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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 2018/2019 
 

 

spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mgr. Iveta Tomášová                             Mgr. Eva Valentová                                obecné zastupiteľstvo 

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

riaditeľka školy rada školy zriaďovateľ školy 

schválené na PgR dňa 18. 9. 2019          schválené dňa 24. 9. 2019           na vedomie dňa 16. 10. 2019 
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Východiská a podklady: 

Správa  je  vypracovaná  na  základe  Vyhlášky  Ministerstva  školstva  Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického 

usmernenia č. 10/2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Správa bola vypracovaná na základe: 

1. Koncepcie rozvoja školy na roky 2018 – 2023. 

2. Plánu práce školy na školský rok 2018/2019. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a predmetovej komisie. 

4. Informácií o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Župkov  

5. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2018/2019. 

6. Informácie o činnosti koordinátorov školy a žiackej školskej rady v školskom roku 2018/2019. 

7. Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti a vonkajších kontrolách. 

8. Vyhodnotenia jednotlivých podujatí. 

9. Výsledkových listín žiackych súťaží. 

10. Výsledkov autoevalvácie na rok 2018/2019. 

 

 

 

Správu predkladá: 

 

 

 

 

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

Mgr. Iveta Tomášová, 

riaditeľka školy 
 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 18. 09. 2019 
 

 

 

Prerokovaná v Rade školy pri ZŠ s MŠ, Župkov 18 dňa  24. 09. 2019 

 

 

Zobraná na vedomie zriaďovateľom školy dňa 16. 10. 2019 
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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 / Jana Žiaková 

 

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 k 1. 9. 2018 

titul, meno, priezvisko funkcia zvolený / delegovaný za 

Mgr. Eva Valentová predseda zriaďovateľa 

Zdenko Repiský člen zriaďovateľa 

Mgr. Lenka Jančoková člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Mgr. Martina Gáborová člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Bc. Patrícia Kosťová člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Alena Baniariová člen nepedagogických 

zamestnancov 

Mgr. Jarmila Barová člen rodičov ZŠ 

Emília Minarčinová člen rodičov ZŠ 

Ing. Monika Melišová člen rodičov ZŠ 

Mgr. Jana Herková člen rodičov MŠ 

Ing. Rudolf Repiský člen zástupca podieľajúci sa na 

vzdelávaní mládeže 

mailto:riaditel@zszupkov.sk
http://www.zszupkov.sk/
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Činnosť rady školy v školskom roku 2018/2019: 

V  školskom  roku  2018/2019  sa  uskutočnilo 1 zasadnutie  rady  školy.  Súčasťou programu 

bolo aj schvaľovanie alebo prerokovanie dokumentov školy (Správa o výchovno- vzdelávacej 

činnosti školy za školský rok 2017/2018, inovovaný Školský vzdelávací program, Školský 

poriadok), prestupov žiakov, plánu práce na školský rok. Členovia rady školy boli informovaní 

o rozpočte a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2017, o realizovaných projektoch i 

aktivitách školy. 

 

Poradné orgány riaditeľky školy 

Pedagogická rada – v školskom roku 2018/2019 zasadala 5-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 20 žiakom pochvaly rš a 3 žiakom pokarhania rš. Na návrh triednych 

učiteľov PgR schválila: 

 v 1. polroku 16 pochvál TU, 53 napomenutí TU, 3 pokarhania TU. 

 v 2. polroku 60 pochvál TU, 1 napomenutie TU a 3 pokarhania TU. 

Na návrh výchovnej komisie a triednych učiteľov pedagogická rada  riešila porušenia 

školského poriadku školy a navrhla na konci školského roka 2018/2019 siedmim 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, spoluorganizovali rôzne školské podujatia,  operatívne riešili niektoré 

aktuálne úlohy, ako napr. výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T5-2018 a 

žiakov 9. ročníka T9-2019 a taktiež boli nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí a 

súťaží organizovaných školou a CVČ 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. 
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I. C) ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 

Základná škola 

 

roč. stav k 15. 09. 2018 stav k 31. 08. 2019  

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova- 

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov    

v 

ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova- 

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov    

v 

ŠKD 

1. 1 22 0  

 
2 

 

 
64 

1 22 0  

 
2 

 

 
64 

2. 1 21 1 1 19 1 

3. 1 27 4 1 25 5 

4. 1 22 3 1 22 1 

5. 2 30 4   1 30 2   

6. 1 21 7   1 20 1   

7. 1 25 7   1 25 6   

8. 1 19 7   1 20 1   

9. 1 16 3   1 16 1   

spolu 10 204 37 2 64 10 199 37 2 64 

 

Materská škola – priemerná dochádzka 

 

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

priemer 17 13 13,1 15,6 16,1 9,4 18 16,1 17 17 

 

I. D)  ÚDAJE  O POČTE   ZAPÍSANÝCH   ŽIAKOV   DO   1.   ROČNÍKA,   ÚDAJE O 

POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH 

NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY 

 

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

dochádzky v školskom roku 2019/2020 

 

počet 

žiakov 

 z celkového počtu zapísaných  počet tried 

spolu dievčatá odklad plnenia PŠD nezaškolení v MŠ samostatné 

16 9 3  1 1 
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 Údaje  o počte  a úspešnosti  žiakov  na  prijímacích  skúškach  a ich  následnom prijatí 

na štúdium na stredné školy v školskom roku 2018/2019 

 

ročník Prehľad o počte žiakov zapísaných na jednotlivé typy škôl 

  

osemročné 

gymnáziá 
gymnázia 

stredné odborné 

školy 

stredné 

umelecké školy 
špeciálne školy 

9. 0 3 13 1 0 

6. 0 0 0 0 0 

 

 

I. E) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA 

 

Celkové hodnotenie žiakov 

 
 

ročník počet žiakov prospelo 

s vyznamenaním 

prospelo veľmi 

dobre 

prospelo neprospelo 

1. 22 - - 20 2 

2. 19 14 2 2 1 

3. 25 16 5 2 2 

4. 22 17 4 1 0 

5. 30 14 8 6 0 

6. 20 9 8 3 0 

7. 25 13 7 4 1 

8. 20 11 2 5 2 

9. 16 8 7 1 0

1

0

0 

spolu 199              102 43 45             9 

 

Klasifikácia podľa predmetov 

 

predmet 

ročník 

SJL AJ NJ M I D V/G P/B/ 

PRV 

F OŽZ CH 

1. 1,77 1,09  1,91    1,45    

2. 2,21 1,21  1,89 1,00   1,21    

3. 2,16 1,71  2,08 1,13  1,75 1,83    

4. 1,68 1,36  1,77 1,00  1,55 1,27    

5.A 2,27 2,20  2,93 2,33 1,80 2,13 2,13  1,07  

5.B 2,00 1,73  2,40 1,87 1,60 1,53 1,53  1,07  

6. 2,35 1,84  2,20 2,16 1,89 2,21 1,79 1,79 1,16  

7. 2,20 1,74 2,00 2,16 2,16 2,08 1,76 1,80 1,83  1,43 

8. 2,40 2,21 2,21 2,50 2,53 2,16 1,85 1,89 1,90  1,84 

9. 1,75 1,87 1,80 2,38  2,06 1,69 1,75 1,94 1,00 1,56 
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predmet 

ročník 

VU HV MV ON VV  EV/NV TSV PP ČG T 

1.  1,00   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 1,00   

5.A  1,00 1,27  1,00 1,00 1,00 1,00

0 

 1,00 

5.B  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 

6.  1,00 1,00 1,42 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 

7.  1,00 1,13 1,48 1,00 1,00 1,04   1,00 

8.  1,00  1,55 1,00 1,00 1,00   1,00 

9. 1,00  1,00 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00   

 
 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka 

 

5. ročník 

 

 

9. ročník 

 

Výsledky testovania nedosiahli očakávanú úroveň žiakov 5. ročníka v daných predmetoch. Výsledky 

testovania žiakov 9. ročníka potvrdili očakávanú úroveň. 

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému priemeru 

M 59,3 47,5 - 11,8 

SJL 58,4 49,7 - 8.7 

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému priemeru 

M 63,1 64,1 1,3 

SJL                      62,3 67,6 5,3 
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Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia za celý školský rok 2018/2019 
ro

čn
ík

 

v
y
m

eš
k

a
n

é 

h
o
d

in
y
 

o
sp

r.
 

n
eo

sp
r.

 

p
o
ch

v
a
ly

 

T
U

 

n
a
p

o
m

en
u

ti
a
 T

U
 

p
o
k

a
rh

a
n

i

a
 T

U
 

p
o
k

a
rh

a
n

i

a
 R

Š
 

p
o
ch

v
a
ly

 

R
Š

 

zn
íž

en
é 

  

zn
á
m

k
y
 z

o
  

sp
rá

v
a
n

ia
 

1. 3 068 3 055 13 7 3 2 0 0 0 

2. 1 640 1 635 5 7 1 0 0 0 0 

3. 2 440 2 387 53 8 7 0 0 1 2 

4. 2 086 2 037 5 16 3 0 1 11 0 

5. 3 025 2 899 63 10 9 1 0 0 5 

6. 1 908 1 908 0 4 5 1 1 3 1 

7. 2 869  2864 5 6 1 2 0 1 0 

8. 3 425 3 319 106 9 9 0 1 2 3 

9. 1 845 1 845 0 9 3 0 0 2 0 

spolu 22 306 21 985 321 76 54 6 3 20 11 

 

 

Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že v školskom roku 2018/2019 na jedného 

žiaka pripadlo  112,09 vymeškaných hodín. 

Príčinami vysokého počtu vymeškaných vyučovacích hodín boli: 

 dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávania vyučovania z dôvodu choroby a 

rodinných dôvodov, 

 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. 

 

I. F) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV V ŠKOLSKOM ROKU 

2018/2019 

ročník uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 predprimárne vzdelávanie 

1. – 4. ročník ISCED 1 primárne vzdelávanie 

5. – 9. ročník ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie 
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I. G) ÚDAJE O FYZICKOM POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ 

KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 

Zamestnanci ZŠ s MŠ 29 

materská škola  

zamestnanci 2 

z toho pedagogickí zamestnanci 2 

- kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 0 

základná škola  

zamestnanci 24 

z toho pedagogickí zamestnanci 17 

- kvalifikovaní 17 

- nekvalifikovaní 0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 7 

- upratovačky 5 

- ekonomicko-mzdový a hospodársky pracovník 1 

- správca počítačovej siete 1 

školský klub detí  

zamestnanci (započítané v ZŠ)  

z toho pedagogickí zamestnanci 1 

- kvalifikovaní 1 

školská jedáleň  

Zamestnanci 3 

- vedúca ŠJ 1 

- hlavná kuchárka 1 

- pomocná kuchárka 1 
 

Zoznam pedagógov ZŠ s MŠ 

meno, priezvisko, titul aprobácia 

MŠ  

Anna Šipikalová MŠ 

Bc. Patrícia Kosťová MŠ 

ZŠ  

Ivana Betková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jarmila Bištuťová, Mgr. SJL + NJ 

Emília Boháčová, Mgr. ŠKD 

Dana Strihovská, Ing. CH + B 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Peter Hlavačka, Mgr. ON + TSV 

Lenka Staňová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Anton Buchel, Mgr. G + NV 

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

Jaroslava Žabková, Mgr. M + základy techniky 

Ivana Danihelová ŠKD 

Mgr. Mária Kováčová Asistent učiteľa 
 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 

predmet vyučovaný neodborne počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 

anglický jazyk – 1. stupeň 2 

dejepis 2 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

V materskej škole bola 100% odbornosť vzdelávania. 

 

I. H) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 

forma 

vzdelávania 

počet 

vzdelávaných 

priebeh vzdelávania 

ukončilo prebieha začalo 

funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

1 1 0 0 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

funkčné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

adaptačné 

vzdelávanie 

2 2 0 0 

aktualizačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

predatestačné 

vzdelávanie 

2 1 1 0 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie. 

V školskom roku 2018/2019 sa pedagógovia školy zúčastňovali jednodňových seminárov 

týkajúcich sa ich aprobačných predmetov.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

I. I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII NA VEREJNOSTI 

 

UMELECKÉ SÚŤAŽE 

Vianočná 

pohľadnica 

J. Adamská, L. Michňová, V. 

Šimoničová, L. Baborová, S. 

Beňová, E. Adamíková, D. 

Barroso, M. Prôčka, J. Barbora 

 P. Matejová 

Polícia známa – 

neznáma   

A. Zúbek, Juro. Michňa, M. 

Ivaničová, V. Šimoničová, L. 

Michňová, D. Barroso, P. 

Lepáčková, S. Beňová 

 P. Matejová 

Šaliansky Maťko – 

školské kolo 

L. Ludvigová  

E. Adamíková,  

D. Struhár, 

A. Balážová  

L. Fusatý, E. Sýkorová  

S. Repiská 

K. Gáborová, V. Adamcová  

J. Adamská 

K. Šurianska, Š. Angleta 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

 

TU SJL 

Šaliansky Maťko – 

okresné kolo  

L. Ludvigová 

K. Gáborová 

2. miesto 

3. miesto 

p. Matejová 

p. Tomášová 

Rozpoviem ti 

rozprávočku 

   

Po(p)hronie  Zlaté pásmo  

Talent, umenie, 

kumšt – 

celoslovenská 

výtvarná súťaž 

Ján Michňa  

L. Michňová, B. Balážová, N. 

Azorová, L. Valentová, S. 

Pavlíková, E. Dodoková, S. 

Víglašská, K. Budaiová,  

3. miesto  

Regionálna výtvarná 

súťaž Vesmír očami 

detí 

Simon Goral, D. Barroso, S. 

