaci rozpoznali profesie remeselníkov a tému 

Remeslá v minulosti a v súčasnosti odprezentovali prostredníctvom svojich posterov. Tie boli 

súčasťou projektu Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie. 

Naučili sa, kto bol majster, tovariš či učeň, ako fungovali cechy a aké mali svoje erby. O tom, 

ako sa ľuďom žilo v Kľakovskej doline a čím sa zaoberali v minulosti, nám prišiel 
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porozprávať pán Ján Búri, starý otec nášho piataka. Jeho rozprávanie bolo pre žiakov veľmi 

zaujímavé. Piatačky si aj prakticky vyskúšali drôtikárstvo – vyrobili stromčeky šťastia.  

Ďalšia praktická činnosť bola zameraná na zhotovenie výrobku – ozdoby na vianočný 

stromček a zhotovili si darčekový predmet ku Dňu matiek. 

V tematickom okruhu EKONOMIKA DOMÁCNOSTI žiaci získali základné informácie 

o pestovateľských a chovateľských prácach. Tému o liečivých rastlinách spracovali do 

prezentácií pod názvom Prírodná lekáreň. 

Žiaci získavali praktické zručnosti pri starostlivosti o okrasné rastliny a dreviny, starali sa 

o úpravu okolia školy. Praktickú časť sme realizovali aj v školskej kuchynke, kde sme sa 

zamerali na prípravu jednoduchého občerstvenia. 

Svet práce – 9. ročník – skupina dievčatá 

Postupovali sme podľa tematických plánov. Praktická činnosť bola zameraná na rozvoj 

zodpovednosti za svoje bezpečné konanie v pracovnom prostredí, rozvoj základných zručností 

pre spoluprácu a rozvoj schopností zlepšovať svoje životné prostredie.  

Pod názvom Odpad – surovina alebo hrozba? sme so žiačkami uskutočnili aktivity zamerané 

na triedenie a recykláciu odpadu. Žiačky vytvorili prezentácie na tému Buďme ohľaduplní 

k životnému prostrediu a Prírodná lekáreň. 

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

rýchleho občerstvenia, či chutného koláča. Žiačky sa starali o kvetinové záhony v areáli 

školy, prakticky si vyskúšali zhotoviť výrobok z drôtika a korálikov – stromčeky šťastia. 

Návrhy a odporúčania:  
Podľa možnosti školy zariadiť učebňu technickej výchovy.  
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Hodnotenie činnosti v záujmových útvaroch 
 

  

Matematika trochu inak – Mgr. Jaroslava Žabková 

 Činnosť v záujmovom útvare bola zameraná na rozvoj tvorivého myslenia a matematickej 

predstavivosti. So žiakmi sme riešili rôzne matematické hlavolamy. Žiaci si vytvorili 

skladačku Tangram a podľa zadania skladali rôzne geometrické útvary a obrázky. V 

záujmovom útvare sme so žiakmi riešili rôzne zaujímavé matematické úlohy, logické hádanky 

– „Kto vie, odpovie“, „Nakresli jedným ťahom“, matematické domino, hlavolamy, 

matematické krížovky, pexesá, bludiská, hry s číslami a magické štvorce. Žiaci si obľúbili 

matematické doplňovačky a tajničky. Radi vytvárali a riešili aj matematické osemsmerovky. 

V záujmovom útvare žiaci modelovali rôzne telesá. 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 – Pytagoriáda, matematická olympiáda. 

 

Hudobno-dramatický krúžok – Mgr. Lenka Staňová 

Do hudobno-tanečného krúžku sa na začiatku prihlásilo 32 detí. Žiaci sa krúžku zúčastňovali 

pravidelne. Činnosť krúžku sa začala 7. 10. 2015 úvodnou hodinou, ktorá sa niesla  v duchu 

základného oboznámenia žiakov s krúžkom a hlavne vzájomného zoznámenia sa žiakov 

navzájom. So žiakmi sme si spravili opäť vstupný, spevácky konkurz. Na ďalšej hodine sme 

začali s nácvikom moderného tanca. S týmto tancom sa dievčatá predstavili na pasovaní 

prvákov. V decembri to bol nácvik piesní a tanca na živý betlehem, kde sa k nácviku piesní 

pridali aj žiaci z iných tried. V januári sme začali ľudovými tancami a opäť moderným 

tancom, s ktorým sa dievčatá predstavili na Dni učiteľov. V mesiaci apríl sme sa venovali 

nácviku ľudových piesní a scénok na vystúpenie k 1. máju a Dňu matiek. Mesiac jún sa zas 

niesol v znamení Doliny, doliny... kde sme so žiakmi nacvičovali piesne na súťaž. Ku koncu 

krúžku sme ešte stihli nacvičiť posledný moderný tanec, s ktorým sa dievčatá predstavili na 