Marušková, L. Kapráliková, L. 

Boháčová, K. Budaiová 

Postup do 

celoslovenského 

kola 

 

Regionálna výtvarná 

súťaž Vesmír očami 

detí 

V. Víglaská, D. Kokles, J. 

Kapráliková, A. Knutová, E. 

Adamíková, Juraj Michňa, V. 

Majerčík, M. Káčerová, F. 

Oslancová, L. Jonášová, V. 

Šimoničová, J. Adamská, Z. 

Drážilová, L. Michňová 

Zaslané práce  

Regionálna výtvarná 

súťaž „Zápalky 

v rukách detí“ 

L. Boháčová 

J. Adamská 

L. Michňová 

 

 

 

E. Adamíková, S. Beňová, L. 

Ludvigová, D. Barroso 

2. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

a postup do 

celoslovenského 

kola 

 

Celoslovenská 

výtvarná súťaž 

Juraj Michňa, S. Marušková   
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Cesty za poznaním 

minulosti 

  

Medzinárodná 

výtvarná súťaž 

„Rozprávočka moja 

naj“ 

T. Kováčová, E. Adamíková, D. 

Barroso, L. Ludvigová, M. 

Ivaničová, V. Šimoničová, L. 

Barborová, L. Boháčová, Z. 

Drážilová, L. Michňová 

  

Regionálna výtvarná 

súťaž „Čarovný svet 

rozprávok“ 

Juraj Michňa 

L. Michňová 

Z. Drážilová 

 

J. Adamská 

V. Adamcová 

L. Boháčová 

A. Angletová 

K. Šurianska 

E. Adamíková 

T. Müller, L. Šipikalová 

Bronzové p. 

Bronzové p. 

2. miesto + cena 

detskej poroty 

1. miesto 

Maskot súťaže 

Strieborné p. 

Bronzové p. 

Bronzové p. 

Zlaté p. 

 

 

Výtvarná súťaž obce 

Ostrý Grúň „Vojna 

očami detí“ 

Juraj Michňa 

L. Ludvigová 

R. Repiský 

T. Slaný 

M. Fischer, L. Kollárová, Š. 

Tomáš, V. Majerčík, D. Struhár, 

N. Hercegová, T. M. Müller, L. 

Repiská, M. Michalová, R. 

Hudecová, A. Barroso 

Cena starostu 

2. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

 

Výtvarná súťaž 

„Škola včera, dnes 

a zajtra“ 

A. Angletová 

K. Šurianska 

F. Oslancová 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Výtvarná súťaž 

Klasici v komixe  

L. Michňová   

Výtvarná súťaž 

Mozaika detských 

práv 

L. Šipikalová 

J. Adamská 

1. miesto 

3. miesto 

 

 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Okresné kolo 

v cezpoľnom behu 

žiačok a žiakov  

Dievčatá: 

M. Mareková, M. Michalová,     N. 

Azorová 

Dievčatá: 

L. Boháčová, M. Fischerová,      K. 

Tekeliová 

Chlapci: 

M. Bara, T. Boháč, J. Minarčin 

Chlapci: 

S. Matejov, A. Lupták 

4. miesto 

 

 

6. miesto 

 

 

6. miesto 

 

10. miesto 

p. Hlavačka 
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Okresné kolo vo 

vybíjanej 

najmladších žiakov  

A. Barroso, R. Repiský, L. Fusatý, 

S. Bodnár, M. Grega, R. Píš, M. 

Marušková, M. Ivaničová, N. 

Hercegová, K. Šurianska, L. 

Repiská, M. Káčerová 

1. miesto, 

postup     

na región 

p. Hlavačka 

Regionálne kolo vo 

vybíjanej 

najmladších žiakov  

A. Barroso, R. Repiský, L. Fusatý, 

S. Bodnár, M. Grega, R. Píš, M. 

Marušková, M. Ivaničová, N. 

Hercegová, K. Šurianska, L. 

Repiská, M. Káčerová 

1. miesto, 

postup     

na kraj 

p. Hlavačka 

Okresné kolo 

v bedmintone žiakov 

a žiačok – družstvá  

Chlapci:  

R. Drážil, J. Minarčin, T. Valenta 

Dievčatá:  

Z. Drážilová, L. Boháčová, N. 

Azorová 

3. miesto 

 

4. miesto 

p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futsale žiakov  

T. Valenta, R. Drážil, M. Bara, T. 

Boháč, J. Minarčin, B. Šopa, A. 

Lupták, E. Šulva, F. Tekeli, S. 

Janovič 

2. miesto p. Hlavačka 

Krajské kolo vo 

najmladších žiakov     

A. Barroso, R. Repiský, L. Fusatý, 

S. Bodnár, M. Grega,   

M. Marušková, M. Ivaničová,  

N. Hercegová, K. Šurianska,  

L. Repiská, M. Káčerová 

1. miesto p. Hlavačka 

Celoslovenské kolo vo 

vybíjanej 

najmladších  

A. Barroso, R. Repiský, L. Fusatý, 

S. Bodnár, M. Grega, M. Fischer, 

M. Marušková, M. Ivaničová, N. 

Hercegová, K. Šurianska, L. 

Repiská, M. Káčerová 

7. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo 

v stolnom tenise  

A. Lupták, E. Šulva, P. Kamody 2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

volejbale žiačok  

N. Azorová, N. Mrenicová, 

S.Pavlíková, L. Boháčová, Z. 

Drážilová, L. Kapráliková, A. 

Tekeliová, N. Boháčová, B. 

Balážová, S. Luptáková, M. 

Fischerová, K. Pásztorová 

3. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

florbale žiakov 

T. Boháč, M. Bara, J. Minarčin, R. 

Drážil, M. Seget, B. Šopa, T. 

Valenta, A. Lupták, M. Nguyen, F. 

Tekeli, J. Michňa, E. Šulva 

2. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

volejbale žiakov  

T. Boháč, J. Minarčin, R. Drážil, M. 

Seget, T. Valenta, F. Tekeli, J. 

Tekeli, M. Nguyen, A. Lupták, A. 

Kohani, J. Michňa 

3. miesto p. Hlavačka 
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Turnaj vo florbale 

žiakov 60. výročie 

školy  

„A“ M. Bara, T. Boháč, B. Šopa, R. 

Drážil, M. Seget, J. Minarčin, F. 

Tekeli 

„B“ T. Valenta, N. Baniari, F. 

Orosz, M. Nguyen, D. Barbora, A. 

Kohani, S. Janovič, E. Šulva, J. 

Michňa, S. Jelemenský, P. Kamody, 

S. Matejov, S. Maslen, K. Tekeli 

1. miesto 

 

 

5. miesto 

p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

vybíjanej mladších 

žiačok  

L. Boháčová, L. Kapráliková, M. 

Fischerová, K. Repiská, K. 

Gáborová, V. Fusatá, L. Barborová, 

K. Tekeliová, M. Vicianová, L. 

Jonášová, M. Michalová, M. 

Ivaničová 

1. miesto p. Hlavačka 

Regionálne kolo vo 

vybíjanej mladších 

žiačok  

L. Boháčová, L. Kapráliková, M. 

Fischerová, K. Repiská, V. Fusatá, 

K. Tekeliová, M. Vicianová, L. 

Jonášová, M. Michalová, M. 

Ivaničová, V. Adamíková 

1. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futbale najmladších 

žiakov a žiačok  

R. Repiský, L. Fusatý, T. Slaný, M. 

Ivaničová, M. Grega, A. Zurian, N. 

Hercegová, M. Fekete, S. Tekeli, D. 

Ďurkov 

1. miesto p. Hlavačka 

Krajské kolo vo 

vybíjanej mladších 

žiačok  

L. Boháčová, L. Kapráliková, M. 

Fischerová, K. Repiská, K. 

Gáborová, V. Fusatá, K. Tekeliová, 

M. Vicianová, L. Jonášová, M. 

Michalová, M. Ivaničová, V. 

Adamíková, M. Marušková 

3. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futbale mladších 

žiakov  

D. Barbora, E. Šulva, S. 

Jelemenský, P. Kamody, J. Tekeli, 

S. Matejov, S. Maslen, K. Tadian 

2. miesto p. Hlavačka 

Regionálne kolo vo 

futbale najmladších 

žiakov a žiačok  

R. Repiský, T. Slaný, M. Ivaničová, 

N. Hercegová, S. Tekeli, L. Fusatý, 

M. Grega, D. Ďurkov, A. Zurian, A. 

Barroso 

3. miesto p. Hlavačka 
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Okresné kolo 

v atletike žiakov 

a žiačok  

Chlapci: 

M. Bara, T: Boháč, B. Šopa, M. 

Repiský, F. Tekeli, A. Lupták, R. 

Drážil, J. Minarčin 

Dievčatá: 

B. Balážová, N. Azorová, M. 

Mareková, L. Jonášová, M. 

Vicianová, M. Fischerová, E. 

Dodoková, L. Michňová 

Jednotlivci: 

M. Bara – beh na 300 m 

R. Drážil – vrh guľou 

M. Mareková – beh na 60 m 

3. miesto 

 

 

 

2. miesto 

 

 

 

 

 

3. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futbale starších 

žiačok  

M. Mareková, N. Azorová, Z. 

Drážilová, B. Balážová, L. 

Kapráliková, L. Boháčová, M. 

Fischerová, M. Michalová, V. 

Fusatá 

1. miesto p. Hlavačka 

Okresné kolo vo 

futbale starších 

žiakov 

M. Bara, B. Šopa, T. Boháč, R. 

Drážil, T. Valenta, F. Tekeli, E. 

Šulva, J. Minarčin, D. Barbora, A. 

Lupták 

4. miesto p. Hlavačka 

Regionálne kolo vo 

futbale starších 

žiakov  

N. Azorová, M. Mareková, L. 

Boháčová, M. Fischerová, L. 

Kapráliková, B. Balážová, Z. 

Drážilová, V. Fusatá, K. Gáborová 

3. miesto p. Hlavačka 

Detské atletické hry 

najmenších žiakov a 

žiačok 

A. Barroso, M. Grega, L. Fusatý, M. 

Michalová, N. Hercegová, M. 

Marušková 

M. Hudeček, S. Kozáček, V. Daniš, 

S. Repiská, E. Mišková, S. Gregová 

3. miesto 

 

 

3. miesto 

p. Hlavačka 

 

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE 

OAJ školské kolo B. Šopa  

 

S. Kučera 

 

T. Valenta, B. Balážová,  

Z. Drážilová, M. Nguyen,  

N. Baniari, M. Bielik, P. 

Kamody, 

L. Kapráliková, M. Martinec, 

L. Meliš, T. Píšová, St. 

Luptáková, 

N. Mrenicová 

postup do okr. 

kola 

postup do okr. 

kola 

 

 

Uč. AJ 
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OSJL školské kolo T. Píšová 

T. Boháč 

B. Balážová 

Z. Drážilová, M. Bara, T. 

Valenta, N. Baniari, N. Belanová, 

M. Nguyen 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Uč. SJL 

OSJL okresné kolo T. Píšová 6. miesto p. Tomášová 

TO kat. B  

školské kolo 

 

 

TO kat. A 

školské kolo 

M. Orosz,  

M. Adamík,  

L. Meliš 

L. Barina, V. Fusatá, Ján Michňa 

T. Valenta, N. Baniari, S. 

Víglašská 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

p. Žabková 

Všetkovedko V. Majerčík 

 

 

D. Barroso 

M. Ivaničová 

L Kopernický, I. Marušková,  

S. Repiská, S. Gregová,  

S. Šurianska, J. Kamody,  

M. Prôčka, M. Fischer,  

E. Adamíková, D. Struhár,  

T. Nguyen, L. Ludvigová,  

J. Jablonka, T. Slaný,  

L. Glezgová, L. Repiská,  

K. Šurianska, M. Grega,  

R. Repiský, A. Barroso 

Všetkovedko 

školy, 

Všetkovedko 

Všetkovedko 

Všetkovedko 

Všetkovedkovi 

učni 

 

Expert P. Kamody, M. Adamík, M. 

Martinec, L. Barborová, L. 

Kapráliková, L. Boháčová. L. 

Meliš, V. Adamcová, P. 

Ondrušek, N. Baniari, E. 

Sýkorová,  

F. Oslancová, P. Sivok, S. 

Kučera, S. Maslen, L. Miškov, N. 

Beťko, M. Píš, L. Mišková, M. 

Bielik,  

T. Valenta, N. Mrenicová, N. 

Belanová, M. Nguyen, M. Bara,  

T. Boháč, B. Šopa 

  

TO kat. B okresné 

kolo 

M. Orosz neúspešný 

riešiteľ 

p. Žabková 

Školské kolo BO N. Mrenicová, St. Luptáková,  

L. Valentová 

 p. Strihovská 
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Školské kolo GO 

Kat. E 

 

 

 

Kat. F 

 

 

 

 

Kat. F 

 

N. Mrenicová 

M. Nguyen 

N. Baniari 

T. Valenta, B. Balážová, N. 

Azorová, T. Píšová 

K. Gáborová 

L. Kapráliková 

M. Adamík 

V. Adamcová, A. Lupták  

P. Kamody, J. Adamská, M. 

Orosz 

M. Bielik 

L. Jonášová  

S. Marušková  

M. Píš, L. Miškov, P. Sivok  

Š. Angleta 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

- 

- 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

ÚR 

- 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

ÚR 

 

Pytagoriáda 3., 4., 5. D. Barroso 

T. Nguyen 

M. Prôčka 

V. Majerčík 

N. Beťko 

S. Laurov 

L. Ludvigová, L. Kollárová,  

S. Marušková, F. Oslancová, M. 

Píš, S. Maslen, M. Bielik, H. 

Danišová, L. Jonášová, P. Sivok, 

S. Košíková 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

 

Pytagoriáda 6., 7., 8. 

 

K. Gáborová 

L. Boháčová 

R. Bóllo 

P. Kamody, M. Adamík, V. 

Fusatá, L. Valigurská, L. 

Barborová, L. Barina, M. 

Martinec, P. Ondrušek, J. 

Adamská, V. Adamcová, T. 

Valenta, N. Belanová, N. Baniari, 

M. Nguyen, Z. Drážilová, T. 

Píšová 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

Úspešný r. 

p. Žabková 

Okresné kolo OAJ  S. Kučera 4. miesto p. Mesiariková 

Okresné kolo MO   T. Boháč  

M. Bara 

F. Oslancová,  

5. – 6. miesto 

7. – 8. miesto 

 

Klokanko 1 L. Bieliková 

J. Kapráliková 

  

Klokanko 2 L. Hafera   

Klokanko 3 V. Adamíková, D. Struhár, E. 

Adamíková, D. Barroso, T. 

Nguyen, J. Michňa, J. Kamody 
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Klokanko 4 A. Barroso, 

V. Majerčík (3. roč.)  

R. Píš, K. Šurianska, L. Repiská, 

R. Repiský, N. Hercegová 

85,5 percentil 

90 percentil 

 

Školák 5 Š. Angleta, S. Laurov, M. 

Ivaničová, H. Danišová 

  

Školák 6 M. Adamík, K. Gáborová, P. 

Kamody, L. Valigurská 

  

Kadet 9 S. Víglašská   

Okresné kolo 

Pytagoriády P3 

D. Barroso 

T. Nguyen 

8. miesto  

Okresné kolo 

Pytagoriády P4 

V. Majerčík 1. miesto  

Okresné kolo 

Pytagoriády P5 

S. Laurov 

N. Beťko 

2. miesto 

5. – 8. miesto 

 

Okresné kolo 

Pytagoriády P6 

K. Gáborová 9.-12. miesto  

Okresné kolo 

Pytagoriády P7 

R. Bóllo 

L. Boháčová 

3. – 6. miesto 

3. – 6. miesto 

 

Okresné kolo MO 

Z7 

V. Adamcová 

L. Boháčová 

3. – 4. miesto 

3. – 4. miesto 

 

Okresné kolo MO 

Z8 

T. Valenta   

Okresné kolo MO 

Z9 

T. Boháč 

M. Bara 

5. – 6. miesto 

7. – 8. miesto 

 

Maks  S. Laurov 

V. Adamcová 

MaksiDiplom 

MaksiDiplom 

 

 

I. J) PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

  

V projekte Zriadenie odborných učební sme boli úspešní. Projekt sa cez letné prázdniny nemohol 

realizovať, pretože neprišla skontrolovaná projektová dokumentácia z MŠVVaŠ. Cez letné prázdniny 

sa zrekonštruovali priestory v školskej jedálni. 

 

I. K) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE. 

V školskom roku 2018/2019 nebola v škole vykonaná inšpekcia. 

 

I. L) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY. 

V rámci  koncepcie rozvoja školy bola  v školskom roku 2018/2019 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, 

 revitalizáciou audiovizuálnej učebne. 
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Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. Pravidelne 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 miestnosť chémie a biológie. Na vyučovanie cudzích jazykov 

slúžilo jazykové laboratórium. 

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

zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli.  I keď realizácia projektu ACC 03028 

(Modrá škola) bola ukončená, naďalej sa 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 2018 

nasledovné: 

 

Položka Príjem v EUR Výdaj v EUR 

Normatívne FP 436 114,00  414 484,94 

Nenormatívne FP   31 544,00   31 020,28 

SPOLU 467 658,00  445 505,22 

Zostatok k 31. 12. 2018        22 152,78   

Výdaj do 31. 03. 2019 (prevádzka)        18 273,20   

 

Názov položky Výdaj v EUR 

Energie 13 634,51 

Materiál 29 239,71 

Cestovné náhrady 1 370,62 

Preprava žiakov na súťaže 404,75 

Údržba 407,36 

Služby 1 7547,78 

Lyžiarsky výcvik 0,00 

Prenájom 10 000,00 

DPN 1 027,89 

Mzdy   358 563,02 

  Odvody 93 986,87 

Doprava žiakov 12 115,78 

SZP 1 650,00 

Vzdelávacie poukazy 6 118,00 

Výchova a vzdelávanie v MŠ 1 539,00 

Príspevok na pedagogického asistenta 10 080,00 
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Príspevok na učebnice Prvouky          80,00 

Príspevok na učebnice AJ           0,00 
 

 

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 

učebňa, audiovizuálna učebňa a školská knižnica na výchovno-vzdelávací proces.   

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. 

Opäť sa nepodarilo vzdelať pedagóga v mediálnej výchove, pretože toto vzdelávanie MPC sa 

neotvorilo. Koncom mája 2018 bola vyhlásená výzva OPV Premena tradičnej školy na 

modernú. Júnový termín odovzdania vypracovaných projektov bol neakceptovateľný z dôvodu 

krátkosti času na vypracovanie projektovej dokumentácie. Preto sme sa rozhodli pre jesenný 

termín odovzdania projektu. Boli sme úspešní. Projekt sa bude realizovať v šk. roku 2019/2020.  

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 školy boli: 

 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 tvorbu našich žiakov a publikovať ju na webovom sídle školy. 
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 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. 

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

Podporovali sme aj mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, žiaci mohli pracovať vo 

viacerých krúžkoch. 

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. 
 

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. 
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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 

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 sme pozývali do školy aj na rôzne 

tvorivé dielne, kde učili 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. 

 

Oblasť ľudských zdrojov 

Špecifické ciele 

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

Kvalifikovaného pedagóga na polovičný úväzok fyziky a dejepisu sa nám nepodarilo 

získať. MPC ponúka vzdelanie na mediálnu výchovu, avšak kvôli malému počtu prihlásených 

záujemcov, vzdelávanie neotvára. 
 

Oblasť reprezentácie a prezentácie školy 

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 rodičov sme pripravovali kultúrne podujatia (k 

Mesiacu úcty k starším, Živý Betlehem, Deň matiek). Na požiadanie sme prezentovali kultúrne 

programy aj v okolitých obciach.  Na konci roka boli vyhlásení dvaja  Žiaci školy – Timotej 

Boháč a Matej Bara (9. ročník), ktorí získali poukážky v hodnote 50 EUR na nákup 

športových potrieb. 17. mája 2019 sme oslávili 60. výročie školy. Stretnutie všetkých pozvaných 

hostí s uskutočnilo v priestoroch školy a slávnostná akadémia v spoločenskom dome obce 

Župkov. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2018/2019 pedagógovia využívali vo svojej práci štátny vzdelávací program, 

inovovaný ŠVP, školský vzdelávací program, inovovaný ŠkVP, 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 
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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 a iŠkVP: 

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

 Pohybová príprava v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Pohybová príprava – 4. ročník po 1 hodine týždenne 

 Pohybová príprava – 5. a 6. ročník 1 hodina týždenne 

 Ochrana života a zdravia – 5., 6. a 9. ročník 1 hodina 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 19-krát.    

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 1. 

– 4., 7. – 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 2018/2019 bolo uskutočnených 26 pedagogických pozorovaní v ZŠ a 0 v 

MŠ. Kontrolná činnosť MZ a PK sa zameriavala na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese,  na  monitorovanie  úrovne  vzdelávacích  výsledkov  detí a 

žiakov.  
 

Čitateľská gramotnosť 

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

vzťahu žiakov ku knihe a literatúre. 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, biológia) na  rozvoj  

čítania  s porozumením,  na  prácu  s informáciou,  nesúvislým  textom a podobne. Bolo tiež 

zorganizované školské kolo olympiády v slovenskom jazyku. Nepodarilo sa zorganizovať besedu 

so spisovateľom. 

 

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 
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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 výrazne 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 žiakov 

z rodín monitorovaných ÚPSVaR v Žarnovici a ďalších problematických rodín, sme 

zorganizovali   stretnutie zák. zástupcov žiakov, na ktoré sme pozvali pracovníkov ÚPSVaR, 

polície, starostov obcí Župkov a Píla. Prítomní boli riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky 

školy, výchovná poradkyňa a členovia Rady školy. Na tomto stretnutí boli zákonní zástupcovia 

opätovne informovaní o ďalšom zákonnom postupe v prípade, že sa   dochádzka žiakov 

a správanie v škole 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. 

 

Cudzie jazyky 

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

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

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

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

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

nepripravenosť v oblasti slovnej zásoby často znemožňovala aplikáciu mnohých inovatívnych 

a inovovaných metód a foriem práce. Bol zistený záujem žiakov/zákonných zástupcov 

o vyučovanie nemeckého jazyka v 7. ročníku a v 1. – 3. ročníku.  

 

Náboženská/etická výchova 

Bol zistený záujem žiakov/zákonných zástupcov o vyučovanie povinne voliteľného predmetu 

náboženská/etická výchova na školský rok 2019/2020, 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. 

 

Školské knižnice 

Aj v tomto školskom roku sme doplnili knižničný fond o knihy najmä pre deti. Dôsledne sa 

viedli povinné evidencie knižničných výpožičiek vždy podľa aktuálnych pokynov metodičky 

pre školské knižnice Rozálie Cenigovej.  

 

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.  

Spolupracovali sme s organizátormi celoslovenskej kampane Deň narcisov a  Biela pastelka. 

V škole sme zbierali plastové vrchnáčiky pre postihnutého chlapca z Hodruše-Hámrov. 
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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. Zapojili sme sa aj do Detského činu roka. 

 

Bezpečnosť a prevencia 

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

ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne na zneužívanie. 

Výchovná poradkyňa v spolupráci s koordinátorkou protidrogovej prevencie organizovali 

besedy s tematikou prevencie sociálno-patologických javov. 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 2018/2019 bolo evidovaných 22 školských úrazov, 

z nich 1 bol preklasifikovaný na registrovaný. V kalendárnom roku 2018 boli úrazy 

odškodnené sumou 548,00 €. 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 T5-2018 a T9- 2019. 

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 2018 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 Mgr. Emília Boháčová. 

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sme dodržiavali Metodický pokyn č. 22/2011 a č. 19/2015 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. Dôsledne sme rešpektovali 

ideu začlenenia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do bežnej triedy ZŠ. Okrem 

slovenského jazyka a matematiky sa títo žiaci v ostatných predmetoch vzdelávali spolu s 

ostatnými žiakmi triedy s využitím výraznej redukcie učiva a posilnením pracovnej výchovy. 

Pri tvorbe IVVP sme postupovali individuálne podľa schopností a potrieb týchto žiakov. 
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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, stále nemáme 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 

Umožnili sme deťom 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 nevyužili. 

Vychovávateľky  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 EUR/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 žiakov a rodičov. 

 

Iné úlohy 

Bol zrealizovaný zápis budúcich prvákov (zapísaných bolo 16 detí). Zorganizovali sme  

lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Ski Krahule. Žiakom IV. ročníka bolo do doložky 

zapísané „Žiak získal primárne vzdelanie.“ a žiakom IX. ročníka „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie.“ Zrealizovali sme aj výchovné koncerty, 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 

http://www.minedu.sk/
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uvoľňovaní svojich detí z vyučovania. Mnohí rodičia vnímajú požiadavku školy na 

bezodkladné oznámenie dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní za šikanovanie. 

V rámci OŽZ sme zorganizovali 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 2019/2020. 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. 

Revitalizovali sme audiovizuálnu učebňu.  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. 
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Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov 

 

Do materskej školy v školskom roku 2018/2019 bolo prijatých 25 detí. Z toho 12 chlapcov a 13 

dievčat. V tomto školskom roku sme mali 6 predškolákov. Dochádzka bola veľmi dobrá. 

Adaptačný proces najmenších detí bol dlhší ako v minulom období.  Väčšina detí, ktoré nastúpili 

do materskej škole neboli samostatné, nemali sebaobslužné návyky. Ešte aj ku koncu školského 

roka máme 2 deti, ktoré sa na postieľke pocikajú a sem-tam aj počas dňa. Spoluprácu s rodičmi 

hodnotím ako pozitívnu. 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 negatívum  slabší  prístup rodičov ku 

zdravotnému stavu detí.  Predškoláci absolvovali orientačnú skúšku pripravenosti na školu.  

Deti dostatočne pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy:  

 6 detí z toho 4 absolvovali testovanie školskej zrelosti.  

Deti problematicky pripravené na zaškolenie v prvom ročníku s upozornením na 

problematické oblasti: 

 Jedno dieťa  – nezrelá grafomotorika, sigmatizmus, rotacizmus,  neistá a menej samostatná 

pri individuálnej  činnosti. 

 Jedno dieťa dostalo odklad z dôvodu že je v starostlivosti v CŠPP Nová Baňa  

 

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

Štátneho  vzdelávacieho programu 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:  

 Vianočné  tvorivé dielne, veľkonočné tvorivé dielne 

 Karneval (v spolupráci s rodičmi) 

 Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič – dieťa, materská škola) 

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

koncerty, divadielka, športové podujatia) 

 V spolupráci so školou divadlo Zvolen, divadelné predstavenia v MŠ 

 Rozlúčka predškolákov u starostu obce 

 Deň Otcov (v materskej škole hry s puzzlami, darček pre otecka a i.) 

 Výlet spoločne s rodičmi  

Pri výchovno-vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy a formy práce.   Snažíme sa 

deťom vytvárať príjemné prostredie materskej školy a podporujeme rozvoj medziľudských 

vzťahov. 