Dni detí.  Na poslednej júnovej hodine sme si zhodnotili činnosť počas celého roka. Každý 

žiak mal možnosť vyjadriť sa k tomu, ktorá pieseň a ktorý tanec sa im najviac páčil. Spoločne 

sme zhodnotili, že krúžok sa im páčil a na rok by sme v činnosti krúžku chceli pokračovať.  

 

Pohybové hry pre 1. stupeň – Mgr. Emília Boháčová  

V záujmovom útvare Pohybové hry bolo prihlásených 30 žiakov z 1. až 4. ročníka. Krúžok 

bol realizovaný každú stredu v trvaní dvoch hodín. Pracovali sme podľa plánu vypracovaného 

na začiatku školského roka. Zaraďované boli pohybové hry na presnosť, rýchlosť i vytrvalosť, 

loptové hry, prehadzovaná, vybíjaná, futbal, floorbal, basketbal, bedminton, pohybové hry s 

lavičkami, švihadlami, rebrinami, prekážkové dráhy, štafety. Pri hrách sa mladší žiaci naučili 

pravidlá hier, starší si ich upevnili, dôraz bol kladený na ich dodržiavanie a hru v duchu fair-

play. Iné pohybové aktivity zažili žiaci pri hrách so snehom, ktoré boli zamerané na presnosť 

– triafanie snehovou guľou na vytýčený cieľ. Mrazivé počasie nám umožnilo aj kĺzanie sa na 

ľade. Vychádzka zimnou prírodou bola spojená nielen s otužovaním, ale aj s prekonávaním 

prekážok. Cieľom vychádzky bolo prikrmovanie lesných zvierat. 

Žiaci mali možnosť dvakrát navštíviť plaváreň. Menší žiaci odbúravali strach z vody, učili sa 

splývať, bavili ich hry vo vode, starší žiaci sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch. Žiaci sa 

zúčastnili aj turistiky na Sitno, prekonávali prekážky horským terénom. Žiaci boli aktívni, 

zmysluplne využívali svoj voľný čas. 
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Spoločenské hry – Mgr. Martina Gáborová 

Záujmový útvar navštevovalo 17 žiakov. Mali k dispozícií množstvo spoločenských hier 

(napr. Monopoly, Človeče, nehnevaj sa, Scrabble, Activity, Pictomania, Dobble, Cink), ktoré 

si vyberali podľa vlastného záujmu. Pri hrách sme sa zdokonaľovali v sociálnych vzťahoch, 

v komunikácii, v hre fair-play, v dodržiavaní pravidiel; rozvíjali sme tvorivosť, postreh, 

logické myslenie a pod. Na niektorých stretnutiach sme pracovali v PC miestnosti alebo 

s tabletmi. Využívali sme napr. www.bezkriedy.sk.  

Krúžok informatiky –  Ing. Dušan Herko 

Prostredníctvom ZU sa žiaci naučili pojmy z oblasti informatiky: webový prehliadač, hardvér, 

softvér, html, syntax a selektory, sieťové prvky, BIOS, nastavenia OS a pod.  

Naučili sa pracovať s videokamerou. Získali skúsenosti ako clona, čas a ISO  môžu mať vplyv 

na fotografiu, oboznámili sa so statívom, realizovali zábery priamo v praxi pri školských či 

obecných akciách. 

Loptové hry – Ing. Dana Strihovská 

Záujmový útvar navštevovalo 26 žiakov. Žiaci cvičili radi. V priebehu školského roku  

získavali zručnosti vo vybíjanej, basketbale, futbale, floorbale a volejbale. Žiaci si osvojovali 

pravidlá hry, základy hry a taktiku hry, ktoré následne aplikovali pri samotných hrách. 