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenie 

V tomto školskom roku sme si doplnili do materskej školy nové didaktické pomôcky: 

 trojvrstvové puzzle, 

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



 

30 
 

kompetencií, 

 nové edukačné počítačové programy, 

  nové dvere a zárubne,  

  zabezpečili sme si aj sponzorsky  nový nábytok do MŠ.  

 

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. V triede máme dieťa s pervazívnou poruchou, kde sa táto 

diagnóza potvrdila  po absolvovaní psychologických vyšetrení. Pracuje s ním asistentka učiteľa. 

Spolupracujeme aj s logopedickou poradňou. Logopéd 1x ročne vykoná v našej materskej škole 

depistáž a na základe jej odporúčania deti s rodičmi pokračujú v nácviku správnej výslovnosti. 

V rámci spolupráce s inými materskými školami v mikroregióne Kľakovská dolina sme tento 

školský rok mali spoločné:  

 divadelné predstavenie spolu so školákmi, 

 hudobnú rozprávku v našej MŠ spolu s MŠ Hrabičov, 

 6. ročník Rozprávkovej škôlky v spolupráci s mikroregiónom Kľakovskej doliny (Veľké 

Pole), 

 spoločnú športovú olympiádu v materskej škole Hrabičov, 

  spoločný hudobný koncert s MŠ Hrabičov, Ostrý Grúň, Veľké Pole a Rudno nad Hronom.   

Dobrú spoluprácu máme aj  so žiakmi prvého ročníka ZŠ Župkov: 

 boli sme na vyučovaní prvákov, 

 žiaci nám zahrali divadielka, 

 zápis predškolákov do prvého ročníka, 

 spoločné akadémie: vianočné, úcta k starším, deň matiek, 60. výročie školy, 

 upevňovanie ľudových tradícií (vianočné zvyky: Ondrej, Barbora, Mikuláš, Vianoce a 

veľkonočné zvyky), 

 varili sme opekance, piekli rôzne koláčiky, nepečené dobroty.   

 

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ 

Pravidelne počas celého školského roka sa snažíme prispievať príspevkami o dianí v materskej 

škole na webovej stránke ZŠ s MŠ. Podávame tam informácie o výchovno-vzdelávacích 

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

očami detí, Vesmír očami detí, Polícia známa-neznáma, Moja dedina, ako ju vidím ja....2019. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2018/2019 sme využívali Štátny vzdelávací program. Pri výchovno-

vzdelávacom procese využívame týždenné plány, ktoré si tvorí každá učiteľka na daný týždeň. Pri 

výchovno-vzdelávacom procese a vzdelávacích  aktivitách využívame aj priestory školy: školskú 

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

telocvičňu, ihrisko. Okolie materskej školy pri pobyte vonku a výchovno-vzdelávacích aktivitách . 

Počas školského roka sme dodržiavali dohodnuté hodnoty školy a pravidlá správania sa, viedli 

sme k tomu aj deti materskej školy. Pri výchovno-vzdelávacích plánoch využívame základné 

pedagogické dokumenty: Štátny vzdelávací program , týždenné plány. Vedieme deti k humanizmu 

formou emocionálnej výchovy, aby deti už v predprimárnom veku vedeli prejavovať svoje 
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pozitívne a negatívne city. V našej materskej škole zatiaľ nemáme 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. Organizovali sme v materskej škole vzdelávanie Prírodovedno-

technické, kde sa zúčastnilo viac ako 22 učiteliek z okolia ako napr. Tlmače, Žiar nad Hronom, 

Hrabičov, Rudno nad Hronom ai.  Materská škola má už ôsmy rok metodické združenie 

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

vymieňaní si didaktických pomôcok vzájomne a spolupráce v rôznych aktivitách.  

 

Predčitateľská gramotnosť 

U detí v materskej škole rozvíjame predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód 

predčitateľskej gramotnosti: 

 Slovná banka 

 Metóda lona 

 Odpisovanie 

 Maľované čítanie 

 Riadené čítanie 

 Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby 

 Dramatizácie 

 Prediktabilné čítanie 

 Tvorenie kníh 

Tieto metódy uplatňujeme v týždenných plánoch a sú zaradené v každom týždni. Okrem toho 

podporujeme deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, učenia sa 

rôznych riekaniek, básní, vyčítaniek,  hádaniek a i . V rámci tohto programu spolupracujeme aj s 

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

Po upovedomení rodičov si niektorý svoju povinnosť aj napriek tomu nesplnia a nenavštevujú 

pravidelne logopéda . Tento školský rok sme mali štyri deti, ktoré mali navštevovať logopedickú 

poradňu. Po upovedomení navštevovali logopédiu všetky deti pravidelne.  

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V materskej škole nevytvárame žiadne oddelenie rómskych detí v dôsledku ich etnickej 

príslušnosti od ostatných detí. Môžem aj spoluprácu s rodičmi týchto detí  hodnotiť pozitívne. 

V tomto školskom roku sme nemali žiadne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

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

vzdelávacom procese dôraz na environmentálnu výchovu k rozvoju osobnosti v prístupe k prírode 

a životnému prostrediu. Na školskom dvore sme dotvorili nové kútiky na rozvoj hrubej motoriky, 

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

 október (tvorenie v spolupráci s rodičmi na tému Jeseň, Deň jablka), 

 november  separovanie jeho dôležitosť a význam aktivita Ježko Separko (deti vytvárali 

rôzne predmety z odpadového materiálu, návšteva separačného dvora v Župkove), 
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 zdravá výživa: tvorba smoothie, ovocný a zeleninových tanier, zeleninové nátierky, 

 pečenie koláčov, chleba, varili med z púpavy,  

 v spolupráci so ZŠ Deň Zeme, Deň vody, environmentálne hry, 

 spolupráca s Lesným závodom Žarnovica: návšteva lesnej škôlky, sadenie zeleniny na 

školskom dvore (vlastná záhradka), 

 zber liečivých rastlín, 

 vynovili sme bylinkovú skalku, kde sme využili tiež odpadový materiál, 

 sadenie kvietkov, 

 pozorovanie hmyzu zážitkovým učením – slimáky, pozorovanie rastu motýľa od húsenici 

až po motýľa,  domáce zvieratá – návšteva hospodárskeho dvora (krava), 

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

 pokusy so snehom, ľadom, tvorba dúhy, mrakov,  klíčenie a pozorovanie a i. 

Týmito aktivitami sa snažíme v deťoch podporovať a viesť ich k zdravému životnému štýlu, 

chráneniu prírody. 

 

Knižnice 

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do aktivít v rámci  Medzinárodného mesiaca kníh. 

Tento školský rok sme sa tiež zapojili a organizovali sme vlastné aktivity na danú tému: deti 

kreslili, vyrábali knihy, počúvali rozprávku, dramatizovali, divadielka v MŠ, navštívili aj školskú 

knižnicu. 

 

Zdravý životný štýl 

V materskej škole sa cez výchovno-vzdelávaciu činnosť a edukačné aktivity snažíme u detí 

posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu, pohybovými aktivitami, športovými 

činnosťami, a to: 

 športovými a pohybovými aktivitami na školskom dvore, 

 vychádzkami do okolia, 

 sadením zeleniny na školskom dvore, 

 zberom úrody (september, október), 

 realizovaním prednášky: starostlivosť o chorého (zdravotná sestra), 

 realizovaním Dňa jablka (pripravili sme si jablkový koláč), 

 organizovaním zdravého týždňa:  príprava rôznych nátierok, smoothie, ovocné špízy a i. 

dobroty z ovocia a zeleniny  (aj z vlastnej úrody), 

 účasťou na olympiáde materských škôl: športové dopoludnie, 

  zbieraním byliniek. 

 

Ľudské a detské práva 

V materskej škole vytvárame deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iných kultúr. 

 

Bezpečnosť a prevencia 

Naša materská škola spolupracuje s policajným zborom a to hlavne s kpt. Ing. Silviou Filusovou, 

ktorá robí deťom v našej MŠ prednášky o význame a bezpečnosti hlavne na cestách, ale 

i o význame bezpečnosti samotnej. Deti sa vo výchovno-vzdelávacom procese oboznamovali 
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s ľudským telom a boli v učebni ZŠ, kde si mohli zážitkovou formou prezrieť ukryté dôležité 

funkcie nášho tela. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani pracovné úrazy 

v materskej škole. 

 

Informačné a komunikačné technológie 

Využívame inovačné pedagogické metódy pri využívaní  IKT a rozvíjame deťom kompetencie 

v tejto oblasti prostredníctvom: 

 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 stále naše digitálne pomôcky dokupovať a vynovovať stále novšími pomôckami.  

 

Iné úlohy 

V našej materskej škole uplatňujeme najmä zážitkové učenie a plánujeme k tomu aj aktivity. 

V školskom roku 2018/2019 sme zrealizovali: 

 Výchovný koncert (hudobné nástroje) 

 Púšťanie šarkanov 

 Pokusy so živou a neživou prírodou 

 Najkrajší anjelik 

 Starostlivosť o vtáčiky v zime 

 Poznávanie práce ľudí  

 Mikuláš 

 Návšteva Koliba Riečky 

 Pozorovanie mláďat   

 Tvorivé dielne – remeslá  

 

Deťom, ktoré ukončili materskú školu a od septembra nastupujú do ZŠ sme na žiadosť zákonných 

zástupcov odovzdali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole.  
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Hodnotenie činnosti  koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania 

Úlohy koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania sú v súlade s Národným štandardom 

finančnej gramotnosti,  s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 a s 

Plánom práce školy. 

Cieľom finančnej gramotnosti na našej škole je zabezpečiť rozvoj spôsobilostí u žiakov, ktoré sú 

potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. 

Jednotlivé témy na rozvoj finančnej gramotnosti sú realizované v rámci preberaného učiva vo 

vyučovacích predmetoch školy. Pri osvojovaní vedomostí žiaci nadväzujú na spoločné témy a 

medzipredmetové vzťahy v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Žiaci sa učia: 

 poznať hodnotu peňazí,  

 plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách, 

 vedieť prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť,  

 poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

 poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb, 

 poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov,  

 vedieť pochopiť otázky bohatstva a chudoby. 

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa  realizuje v súlade s medzinárodnou normou pre 

klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne:   

 ISCED  1/Úroveň 1, 

  ISCED  2/Úroveň 2. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

 metodicky usmerňoval učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, 

 na podporu výučby finančnej gramotnosti využíval centrálny informačný portál 

MŠVVaŠSR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy 

www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx, 

 využíval informácie z portálu www.vzdelavanie.jasr.sk, www.viacakopeniaze.sk,  

www.fininfo.sk, 

 v rámci aktivity Dňa finančnej gramotnosti v 1. polroku pre žiakov 1. a 2. stupňa 

zrealizoval Deň eura - žiaci v nižších ročníkoch sa prostredníctvom prezentácie 

oboznámili s eurom, európskou vlajkou, hymnou a množstvom iných zaujímavostí. 

Informácie z prezentácie použili pri riešení úloh v  pracovných listoch, žiaci kreslili mince, 

zahrali sa na obchod. Pre žiakov 2. stupňa si deviataci pripravili prezentáciu so 

zaujímavosťami o eure a eurozóne. Žiaci sa zapojili do ankety, ktorá bola rozdelená do 

dvoch kategórii - pre žiakov 1. a 2. stupňa, v ktorej mali zodpovedať na otázky týkajúce sa 

eura ako platidla, 

 v 2. polroku počas Dňa finančnej gramotnosti vyučujúci využili odborné zručnosti, ktoré 

získali v rámci vzdelávania pod názvom Edukačná aktivita zameraná na rozvoj finančnej 

gramotnosti. Žiaci 1. stupňa si pripravenými aktivitami mali možnosť osvojiť, čo znamená 

žiť hospodárne, ako si vytvoriť rozpočet výletu, či naplánovať nákup podľa receptu. 

Tretiaci si zhotovili pekné europokladničky. Žiaci 5. A triedy obliekali rodinu 

z ponúknutých kusov oblečenia v rôznych menách. Museli si sami vyhľadať online 

kalkulačku mien a previesť doláre/libry na eurá. Zistili skratku meny a jej kurz. Taktiež 

vytvorili jednoduchú konverzáciu v obchode, čo koľko stojí. Slovnú zásobu si obohatili 

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx
http://www.vzdelavanie.jasr.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.fininfo.sk/
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o spôsoby platenia. Žiaci 5. B pracovali s akciovými letákmi a zisťovali, koľko môžu 

ušetriť za bežný nákup, ak nakupujú potraviny a drogériu v akciách. Zistenia zapisovali do 

prehľadných tabuliek. Šiestaci sa naučili vyhľadávať na internete informácie ohľadom 

nákupu cestovného lístku v zahraničí. Zistili, aký je rozdiel ceny cestovného lístku počas 

dňa z Londýna do Bristolu a inými mestami v Anglicku. Zároveň si rozvíjali slovnú 

zásobu. Žiaci siedmeho ročníka sa zahrali na fiktívne banky. Prostredníctvom internetu si 

vyhľadali základné údaje o bankách – jej históriu a ponuku banky. Na základe úrokovej 

miery banky vypočítali príklady týkajúce sa sporenia a pôžičky banky. Žiaci 8. A triedy si 

začali na hodine finančnej gramotnosti plánovať jednotlivé kroky, ako si zabezpečiť 

financie. Prvou cestou k cieľu je úspešne ukončiť základnú školu a pokračovať v štúdiu na 

strednej, prípadne vysokej škole. Aktivitou SEMAFOR si vyplnili dotazník a  zistili, 

k akému kariérnemu typu patria. Podľa výsledku si vybrali zodpovedajúce povolanie a typ  

školy, kde sa naň pripravia. Diskutovali  o tom, ako môžu oni sami prispieť do rodinného 

rozpočtu. Nakoniec vyplnili pracovný list ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA, kde si 

farebne vyznačili jednotlivé cesty k splneniu svojich predstáv o budúcnosti. Taktiež 

predviedli scénku spokojného a nespokojného zákazníka, ktorý tovar reklamuje. Deviataci 

v aktivite S PENIAZMI OKOLO SVETA zisťovali prevod mien peňazí v jednotlivých 

štátoch  a  vypočítali si presnú sumu podľa aktuálneho kurzu. Získali tiež informácie, ako 

sa orientovať vo výplatnej páske. Žiaci svoje aktivity prezentovali pred žiakmi celej školy. 

 

Hodnotenie činnosti koordinátora environmentálnej výchovy 

 

Tento školský rok sme sa snažili plniť úlohy ENV ako prierezovej témy. Spolupracovali sme 

s Recyklohrami a plnili sme ich úlohy, stali sme sa členmi Stromu života, kde sme čerpali námety 

a nápady na niektoré naše aktivity. Tiež sme spolupracovali s protidrogovou preventistkou, mávali 

sme spoločné akcie. Na hornej chodbe boli tematické nástenky, ktoré mohli vyučujúci využívať 

na vyučovacích hodinách. Svoje aktivity sme menili podľa potreby v súlade s plánom 

koordinátora. 

 september: I. úloha Recyklohier -  SMS; 

 október: pokračovanie v úlohe – Zber starých mobilov; návšteva v zberných surovinách 

v Žarnovici; 

 november: Zdravie z prírody – len v rámci jednotlivých tried; dobrovoľná akcia Zber 

mobilov, Detský čin roka – vyhodnotenie; 

 december: podľa plánu, nebola fotosúťaž, zamerali sme sa na výrobu vtáčích kŕmidiel; 

 január: konkrétne činnosti v okolí školy za zachovanie prírodného prostredia, 

prikrmovanie, dopĺňanie kŕmidiel; 

 február: zapojenie do dotazníka koordinátorov zapojených do SMS; Kyslý dážď, jeho 

dôsledky na celý ekosystém; 

 marec: aktivity k téme Voda; mokrade – tematická nástenka, príprava k Veľkej noci – 

využívanie prírodného materiálu; 

 apríl: práca na náučnom chodníku, vytváranie informačných tabúľ na chodník, nástenka 

o dôsledkoch ľudských zásahov do prírody a jej zmeny za posledných 10 rokov; (s touto 

témou sme pracovali do konca školského roka, žiaci dokázali diskutovať o danej téme 

a vyjadrovať svoje názory. Úloha Recyklohier: Cesta elektroodpadu; Prihlásenie do 
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Stromu života; 

 máj: Úloha Recyklohier: Ako oslavujú Recyklohráči Deň Zeme? 

 jún: využívanie okolia školy na aktivity, ochrana ŽP, sledovanie internetových stránok, 

ktoré informujú o aktivitách v slovenských lesoch a NP; 

Počas školského roka sme sa venovali zberu vrchnáčikov z pet fliaš pre rodinu Lalkovičovú 

z Hodruše Hámrov. Od januára bola vyhlásená výzva na lepšie separovanie papiera v triedach. 

Každá trieda dostala box na papier a poverení žiaci kontrolujú triedenie, hodnotia ho bodmi a na 

záver roka vyhodnotíme najlepšiu triedu. Uvidíme, či sa nám podarí zachrániť aspoň 1 strom (na 

záchranu 1 stromu treba nazbierať 125 kg papiera). 

Počas celého školského roka sme využívali areál našej školy na prácu, skrášľovanie ale aj na 

spoznávanie prírody. Zhotovili sme dva hmyzie domčeky, napájačku pre hmyz, nádrž pre 

žubrienky.  

Viac sme sa zameriavali na praktické činnosti a žiakov to aj očividne bavilo. Okrem uvedených 

vecí sme pripravili aj lavičky na sedenie vonku. Jednu nám darovala rodina Kopernická, tú sme 

natreli a dve menšie môžu žiaci využívať pri pobyte vonku. (ŠKD) v týchto aktivitách by sme 

pokračovali aj na druhý školský rok. 

 

Hodnotenie činnosti koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP 

 

Úlohy koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP boli v súlade s Pedagogicko-organizačnými 

pokynmi na školský rok 2018/2019 a s Plánom práce školy. 

Náplň práce koordinátora pre prácu so žiakmi so ŠVVP tvorí prílohu Plánu výchovného poradcu. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

 počas rok aktualizoval dokumentáciu o integrovaných - začlenených žiakoch a žiakoch so 

ŠVVP, 

 v spolupráci s výchovným poradcom informoval triednych učiteľov a ostatných 

pedagógov školy so závermi CPPPaP, 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi diskutoval o vhodnom prístupe 

k  integrovaným/začleneným žiakom, usmerňoval pri tvorbe ich individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov, 

 uskutočnil pedagogické pozorovanie  integrovaných žiakov -  žiačky 9. ročníka s ľahkým 

mentálnym postihnutím - kontrolnú činnosť zameral na dodržiavanie odporúčaní CŠPP 

Nová Baňa a  na zohľadňovanie ich potrieb vo výchovno-vzdelávacom procese - 

využívanie individuálneho prístupu, aktívny prístup na vyučovacej hodine, 

sebahodnotenie; ďalšie pozorovanie uskutočnil v triede 8. A – sledoval prácu žiakov IVVP 

a rešpektovanie odporúčaní CPPPaP ZC na vyučovaní s integrovanými žiakmi, 

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

a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej integrácii, 

pokyny k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov zo SZP, žiakov s poruchami správania sa 

a učenia, ale aj nadaných žiakov, 

 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 

http://www.statpedu.sk/
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k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu; uskutočnil prehodnotenie integrácie aj 

nadaných žiakov, 

 v mesiaci jún v spolupráci s triednymi učiteľmi a CŠPP Nová Baňa uskutočnil stretnutie 

s cieľom prehodnotenia integrácie 8 žiakov, z toho 6 začlenených žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím do bežnej triedy – stretnutia sa zúčastnili 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. 

 prostredníctvom dotazníka pre integrovaných žiakov s nadaním zisťoval, ako sa žiaci cítia 

v škole, či učitelia rozvíjajú ich nadanie, či žiaci pomáhajú spolužiakom, záujem rodičov 

o ich prácu v škole. 

 prostredníctvom dotazníka pre rodičov integrovaných žiakov zisťoval spokojnosť rodičov 

pri vytváraní podmienok pre vzdelávanie týchto žiakov na našej škole. 

 prostredníctvom dotazníka pre rodičov nadaných  žiakov zisťoval spokojnosť rodičov pri 

vytváraní podmienok pre vzdelávanie týchto žiakov na našej škole.  

 v spolupráci s vedením školy, výchovnou komisiou v škole a so zriaďovateľom prijímal 

opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí 

nechodili do školy a ich správanie nebolo v súlade so školským poriadkom. 

 

K 30. 06. 2019  bolo v škole 37 žiakov integrovaných, z toho 5 nadaných, 6 začlenených žiakov 

s ľahkým mentálnym postihnutím, 26 s rôznymi poruchami učenia, ktorí sa vyučovali podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, pričom sa dodržiavali pokyny a odporúčania 

príslušného poradenského zariadenia. 

S cieľom skvalitnenia práce žiakov IVVP a ŠVVP dve asistentky učiteľa pracovali s týmito 

žiakmi podľa potreby a vopred dohodnutého rozvrhu.  
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Vyhodnotenie DOTAZNÍKA 

 

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

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

V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej odpovedí. 

 

Dotazník vyplnilo 23 žiakov z 26 žiakov (  88,4 %): 3. ročník – 3 žiaci, 4. ročník – 1 žiak, 5. 

ročník – 2 žiaci, 6. ročník – 6 žiaci, 7. ročník – 4 žiaci, 8. ročník – 6 žiakov, 9. ročník – 1 žiak. 

 

1. Pohlavie:  chlapec      16  69,6% 

                        dievča       7  30,4%  

2. Navštevujem  2. – 9. ročník.  

 

3. V škole sa cítim : 

 veľmi dobre       8 žiakov 34,8% 

 väčšinou dobre      14 žiakov 60,9% 

 skôr nepríjemne       1 žiakov 4,3% 

 nie dobre, zle         0 žiakov 0% 

    

4. Na vyučovaní učitelia:   

 prihliadajú na moje poruchy učenia/správania  8 žiakov 34,8% 

 dávajú mi dostatok času na vypracovanie úloh pri práci 14 žiakov 60,9% 

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

                  7  žiakov 30,4% 

(5. ročník – 1 žiak I; 6. ročník – 2 žiaci SJL, 1 žiak ON, 1 žiak D;  7. ročník – 1 žiak SJL; 8. 

ročník - 1 žiak NJ) 

 

5. Moji spolužiaci: 

 mi pomáhajú, ak mám problém s učením   19 žiakov 82,6% 

 nepomáhajú mi      2 žiaci  8,7% 

 vysmievajú sa mi, ak niečo neviem    2 žiaci  8,7% 

 

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

 veľmi často       15 žiakov 65,2% 

 primerane       8 žiakov 34,8% 

 chcú, ale nemajú čas      0 žiakov 0% 

 málo        0 žiak  0% 

 vôbec sa nezaujímajú      0 žiakov 0% 
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Vyhodnotenie DOTAZNÍKA 

 

Pred sebou máš krátky dotazník pre nadaných žiakov. Poprosím Ťa o jeho vyplnenie. Odpovede 

v ňom označ krížikom, prípadne doplň odpoveď. V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej 

odpovedí.   

 

Dotazník vyplnilo 5 žiakov z 5 žiakov ( 100%): 3. ročník – 1 žiak, 4. ročník – 1 žiačka, 5. ročník – 

2 žiaci, 6. ročník – 1 žiačka. 

 

1. Pohlavie:  chlapec      2  40% 

                       dievča       3  60%  

 

2. Navštevujem  3. – 6. ročník.  

 

3. V škole sa cítim: 

 veľmi dobre       0 žiakov 0% 

 väčšinou dobre      5 žiakov 100% 

 skôr nepríjemne      0 žiakov 0% 

 nie dobre, zle        0 žiakov 0% 

 

4. Na vyučovaní učitelia:  

 majú špecifický prístup     1 žiak  20% 

 používajú metódy a formy práce na rozvíjanie môjho nadania 

                    1 žiak  20% 

 pripravujú ma na súťaže a olympiády               1 žiak  20% 

 rozvíjajú moju tvorivosť     3 žiaci  60% 

 neprihliadajú na moje nadanie    0 žiakov 0% 

  

5. Mojim spolužiakom: 

 pomáham, ak majú problém s učením   5 žiak  100% 

 nepomáham im 

 

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

 veľmi často       4 žiaci  80% 

 primerane       1 žiak  20% 

 chcú, ale nemajú čas      0 žiakov 0% 

 málo        0 žiak  0% 

 vôbec sa nezaujímajú      0 žiakov 0% 
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Vyhodnotenie DOTAZNÍKA 

 

Dotazník pre rodiča žiaka s poruchami učenia sa, správania 

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

sa a správania? 

  ÁNO                    8 rodičov 88,9%   

  NIE                   1 rodič  11,1% 

 

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

  prítomnosť asistenta na vyučovacích hodinách             1 rodič  11,1%   

  individuálny prístup učiteľa               4 rodičia 44,4% 

  dostatok času pri písaní previerok, rešpektovanie 

    pomalšieho tempa práce žiaka                                    8 rodičov 88,9%   

  doučovanie                 3 rodičia 33,3%  

  iné: má všetko potrebné k zlepšeniu prospechu            1 rodič  11,1% 

 

2. Ak ste označili NIE, pomenujte, čo by mala škola zmeniť, skvalitniť pri vzdelávaní žiakov so 

ŠVVP? 

 

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

    

 

 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a 

 

Dotazník pre rodiča žiaka s nadaním 

 

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

sa a správania? 

  ÁNO                  4 rodičia  100%   

  NIE                 0 rodičov 0% 

 

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

 špecifický prístup učiteľa              3 rodičia  75%  

 metódy a formy práce učiteľa na rozvíjanie nadania          0 rodičov 0% 

 obsah učiva                2 rodičia  50% 

  príprava žiaka na súťaže a olympiády            1 rodič  25% 

  rozvoj tvorivosti               2 rodičia  50% 

  iné: málo tvorivosti               1 rodič  25% 

 

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

ŠVVP? 

pridať tvorivé aktivity                          1 rodič  25% 
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Hodnotenie činnosti koordinátora žiackeho parlamentu 

 

V školskom roku 2018/2019 pracoval žiacky parlament pod vedením PaedDr. Miroslavy 

Mesiarikovej a riadil sa plánom práce stanoveným na tento školský rok. Zvolený zástupcovia 

jednotlivých tried sa aktívne zapájali do činnosti žiackeho parlamentu. Tento školský rok 

parlament pracoval v zložení po dvoch zástupcoch z každej triedy na II. stupni.  