V priebehu činnosti si žiaci zvyšovali svoju kondíciu, posilňovali jednotlivé svalové partie, 

rozvíjali vytrvalosť, rýchlosť, silu a výbušnosť. Za týmto cieľom žiaci absolvovali kondičné 

cvičenia, kruhové tréningy, cvičenia so švihadlami, plnými loptami, cvičenia pri rebrinách 

a na lavičkách. 

Žiaci som viedla k tomu, aby pri cvičeniach dbali na vlastnú bezpečnosť, aby 

pochopili význam rozcvičenia sa ako prevencie pred vznikom úrazov, aby dokázali v prípade 

potreby podať prvú pomoc. Počas hry uplatňovali pravidlá fair- play  a navzájom sa 

povzbudzovali.  

Pohybové hry I. – Mgr. Peter Hlavačka 

V záujmovom útvare Loptové hry bolo prihlásených 27 žiakov z 8. až 9. ročníka. 

Krúžok bol uskutočňovaný každý piatok v trvaní dvoch hodín. 

Pracovali sme podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roka. Obsah hier bol 

prispôsobovaný harmonogramu športových súťaží počas roka. (futbal, volejbal, basketbal, 

florbal). 

Najviac sme sa zamerali na zdokonaľovanie herných činností vo futbale, florbale, volejbale. 

Pokroky sa ukázali na dobrých výsledkoch v reprezentácii školy na súťažiach.  

Zúčastnili sme sa : 

 okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto, 

  okresné kolo vo volejbale chlapcov-3.miesto 

 turnaj Zober loptu , nie drogy – florbal st. žiaci-2. miesto 

 okresné kolo vo futsale st. žiaci – 3. miesto 

 okresné kolo vo florbale st. žiaci – 3. miesto 

 liga vo florbale st. žiaci – 2. miesto 

 malý futbal st. žiaci okresné kolo – 2. miesto 

 malý futbal st. a ml. žiačky okresné kolo- 1.miesto, regionálne kolo – 3.miesto, 

 finále florbalovej ligy starší žiaci – 3.miesto 

V rámci našej školy sme zorganizovali:  

 turnaj vo florbale 2. stupeň dievčatá 1. miesto žiačky 8. ročníka, 2. - 9.r, 3. miesto – 

7.r. 

http://www.bezkriedy.sk/
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 turnaj vo futbale  2. stupeň chlapci 1. miesto získali žiaci 8. ročníka, 2.miesto - 9.r, 3. 

miesto – 6.r. 

 turnaj vo volejbale – zvíťazili chlapci 9. ročníka, 2. miesto – 8.roč., 3. miesto - 

dievčatá 9.roč.,4.miesto – 7.roč., 

Deti boli aktívne, prejavovali veľký záujem o tréningy a zaznamenali veľké pokroky vo 

výkonnosti. 

Pohybové hry II. – Mgr. Peter Hlavačka 

V záujmovom útvare Loptové hry bolo prihlásených 23 žiakov z 5. až 9. ročníka. Krúžok bol 

uskutočňovaný každý pondelok, stredu a v piatok v trvaní jednej hodiny. 

Pracovali sme podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roka. Obsah hier bol 

prispôsobovaný harmonogramu športových súťaží počas roka. (futbal, volejbal, basketbal, 

florbal, vybíjaná, atletika).Najviac sme sa zamerali na nácvik a  zdokonaľovanie herných 

činností vo futbale, florbale, vybíjanej, volejbale. Rozcvičky boli kombinované – veľa 

prípravných hier, posilňovanie kruhové, štarty z rôznych polôh, rozvoj obratnosti, vytrvalosti 

– švihadlá, lavičky. 

Okrem fyzických zručnosti, boli deti vedené k fair play zásadám pri športe a taktike. 

Pokroky sa ukázali na veľmi dobrých výsledkoch v reprezentácii školy na súťažiach.  