Tak ako aj po minulé roky zástupcovia z jednotlivých tried sa pravidelne každý mesiac, prípadne 

podľa potreby zúčastňovali na zasadnutí žiackeho parlamentu. Svojich spolužiakov informovali o 

pripravovaných aktivitách, podieľali sa na príprave a organizovaní rôznych školských i 

mimoškolských akcií. Svojimi pripomienkami, nápadmi aj návrhmi sa snažili skvalitniť vyplnenie 

voľného času žiakov a celkového diania života na škole. V školskom roku 2018/2019 sa členovia 

ŽP ešte aktívnejšie zapájali do činností ŽP. Venovali sa všetkým bodom, ktoré má uvedené v 

pláne práce. Na svojich zasadnutiach ŽP vyhodnotil splnené úlohy predchádzajúceho mesiaca, 

zároveň sa schvaľovali nové úlohy na nasledujúce obdobie. Pomáhali realizovať voľnočasové 

záujmy žiakov, podávali iniciatívne návrhy a stanoviská a podieľali sa na riešení problémov 

žiakov našej školy či už vzdelávacích, alebo výchovných.   V tomto školskom roku sa parlamentu 

podarilo zorganizovať alebo sa zapojiť do organizácie viacerých akcií. Pozitívne hodnotíme najmä 

prístup žiakov k činnosti ŽP, členovia parlamentu boli ochotní venovať svoj voľný čas aktivitám a 

podujatiam ŽP. Najväčší úspech medzi žiakmi mali tradičné, každoročne sa konajúce školské 

akcie, akou je napríklad jesenná a vianočná výzdoba tried, fašiangový sprievod, Valentínska 

pošta.  Tak ako po iné roky, aj tentokrát sme spolupracovali s organizáciou Liga proti rakovine a 

naši dobrovoľníci ochotne pomáhali pri zbierke na Deň narcisov. Zorganizovali súťaž tried 

o realizáciu najzdravšieho a najchutnejšieho receptu pri príležitosti Svetového dňa Červeného 

kríža, druhý ročník súťaže tried o najkrajšiu tekvicu, Beh mieru, korčuľovanie na zimnom 

štadióne, rôzne aktivity pri príležitosti Mesiaca knihy, aktivity na Deň Zeme, prednášku a koncert 

slovenského rappera Wuashicu pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám.. Žiaci 

vyrobili pekné darčeky ku Dňu učiteľov a ku Dňu matiek, ktorými obdarovali všetky matky, ktoré 

v ten deň navštívili školu. Zahrali si volejbal žiaci proti učiteľom. Niektoré aktivity boli zo strany 

žiakov úspešnejšie, iné menej. Niektoré mesiace mali žiaci v škole celkovo veľa aktivít a preto 

nebol o niektoré aktivity organizované ŽP veľký záujem. Každoročným problémom je aj účasť 

tých istých žiakov na aktivitách a nechuť zvyšných zapojiť sa. Na záver môžem skonštatovať, že 

činnosť ŽP má zmysel a bude aj naďalej pracovať podľa podnetov zo strany žiakov a plánu 

činností na jednotlivé mesiace. 
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Hodnotenie činnosti koordinátora drogovej prevencie 

 

Pracovala som podľa plánu vytvoreného na začiatku školského roku. Spolupracovala som 

s triednymi učiteľmi a s vychovávateľkami ŠKD. Aktivity, ktoré uskutočnené neboli sa 

nerealizovali z objektívnych dôvodov – nepriazeň počasia. 

V tomto školskom roku sa v rámci protidrogovej prevencie uskutočnili nasledovné aktivity: 

 Návšteva ZŠ v Štiavnických Baniach – vystúpenie sokoliarov, prehliadka priestorov chovu 

dravcov. 

 Zorganizovanie darcovstva krvi – dvakrát. 

 Turistické aktivity – výstup na Ždánsku skalu, návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne 

a turistika do Stratenej, Jánošíkove diery, rozhľadňa v Bojniciach. 

 Zapojenie sa do projektu na podporu chorých na AIDS  Červené stužky -  boli sme 

vyhodnotení medzi 20 najlepšími školami. 

 Vianočné vystúpenie v Samaritánke v Žarnovici, výroba vianočného pečiva pre klientov 

tejto neziskovej organizácie. 

 Školské športové turnaje – florbal, vybíjaná, volejbal a futbal. 

 Zorganizovanie Behu mieru. 

 Zorganizovanie Atletickej olympiády pre I. stupeň. 

 Beseda s pracovníkom Psychiatrickej liečebne z Prednej hory  pre žiakov VII. až IX. 

ročníka na tému Zvládanie stresu a Drogy a ich účinky na ľudský organizmus. 

 Beseda s por. Holečkovou  PZ SR  -  dopravná výchova  pre žiakov piateho ročníka. 

 Beseda s por. Holečkovou PZ SR – protidrogová výchova pre žiakov ôsmeho a deviateho 

ročníka. 

 Beseda s kpt. Mazúrovou, hasičský zbor SR –  príčiny vzniku požiarov pre žiakov šiesteho 

ročníka. 

  Návšteva plavárne v Žiari nad Hronom – dvakrát. 

  Beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo ZH p. 

Malatincovou na tému Zdravá výživa. 

 Fašiangový sprievod v obci. 

 Návšteva lesníckych dní v Banskej Štiavnice. 

Počas školského roku sme nezaznamenali požívanie alkoholu, cigariet, či iných návykových látok  

v priestoroch školy. 
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Hodnotenie činnosti výchovného poradcu 

 

Činnosť výchovného a kariérneho  poradcu vychádzala z plánu práce na šk. rok 2018/2019 

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

školský rok 2019/2020. 

1. Práca so začlenenými žiakmi, so žiakmi so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami 

a žiakmi s nadaním. 

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

2018/2019  individuálne začlenených 37 žiakov, 9  žiakov so ŠVVP a 5 žiakov s nadaním . Od 

septembra 2018 do júna 2019 sa na základe žiadosti rodičov a triednych učiteľov podrobilo 

psychologickému a špeciálno-pedagogickému vyšetreniu  spolu 7 žiakov.  Na rediagnostické 

vyšetrenie boli odoslané prihlášky 5  žiakov ôsmeho ročníka, jednému žiakovi siedmeho ročníka 

bola na žiadosť matky integrácia zrušená.  Prehodnotenie integrácie 6 žiakov s ľahkým 

mentálnym postihom  sa uskutočnilo za prítomnosti špeciálneho pedagóga CŠPP Hrabiny, 

rodičov, triednych učiteľov a asistentov, ktorí so žiakmi pracujú. Pri prehodnotení  ostatných 

individuálne začlenených žiakov  boli prítomní špeciálny pedagóg a psychológ   z CPPPaP  

Žarnovica.  

 Pedagogickú diagnostiku a pomoc žiakom s problémami v učení,  správaní a talentovaným 

žiakom  počas celého roka poskytovalo  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  9. ročníka boli o aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského štúdia informovaní 

prostredníctvom  individuálnych konzultácií  a na triednych  RZ. Údaje o záujme na SŠ  boli 

priebežne aktualizované a odosielané  školskému výpočtovému stredisku v Banskej Bystrici. 

Deviataci a ôsmaci  sa zúčastnili  Dňa otvorených dverí na  SOŠ Žarnovica a SOŠ obchodu a 

služieb N. Baňa. Podrobnejšie  informácie  o SŠ získali  na burze stredných škôl 

STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom a od výchovných poradcov, ktorí robili medzi deviatakmi 

nábor. (Gymnázium F. Švantnera N. Baňa, SOŠ strojárske Hliník nad Hronom, SOŠ technická 

Tlmače).  

Test HIERARCHIE  ZÁUJMOV, IQ TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK si urobilo 15 žiakov 

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

kde sa žiaci dozvedeli, aký typ strednej školy by bol pre nich vyhovujúci. 

Pomocou  testovacích nástrojov  COMDI a KOMPOSYT usmerňovala VP žiakov v oblasti 

profesijnej orientácie od 8. ročníka.  Žiaci si zakladajú svoje osobné portfóliá, v ktorých si 

zaznamenávajú svoju kariérovú cestu. 

2 prihlášky boli  odoslané na školy, kde sa vykonáva talentová skúška, ostatných 32 prihlášok 

bolo odoslaných  v súlade s platnou  legislatívou v apríli 2019. Po prijímacích  pohovoroch boli  

všetci žiaci  prijatí na zvolené stredné školy. 

V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 16 žiakov 9. ročníka a 3 žiaci 8. 

ročníka 

V máji si žiaci ôsmeho ročníka vyplnili hárky predbežného záujmu o stredné školy. K 30. júnu 

2019  boli v programe Proforient odoslané na ŠVS v B. Bystrici vstupné podklady a známky 

žiakov 8. ročníka a žiakov nižších ročníkov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na ZŠ. 
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3. Testovanie žiakov, diagnostiky, besedy 

V školskom roku 2018/2019 sa 15 žiaci 9. ročníka (94%) , 7 žiakov 8. ročníka (35%)  a 22 žiakov 

4. ročníka (100%) zúčastnili projektu  KOMPARO, ktorý je zameraný na zisťovanie vedomostnej 

úrovne z matematiky, slovenského jazyka, dejepisu, fyziky a všeobecného študijného prehľadu.    

Výchovná  poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálnopatologických javov v živote 

mládeže s koordinátorkou primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. -  9. ročníka sa 

zúčastnili besied  a prednášok na tému: 

 Sexuálne zneužívanie pre žiakov 8., 9. ročníka 

 Čas premien pre žiakov  7. ročníka 

 Zvládnutie stresu a nelátkové závislosti pre žiakov 6., 7. a 8.  ročníka 

Pred vianočnými prázdninami si žiaci 5. až 9. ročníka  pozreli divadelné predstavenie Vianočný 

zázrak v divadle K. Spišáka v Nitre.  

4. Vzdelávanie 

 účasť na pracovných poradách v CPPPaP v Žarnovici 

 Workshop pre učiteľov na tému: Modriny na duši s lektorkou z Centra Slniečko      

v Nitre 

5. Výchovná komisia 

 Pred výchovnú komisiu bolo počas školského roka predvolaných spolu 19 žiakov (12 

žiakov z druhého stupňa, 7 žiakov z prvého stupňa), ktorí porušili školský poriadok, štyria z nich 

opakovane.  So závermi výchovnej komisie boli oboznámení triedni učitelia a ostatní pedagógovia 

na pracovných poradách. 
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Záujmové útvary 

V školskom roku 2018/2019 pracovali v základnej škole tieto krúžky: 
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Dotazník na hodnotenie kvality školy žiakmi a rodičmi – jún 2019 

 

4. ročník 

Dotazník vyplnilo 8 chlapcov a 12 dievčat. Dotazníky chlapcov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám ho rád/rada, pretože...  

Telesná a športová výchova: hráme športy; tam športujem a ja mám šport rád a hráme florbal; 

lebo športujeme; hráme športy, ktoré ma bavia; lebo tam cvičíme. 

Matematika: lebo rátame. 

Anglický jazyk: lebo ma to zaujíma. 

 

Položky č. 3 – 8 sú spracované graficky: 
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Na prírodovede o vesmíre, na telesnej viac futbal a florball; hrávať futbal, hádzanú, basketbal, 

volejbal, florbal, hokejbal, nohejbal a najmä futsal; chýba mi nemčina; viac času s nami 

a viac... (nedokončená myšlienka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazníky dievčat: 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Mám ho rád/rada, pretože... 

Anglický jazyk: je ľahký; dozviem sa nové veci a informácie;  

Matematika: rátam tam príklady; je to zaujímavé; sa naučím počítať a deliť, násobiť; 

Telesná a športová výchova: Tam mám povolené robiť gymnastiku; je tam dobrý učiteľ; 

môžeme si zahrať čo chceme; lebo je dobrý; rada cvičím a rada cvičím gymnastiku; hráme 

futbal; lebo si tam precvičujeme svoje telo. 
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Učila sa o motorkách, jazdila na motorke; rada by som si precvičila cvičenia na gymnázium, 

a keby bolo na škole viac jazykov, napr. ruština, francúzština, ...; na telesnej sa chcem naučiť 

araba; hrať vedomostné hry v kruhu s pani učiteľkou; cvičila gymnastiku, naučila iné jazyky; 

rada by som sa učila o zahraničných krajinách. 

 

9. ROČNÍK 

Dotazník na hodnotenie kvality školy žiakmi   

Zo 16 rozdaných dotazníkov sa vrátilo vyplnených 14. Výsledky položiek 1 – 12 a položky 13 

sú spracované graficky v porovnaní s rokom 2018. 

Škála hodnotenia položiek 1 – 12: 

+2  rozhodne (určite) s výrokom súhlasím, 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím, 

0 neviem sa k tomu vyjadriť, 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím, 

-2 s výrokom vôbec (určite) nesúhlasím. 

 1. V škole som sa cítil bezpečne.   

2. Som rád/rada, že som chodil/a do tejto školy.   

3. Odporučil/a by som mladším kamarátom, aby chodili do tejto 

školy.  

4. Škola má vysokú úroveň.  

5. Škola kládla na mňa veľké požiadavky.  

6. Domácej príprave na vyučovanie som venoval /a veľmi veľa 

času.  

7. Na škole sa vyskytlo šikanovanie zo strany spolužiakov. 

8. Na škole som sa stretol/stretla aj s drogami. 

9. Škola má v obci veľmi dobré meno.  

10. Na škole vyučujú výborní učitelia.  

11. Známkovanie žiakov na škole je spravodlivé. 

12. Na vyučovaní som nemával strach alebo trému. 
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Škála hodnotenia položky 13: 

1 – je to výborné, som veľmi spokojný/á 

2 – je to veľmi dobré, som spokojný/á   

3 – je to priemerné 

4 – je to slabé, som nespokojný/á 

5 – je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/á 

0 – neviem to posúdiť 

 a) úroveň výchovy a vzdelávania na škole 

b) vedenie školy 

c) materiálne vybavenie školy 

d) kvalita učiteľov školy 

e) starostlivosť školy o žiakov v čase mimo 

vyučovania 

f) skúšanie a hodnotenie (klasifikácia) žiakov 

g) vzťahy medzi žiakmi  

h) kontakt školy s absolventmi 

i) úroveň (kvalita) školy celkovo 
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Položka č. 14 

Počas štúdia som bol/a veľmi spokojný/á s vyučovaním týchto predmetov (uveďte 

prosím, aj prečo): 

SJL, M. V obidvoch predmetoch sme dostali dobré základy; TSV – mohli sme rozhodnúť, čo 

budeme hrať. SJL pretože pani učiteľka Gáborová vedela aj niečo naučiť a cítil som sa pri nej 

dobre; TSV; M – učiteľka ma naučila skoro všetko, čo som mal vedieť; Nemám konkrétny 

predmet, s ktorým by som bol obzvlášť spokojný; G – zaujímavé učivo, učiteľ vedel dobre 

vysvetliť učivo; B – lebo ma baví a na hodinách sa dozvieme veľa zaujímavostí, ktoré si pre 

nás pripraví pani učiteľka; B, F, CH – pani učiteľka sa vždy snažila urobiť hodiny zábavnejšie 

aby nás to zaujalo, SJL + M – boli sme super pripravení na testovanie a prijímacie pohovory;  

Áno, bol som počas štúdia veľmi spokojný s vyučovaním kvôli príjemným učiteľom, ktorí 

vedeli poriadne vysvetliť učivo; B, SJL, M – výborne vysvetlené učivo aj na iných 

predmetoch, ale hlavne na týchto troch; TSV – zábavné hodiny, D, F, CH, B – zaujímavé 

hodiny, G, OŽZ – zaujímavé hodiny; AJ – veľmi dobrá úroveň učiteľov. SJL – výborné 

učebné metódy. TSV – učiteľ dáva prednosť hraniu napr. florbalu. M – výborne vysvetlené 

učivo; TSV – zameranie na kolektívne športy; SJL, D – dobrý učiteľ, G, OŽZ, AJ – zábavné. 

  

Položka č. 15 

Počas štúdia som bol/a veľmi nespokojný/á s vyučovaním týchto predmetov (uveďte 

prosím, aj prečo): 

Nie sú žiadne predmety, s ktorými b som bol nespokojný.  Nedá sa povedať, že by som bola 

veľmi nespokojná. Na matematike sa mi nepáči, že pani učiteľka si hneď spraví prvý dojem 

zo žiaka a veľmi ľahko dokáže podceňovať aj keď nevie čo je v ňom... a ešte aj 

nespravodlivosť. AJ – nepísať stále len slovíčka. Lebo žiaci to aj tak zabudnú a nevedia nič 

praktické. Nemám taký predmet s ktorým by som bola úplne nespokojná ale AJ by mohla mať 
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vyššiu úroveň. Nemám konkrétny predmet, s ktorým by som bol obzvlášť nespokojný. Nie je 

žiadny taký predmet. Žiadny predmet nebol taký, s ktorým by som bola veľmi nespokojná. 

Nesúhlasím, lebo som spokojný bol. Nemám žiadny predmet s ktorým by som nebol/a 

spokojný/á. So žiadnym predmetom som nebol nespokojný. Nie je žiadny taký predmet. 

Počas štúdia som nebol nespokojný s vyučovaním predmetov. Bol som spokojný so všetkými.  

 

Položka č. 16  

Na škole sa mi najviac páčilo: 

Koncoročné výlety. Aktivity školy. Výlety a exkurzie. Prístup určitých učiteľov/učiteliek 

a blízkej lokalizácii. Exkurzie, turnaje. Ako nás učitelia pripravujú na testovanie a prijímačky. 

Prístup učiteľov k žiakom. Vybavenie a modernosť školy. Rôzne výlety a exkurzie. Milý 

prístup učiteľa k žiakom, vybavenie školy. Ako učitelia a žiaci spolu vychádzajú, 

mimoškolské aktivity, vybavenie školy. Množstvo krúžkov, vybavenosť počítačových 

miestností, vtipní učitelia. Vybavenosť učební, čistota priestorov, kvalifikovanosť učiteľov, 

dobré učebné metódy. Zaujímavé exkurzie. Výlety, na ktoré sme chodili. 

 

Položka č. 17 

Na škole sa mi nepáčilo, podľa mňa by sa malo zmeniť (na škole mi chýbalo): 

Nepáči sa mi to, že na tejto škole sa robia absolventské práce. Na škole sa mi nepáči prístup 

niektorých učiteľov, napríklad pani učiteľky Žabkovej, čo sa týka z hľadiska žiaka (prvý 

dojem, nespravodlivosť atď.) Malo by sa zmeniť – na AJ by žiaci nemali stále len písať 

slovíčka a mali by sa začať učiť kvalitnejšie. Na škole sa mi nepáči, že na hodine TSV sa 

väčšina žiakov neprezliekla, napr. 8. trieda. Že nie vždy sa ku každému pristupovalo 

spravodlivo. Bufet – otváracie hodiny. Nižšia vybavenosť a určití žiaci. Bufet častejšie 

otvorený. Podľa mňa je všetko dobré. Chýba mi tu zvonček. Je to doslova taký symbol školy 

a určite by k tomu patrilo viac spomienok. Nepáči sa mi vybavenie telocvične kvôli malému 

množstvu prostriedkov. Chýbalo mi tam chemické laboratórium, zvonček. Lepšia vybavenosť 

telocvične a kabinetu, nové učebnice nemeckého jazyka. Chýbala odborná učebňa na fyziku – 

pomôcky na učenie fungovania elektrických obvodov, počas techniky sa naučiť aj teóriu 

a prax uskutočniť vonku (častejšie). Vybavenie na predmety ako je technika, chémia. 

Absolventská práca. 
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Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi – vyhodnotenie  

 

Zo 16 rozdaných dotazníkov sa vrátilo 10 vyplnených,  z toho 3 vyplnené čiastočne. Výsledky 

položky I.  a položky II. sú spracované graficky v porovnaní s výsledkami z roku 2018. 

Škála hodnotenia položky I.: 

1 – silne súhlasím, 

2 – súhlasím, 

3 – ani súhlas, ani nesúhlas, 

4  – nesúhlasím, 

5 – silne nesúhlasím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škála hodnotenia položky II.: 

1 – je to výborné, som veľmi spokojný/á 

2 – je to veľmi dobré, som spokojný/á   

3 – je to priemerné 

4 – je to slabé, som nespokojný/á 

5 – je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/á 

0 – neviem to posúdiť 
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Položka III. Čo sa vám na našej škole najviac páči, s čím ste najviac spokojný/á? 

Pripravenosť na stredné školy.  Vybavenie školy je výborné, pripravenosť detí n strednú školu 

je vynikajúca. Komunikácia školy s rodičmi. Páči sa mi, že škola vyučuje nemecký jazyk. 

Prerobená škola vo vnútri, zvonka, nádvorie. Areál školy, prístup učiteľov. Mne sa najviac 

páči, že škola má telocvičňu a využíva ju nielen počas vyučovania, ale aj na mimoškolské 

aktivity v rámci záujmových útvarov. Materiálno-technické vybavenie, organizácia výletov 

a mimoškolských aktivít. Vybavenie, prostredie v škole, príprava žiakov, vyučovanie 

 

Položka IV. Čo sa vám na našej škole nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť? 

Objektívnosť niektorých učiteľov pri hodnotení. Deťom chýba zvonenie, myslím, že je to 

dobré, keď vedia kedy vyučovanie začína a kedy končí. Hodiny z triedy by som odstránila, 

pretože ich to rozptyľuje, kedy už konečne bude koniec hodiny a myslím, že sú potom 

nesústredení tak, ako by mali byť! Kúpalisko miesto TV. Veľa aktivít nesúvisiacich 

s vyučovaním. Automatizácia platby v jedálni, čipy na obedy. Prístup niektorých učiteľov 

k žiakom. 
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AUTOEVALVÁCIA  

Realizácia programu sebahodnotenia školy 

 

V školskom roku 2018/2019 sme začali s realizáciou autoevalvácie. Niektoré úlohy sa nám nepodarilo splniť, prechádzajú do nového školského roka. 

Autoevalvácia bude pokračovať aj v školskom roku 2019/2020. 

 

1. OBLASŤ – VÝSTUPY 

Študijné výsledky 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

1 A) 

 

Aká je úroveň dosahovania 

profilu absolventa školy? 

 

rozvíjanie 

kompetencií 

vyplývajúcich 

z profilu 

absolventa školy 

pozorovanie, 

hospitácie, 

sebahodnotenie 

učiteľov, dotazník 

porovnávacia 

tabuľka 

október 2018 – 

máj 2019 

vedenie školy, 

vedúci MZ a PK 

Zástupkyňa rš realizovala 3 hospitácie zamerané na rozvíjanie kompetencií vyplývajúcich z profilu absolventa školy. Hospitácie boli realizované v III. 

ročníku na SJL, v III. a VI. ročníku na pracovnom vyučovaní a v ŠKD. Vyučovacie hodiny boli premyslené, organizačne zvládnuté. Vyučujúce vytvorili 

vhodné podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vyplývajúcich z kompetenčného profilu absolventa školy.  

 

1 A) 

 

Aká je vstupná vedomostná 

úroveň žiakov na začiatku 

školského roka? 

vedomostná úroveň 

žiakov na začiatku 

školského roka 

 

vstupné previerky porovnávacia 

tabuľka výsledkov, 

graf úspešnosti 

september 2018 vyučujúci SJL, M, 

AJ, NJ, PRV, P, V, 

D, ON, G, I, F, CH, 

B 

Vyučujúci daných predmetov zrealizovali vstupné testy z daných predmetov. Grafy úspešnosti vstupných testov v porovnaní s ostatnými testami 

realizovanými počas šk. roka sa nachádzajú v prílohe č. 1 Vyhodnotenie testov. 

Osobný a sociálny rozvoj 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

1 B) 

Aká je formálna stránka 

vedenia dokumentácie 

triednymi učiteľmi? 

úroveň práce 

triednych učiteľov 

so zameraním 

na dokumentáciu 

analýza 

dokumentácie 

záznam máj 2019 zástupca rš pre ZŠ 

Zhodnotené v bode 2 A). 

 V akej miere pomáhajú náplň dotazník, zistenie výstupy z november 2018 vedúci MZ a PK 
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1 B) triednické hodiny adaptácii 

žiakov prvého a piateho 

ročníka? 

triednických 

prác a vplyv 

TU na adaptáciu 

žiakov 

spätnej väzby 

od žiakov 

a učiteľov 

dotazníkov, spätná 

väzba od žiakov 

a TU 

Žiaci 1. ročníka nemali problémy s adaptáciou v triede, až na pár žiakov, ktorí v prvom mesiaci plakali, nesústredili sa na prácu v triede, vyrušovali. Na 

triednických hodinách sa spoločne rozprávali, hrali, robili rôzne aktivity na upevňovanie sociálnych vzťahov v triede. Spoločne pripravili Pasovačku 

prvákov. 

V 5. ročníku triednické hodiny využívali na rôzne aktivity, ktorými upevňovali sociálne vzťahy v triede; rozprávali sa o problémoch, ktoré súviseli 

s prestupom na II. stupeň; adaptácia prebehla v poriadku, keďže sme malá škola a s vyučujúcimi II. stupňa sa žiaci stretávali. Spoločne pripravili 

vianočnú besiedku, na ktorej sa zúčastnili aj rodičia, príp. starí rodičia. 5. A zorganizovala aj program pre starých rodičov. Tieto aktivity viedli 

k budovaniu vzťahu triedneho učiteľa so žiakmi a rodičmi žiakov.  

1 B) Aké sú podmienky vytvorené 

pre podporu športu v škole? 

stav športového 

areálu školy 

a podmienky pre 

šport v škole 

kontrola telocvične, 

malej telocvične, 

ihrísk, spätná väzba 

na materiálne 

vybavenie 

zápis, spracovanie 

požiadaviek a spätnej 

väzby 

október 2018 riaditeľ školy, 

školník, vedúci PK 

PK: Materiálne vybavenie je na dobrej úrovni. Potrebné by bolo zrekonštruovať doskočisko na skok do diaľky, na antukovej ploche by bolo vhodné 

vybudovať novú bežeckú dráhu, pretože krátke behy žiaci behajú na ceste.  

Ciele žiakov 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

1 C) 

Ako škola podporuje vlastné 

preferencie žiakov? 

úspešnosť 

v súťažiach 

analýza, porovnanie 

výsledkov 

percentuálne 

vyhodnotenie, 

graf 

január 2019,  

jún 2019 

vedúci MZ a PK 

Škola podporuje vlastné preferencie žiakov, môžu sa počas celého školského roka zapájať do súťaží podľa svojich záujmov, môžu si súťaže vyberať, 

učitelia žiakov podporujú a na súťaže ich pripravujú. Žiaci sú v súťažiach úspešní. Pravidelne v prvom a druhom polroku je spoločné vyhodnotenie 

súťaží, kde sa o úspechoch svojich spolužiakov dozvedia aj ostatní žiaci. 

 

1 C) 

Aká je validita (schopnosť, čo 

sme chceli zistiť) a reliabilita 

(spoľahlivosť, hodnovernosť) 

vstupných, tematických 

a výstupných testov? 

náročnosť testov 

na základe 

úspešnosti žiakov 

porovnávacia 

analýza 

graf úspešnosti 

podľa úloh 

august 2019 vedúci MZ a PK 

Všetky testy realizované počas školského roka vytvárali vyučujúci na základe výkonového a obsahového štandardu jednotlivých predmetov. Pri ich 
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tvorbe dodržiavali didaktické princípy tvorby testov. Ich náročnosť bola primeraná. Grafy úspešnosti podľa úloh sa nachádzajú v prílohe č. 1 

Vyhodnotenie testov 

 

1 C) 

Aká je pripravenosť školy 

zabezpečiť adaptáciu žiakov 

1. a 5. ročníka? 

adaptácia 

žiakov 1. a 5. 

ročníka 

zážitkové učenie, 

2 týždne slovného 

hodnotenia, 

dotazník pre žiakov 

5. ročníka 

postrehy zo 

zážitkového učenia, 

výstupy z dotazníka  

september 2018 vedúci MZ, PK, 

vyučujúci 

MZ: Pripravenosť školy je dobrá. Organizujú sa rôzne stretnutia predškolákov a žiakov 1. ročníka, kde predškoláci zisťujú ako vyzerá práca školáka. 