Zúčastnili sme sa :  

 okresné kolo vo vybíjanej ml. dievčat – 1. miesto, regionálne kolo vo vybíjanej 

dievčat – 3. miesto,  

 turnaj Zober loptu , nie drogy - vybíjaná ml. žiačky -  2. miesto 

 okresné kolo v malom futbale ml. žiaci – 5. Miesto 

 okresné kolo vo vybíjanej najml. dievčat a chlapcov –3. miesto 

Deti boli aktívne, vzhľadom na vek a skúsenosti ešte ťažko znášali prehru, odmietali sa 

zapájať. Bolo potrebné vyvinúť zvýšenú motiváciu, povzbudenie, vysvetľovanie. 

 

Futbal – prípravka – Mgr. Peter Hlavačka 

 V záujmovom útvare futbal bolo prihlásených 17 žiakov z 2. až a 5. ročníka. Krúžok 

bol uskutočňovaný každý pondelok a štvrtok v trvaní jednej hodiny. Prípravné zápasy sa 

konali vo štvrtok. 

Žiaci sa oboznamovali s prácou s loptou, pravidlami futbalu. Zamerali sme sa na 

nácvik rozohrávania priamych kopov, rohových kopov, vhadzovaniu. Zdokonaľovali sa 

v nácviku základných herných činnostiach jednotlivca, v pohybe s loptou, bez lopty, vo 

vedení, spracovaní lopty, prihrávkach, streľbe na bránu, obchádzaní.  

V rámci tréningových zápasov, priateľských zápasov sme hrali prípravné hry, 

využívali sme získané herné zručnosti. Najmladšie deti mali problém v koordinácii, herných 

činnostiach, žiaci 2. a 3. ročníka zas ťažko znášali neúspech. 

Zúčastnili sme sa : 

 malý futbal najmladších – Mc Donalds – 4. miesto 

 priateľské zápasy : 7.4.  - Hodr. Hámre – Župkov 3:6 

                                          21.4.  - Trnavá Hora – Župkov 1:11 

                                          10.5.  - Župkov - Hodr. Hámre  5:10 

                                          12.5.  - Hliník n. Hronom – Župkov 11:6 

                                          19.5.  - Hodr. Hámre – Župkov  9:7 

                               2.6.   - Voznica- Župkov 2:1 

                                           9.6.   - Nová Baňa- Župkov 6:3 

                                         16.6.   - Župkov – Voznica 12:11 
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Krúžok  Anglický jazyk v MŠ – PaedDr. Miroslava Mesiarikoová 

Na krúžku anglického jazyka sme sa postupne učili pozdravy, základnú slovnú zásobu 

školských pomôcok, číslovky 1-10, hračky a farby, geometrické tvary, oblečenie, slovnú 

zásobu na tému narodeniny a čas na kúpanie. Popritom sa  deti naučili základne frázy 

a výrazy, slovesá súvisiace s danými témami. Naučili sa množstvo pesničiek a básničiek. Deti 

si vypracovávali pracovné listy vždy ku konkrétnej téme a robili interaktívne aktivity na 

interaktívnej tabuli.          

Výtvarný  krúžok v ZŠ – Mgr. Eva Matejová 

Prihlásených bolo 31 žiakov, boli to žiaci I. aj II. stupňa. Na krúžku som striedala rôzne 

výtvarné techniky a využívala rôzny materiál. Pracovali sme s prírodným aj odpadovým 

materiálom, krepovým a farebným papierom, modelovali sme z plastelíny aj modelovacej 

hmoty, kreslili pastelkami, voskovými pastelkami, maľovali temperovými farbami, kriedami, 

robili koláže, frotáže, odkrývacie techniky, kombinované techniky, muchláž, práca 

s pečiatkami, otláčacími valčekmi... Veľkú  časť práce na krúžku sme venovali výtvarným 

súťažiam. Žiaci sa na krúžok tešili, boli aktívni, tvoriví. 

 

Malý akvarista – Mgr. Zuzana Kurková 

 V tomto školskom roku sme začali pracovať s dvoma nádržami – amazonské akvárium a aj 

africké. Deti sa viac zapájali do práce, lebo niektorí sú už našimi členmi dlhšie.   

 So žiakmi sme čistili akváriá, kŕmili sme rybičky, odkalovali dná, čistili zariadenia 

v nádržiach. Rozširovali sme si aj teoretické poznatky. Nielen z netu, ale aj z literatúry pre 

akvaristov. Okrem rybičiek sme začali konzultovať aj iné zvieratká, ktoré chováme doma pre 

radosť. Žiaci si vyrobili zaujímavé plagáty o svojich miláčikoch a pridali k nim aj osobné 

skúsenosti. 

 Aj tento rok sme s deťmi chodili k jarku v našom areáli. Podarilo sa nám odchovať 

niekoľko žiab, ktorých vývin sme mohli sledovať priamo v dvoch malých nádržkách. Vzťah 

k prírode si prehlbovali vo všetkých činnostiach. Naučili sa, že po svedomitej práci môžu 

očakávať pekné a zaujímavé výsledky. 

 

Krúžok  RELAX – Mgr. Lenka Jančoková 

Činnosť krúžku Relax zodpovedala jeho názvu. Prihlásených bolo 14 detí, stretávali sme sa 

od októbra každý štvrtok. Aktivity boli dopredu naplánované, no niektoré som menila podľa 

počasia a okolností. Často sme chodili von do okolia na turistické vychádzky. Doniesli sme aj 

rôzny prírodný materiál, z ktorého deti naaranžovali na chodbe prírodnú scenériu. V školskej 

kuchynke sme si občas niečo uvarili a upiekli; využili sme i voľné triedy a podľa 

inštruktážneho videa sme si zacvičili cviky na posilnenie brušných svalov, horných a dolných 

končatín. V telocvični sme si zahrali stolný tenis. Počas zlého počasia sme v triede vyrábali 

papierové obrazy alebo sa hrali spoločenské hry, popritom sme počúvali piesne dnešných detí. 

Navštívili sme i Žarnovicu, pozreli si Kalváriu, prešli sa okolo potoka. Deti na krúžok chodili 

rady, tešili sa naň. 

 

Krúžok Moja voľba – Mgr. Jarmila Bištuťová 

Krúžok Moja voľba navštevovalo 12 žiakov zo 6. až 9. ročníka. Cieľom aktivít bolo, aby žiaci 

začali rozmýšľať o svojom budúcom povolaní a vedeli sa orientovať medzi strednými 

školami. Najskôr si vyhotovili Žiacky preukaz, do ktorého si zapisovali známky z obľúbených 

predmetov, ako sa vidia o desať rokov vo svojom profesijnom raste. Na spoločných debatách 

sme sa rozprávali o povolaní rodičov, či rodičia pracujú v tom odbore, ktorý vyštudovali, či sa 

u nich v rodine „dedí“ profesia atď.  
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Využívali sme materiál, ktorý sme dostali v rámci projektu Poradenský systém 

a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov v školskom prostredí  „Poradenstvo hrou“. 

Žiaci pracovali s PC, kde si vypĺňali rôzne dotazníky,  hravou formou si zisťovali svoje 

technické predpoklady, zaraďovali sa k rôznym profesijným typom.  

Na vianočné trhy vlastnoručne vyrobili darčeky, zúčastnili sa na besede žiakov, ktorí študujú 

na SOŠ. 

Záujmový útvar Moja voľba je prvým krokom pri plánovaní profesijnej budúcnosti 

žiakov. 

Krúžok Tvorivé dielne – PaedDr. Miroslava Mesiariková 

V rámci tvorivých dielní sa žiaci naučili pracovať s tavnou pištoľou, osvojili si rôzne techniky 

ručných prác ako napríklad vyšívanie, vyrezávanie, drôtikovanie, decoupage, maľovanie 

akvarelovými farbami. Pracovali s rôznymi materiálmi: drevom, látkou, papierom, sklom, 

cestom, drôtikmi, slamou a inými prírodnými materiálmi. Žiaci si vyrobili množstvo 

dekorácií. 

     Cvičenia zo SJL – Mgr. Iveta Tomášová 

Záujmový útvar navštevovali žiaci 9. ročníka. Vytvorila som ho pre potreby upevnenia 

a doučenia učiva vzhľadom na Monitor a prijímacie pohovory na stredné školy.  

Okrem klasických cvičení a vypĺňaní pracovných listov žiaci pracovali s výukovými 

programami a cvičeniami vytvorenými v HotPatotes (program na tvorbu testov 

s vyhodnotením úspešnosti). Ciele záujmového útvaru boli splnené.  

Žiaci dosiahli na T9-2016  60,5 % úspešnosti. 

 

 