Učiteľky 1. stupňa a učiteľky MŠ tiež spolu komunikujú a odovzdávajú skúsenosti o žiakoch. 

PK: Pripravenosť školy je na výbornej úrovni. Učitelia I. a II. stupňa medzi sebou komunikujú, odovzdávajú si skúsenosti o žiakoch. Keďže v našej škole 

preferujeme zážitkové učenie aj na II. stupni, najmä v 5. a 6. ročníku, prechod žiakov je plynulý. Výhodou je aj to, že sme škola rodinného typu, takže 

učitelia a žiaci sa navzájom poznajú.  

2. OBLASŤ – PROCESY NA ÚROVNI TRIEDY 

Čas a prostriedky na učenie sa 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

2 A)  

Aká je potreba nových 

učebníc? 

učebnice spätná väzba od TU 

a koordinátora 

učebníc 

zoznam chýbajúcich 

učebníc 

september 2018 TU, koordinátor 

učebníc 

Škole chýbajú učebnice geografie a biológie – dodané množstvo nezodpovedá objednanému, objednávky sú krátené. Dlhodobo pretrváva nedostatok 

kvalitných učebníc na nemecký jazyk. V ponuke Edičného portálu nie je žiadna a na nákup na voľnom trhu MŠVVaŠ neposkytuje finančné prostriedky. 

Mnohé učebnice sú opotrebované. 

 

2 A)  

Aká je kvalita vedenia 

pedagogickej dokumentácie? 

e-triedne knihy, e-

triedne výkazy, 

papierová TK (MŠ) 

a papierové TV 

kontrola stručný záznam z 

kontroly 

každý pondelok za 

predchádzajúci 

týždeň počas 

školského roka 

zástupcovia rš pre 

MŠ a ZŠ 

Formálna stránka vedenia pedagogickej dokumentácie je veľmi dobrá. V e-TK už učitelia získali prax. Vyskytujú sa len menšie chyby v označovaní 

žiakov v prípade suplovaných hodín, keď je trieda delená na viac skupín. Po zistení chyby je triednym učiteľom odstránená. E-TK navrhujem 

kontrolovať týždenne v utorok po 13.00 hod. za predchádzajúci týždeň kvôli tomu, aby triedni učitelia mali dostatok času na spracovanie 

ospravedlneniek žiakov prinesené v pondelok. Dokumentácia žiakov so ŠVVP je vedená bez chýb. E-triedne výkazy sú vedené v I., II. a V. ročníku. 

Kontrola nepreukázala žiadne nedostatky. V papierových triednych výkazoch boli zistené nedostatky v používaní dohodnutých skratiek, chyby boli 

odstránené. Vyučujúci pozitívne hodnotia prehľadnosť elektronickej dokumentácie, možnosť korekcie, okamžitú spätnú väzbu pre rodiča. 
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2 A) 

Ako je účinné prijímanie 

korekcií ročného plánovania 

školy? 

mesačné plány 

a priebežné 

informácie na PP 

zisťovanie spätnej 

väzby, analýza 

mesačných plánov 

vyhodnotenie 

zistených informácií 

jún 2019 vedúci MZ a PK 

MZ: Korekcie ročného plánovania sa robia z dôvodov, že škole sú ponúkané rôzne aktivity, chodia propozície súťaží z iných organizácií, škola si 

z ponúk vyberá podľa svojich priorít a menia sa aj plány školy. Je to účinné, lebo sa môžu aktivity meniť a striedať. 

PK: Je účinné, pedagógovia dokážu flexibilne prispôsobiť plán mesačných aktivít momentálnej situácii. Dokážu sa dohodnúť na prioritách školy 

a s nimi súvisiacimi aktivitami, akciami.  

 

2 A) 

V akej miere sú rešpektované 

hodnoty školy? 

rešpektovanie 

hodnôt školy 

pozorovanie spätná väzba jún 2019 vedenie školy 

Hodnoty školy sú rešpektované všetkými zamestnancami školy. Aj väčšina žiakov rešpektuje hodnoty školy, ktoré sú zverejnené vo vestibule školy. 

Z hodnôt školy vychádza aj školský poriadok. Nerešpektovanie týchto hodnôt riešila výchovná komisia. Pedagogická rada za vážne porušenia udeľovala 

výchovné opatrenia v zmysle školského poriadku.  

 

2 A) 

Ako je vnímaný platný rozvrh 

hodín ľuďmi v škole? 

spokojnosť 

s rozvrhom hodín 

anketa medzi 

žiakmi, spätná 

väzba od učiteľov 

výsledky ankety september 2018 triedni učitelia 

Tvorba rozvrhu na šk. rok 2018/2019 bola veľmi náročná. Dôvody: rozdielna časová dotácia cudzích jazykov (AJ – NJ), aprobácie učiteľov 

neumožňovali dodržanie psychohygienických zásad tvorby rozvrhu (napr. piata vyučovacia hodina matematika, cudzí jazyk, biológia, dejepis, 

v popoludňajších hodinách), vyučujúci I. stupňa učia na druhom stupni a naopak. V týchto sťažených podmienkach tvorby rozvrhu v záujme podpory 

učenia sa žiakov sa podarilo rovnomerne rozmiestniť tzv. hlavné predmety (SJL, M, cudzie jazyky, G, B, D, F, CH) tak, aby v každom ročníku boli čo 

najviac na prvých troch – štyroch hodinách a čo najmenej na neskorších hodinách. Vyučujúci akceptujúc naše podmienky boli s rozvrhom prevažne 

spokojní. Jedna vyučujúca navrhla zmenu v budúcom školskom roku, aby v stredu a v piatok bolo 6 vyučovacích hodín (čiže aby neboli siedme 

vyučovacie hodiny) a obed aby bol po 6. vyučovacej hodine (I.  stupeň po 5. vyučovacej hodine). Privítala by tiež rovnomernejšie rozdelenie počtu 

hodín v jednotlivých dňoch v týždni. Vyučujúca v I. ročníku by privítala vyučovanie matematiky na skorších vyučovacích hodinách. Žiaci V. A vyjadrili 

nespokojnosť s tým, keď boli spájané obe triedy, a to z dôvodu, že nie vždy boli triedy na rovnako s preberaným učivom. V triede ich bolo veľa a oni si 

už zvykli na menší počet žiakov v triede, ktorý je komfortnejší a umožňuje väčší individuálny prístup k jednotlivým žiakom. Niektorým žiakom 

nevyhovovala 7. vyučovacia hodina kvôli záujmovému vzdelávaniu v Žarnovici (ZUŠ). 

 

2 A) 

Aká je dochádzka žiakov na 

vyučovanie? 

dochádzka žiakov 

na vyučovanie 

graf dochádzky porovnávacia 

tabuľka výsledkov, 

graf 

január 2019,  

jún 2019 

triedni učitelia 

Žiaci vymeškávali najviac hodín zo zdravotných dôvodov, niekedy z vážnych rodinných dôvodov, z dôvodu PN, ďalej nasledovali lekárske vyšetrenia 
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a ospravedlnenia od rodičov, tie boli v zmysle školského zákona maximálne trojdňové. V I. A bola vysoká chorobnosť kvôli kiahňam a následným 

zdravotným komplikáciám. V VIII. A  bola celoročne riešená dochádzka dvoch žiačok, ktoré opakovane bezdôvodne nechodili do školy, rodičia si 

neplnili oznamovaciu povinnosť a žiačky po príchode do školy nepriniesli ospravedlnenky. Niektorí žiaci z dôvodu neospravedlnených hodín mali 

výchovné opatrenia a znížené známky zo správania. Vedenie školy riešilo záškoláctvo s rodičmi, obecnými úradmi v mieste trvalého bydliska žiaka, 

zriaďovateľom školy a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Žarnovica.  

 

2 A) 

Aké podmienky na učenie sa 

žiakov sú vytvorené 

zariadením miestností v škole? 

stav a vybavenie 

kmeňových tried 

a odborných 

učební (miestností) 

kontrola zariadenia 

jednotlivých tried 

zápis september 2018 riaditeľ školy, 

školník, zástupca 

žiakov z triedy a TU 

Všetky kmeňové triedy sú vybavené novým školským nábytkom (lavice, stoličky, komody, vstavané skrinky), čo im umožňuje dobrú organizáciu vlastných 

vecí v triede a podnetné pracovné prostredie. Zatiaľ chýba odborná učebňa na technickú výchovu, vyučuje sa v priestoroch upravených najlepšie, ako je 

to v daných podmienkach možné. Učebňa na fyziku, chémiu a biológiu tiež funguje v provizórnych podmienkach, je plánované jej dobudovanie. Náročné 

bolo učenie v učebni chémie, biológie a fyziky, z dôvodu nedostatočného miesta, nie dobre z priestorových dôvodov nainštalovanej interaktívnej tabule, 

takisto pomôcky nie sú uložené v zakrytých priestoroch, čo viedlo k rozptyľovaniu pozornosti žiakov. Žiaci v niektorých triedach by privítali lavice pre 

jedného žiaka. V V. A by žiačka privítala inú farbu na stenách, namaľované kone. Viacerí žiaci by privítali v škole zvonenie (školský zvonček), tuli vaky 

namiesto stoličiek, tablety namiesto učebníc. 

 

2 A) 

Ako fond učebníc školy 

podporuje učenie sa žiakov? 

 

vybavenosť 

učebnicami 

kontrola 

učebnicového 

fondu školy 

zápis september 2018 riaditeľ školy, 

koordinátor pre 

učebnice, TU 

Učebnice na B, F, CH sú vyhovujúce, poskytujú dostatočné informácie pre získanie požadovaných vedomostí, v učebniciach sa nachádzajú doplňujúce 

úlohy, rôzne zaujímavosti, takže žiaci majú možnosť získať informácie aj nad rámec štandardami vytýčeného učiva. Učebnice obsahujú úlohy, ktoré 

nútia žiakov premýšľať a prepájať súvislosti. Dlhodobo škola riešila problém s nedostatkom učebníc geografie, keďže po poslednej inovácii ŠVP sa 

v dvoch ročníkoch vyučovalo to isté učivo (konkrétne v VIII. a IX.). Na začiatku šk. roka chýbali učebnice vlastivedy, ktoré boli dodané v priebehu 

mesiaca. 

 

2 A) 

Do akej miery je rozvrh hodín 

nápomocný pre učenie sa 

žiakov? 

rozvrh hodín pre 

žiakov 

kontrola rozvrhu 

hodín po triedach 

pripomienky 

k rozvrhu hodín 

september 2018 zástupca rš pre ZŠ  

 

Rozvrh hodín bol skontrolovaný, pokiaľ to bolo možné, boli akceptované pripomienky učiteľov k rozvrhu. Následne bol exportovaný na EduPage. Škola 

sa snažila o to, aby v daných zložitých podmienkach bol rozvrh vyhovujúci a nápomocný pre učenie sa „bežných“ žiakov, i žiakov so ŠVVP (mentálny 

postih, intelektové nadanie). 



                                                                                  

63 

 

Kvalita učenia sa a vyučovania 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

2 B) 

V akej miere sa rozvíjajú 

kľúčové kompetencie detí a 

žiakov? 

rozvíjanie 

kľúčových 

kompetencií detí a 

žiakov 

pozorovanie, 

hospitácie, 

sebahodnotenie 

učiteľov 

hospitačný záznam september 2018 – 

jún 2019 

vedenie školy, 

vedúci MZ a PK, 

koordinátori 

Zástupkyňa rš realizovala 3 hospitácie zamerané na rozvíjanie kompetencií vyplývajúcich z profilu absolventa školy. Hospitácie boli realizované v III. 

ročníku na SJL, v III. a VI. ročníku na pracovnom vyučovaní a v ŠKD. Vyučovacie hodiny boli premyslené, organizačne zvládnuté. Vyučujúce vytvorili 

vhodné podmienky na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vyplývajúcich z kompetenčného profilu absolventa školy. Nie všetky plánované hospitácie 

boli uskutočnené. Sebahodnotenie učiteľov ešte nebolo uskutočnené. 

 

2 B) 

Dosahujú žiaci predpokladané 

vyučovacie výsledky? 

vyučovacie 

výsledky žiakov 

porovnávacia 

analýza 

graf, priemery január 2019, 

jún 2019 

vedúci MZ a PK 

Žiaci nedosahujú predpokladané vyučovacie výsledky, pozri prílohu č. 1. 

 

2 B) 

Do akej miery je TVVP 

rešpektovaný? 

dodržiavanie TVVP pozorovanie, 

hospitácie, analýza 

dokumentov, 

kontrola TK 

záznam z kontroly november 2018, 

marec 2019 

vedenie školy 

Z pozorovaní a hospitácií vyplynulo, že TVVP sú vyučujúcimi rešpektované a dodržiavané. Odchýlky vo vyučovaní oproti TVVP nastávajú len 

v prípadoch zvýšenej chorobnosti v triede, keď nie je vhodné preberať nové učivo. 

 

2 B) 

Aká je kvalita vedenia 

pedagogickej dokumentácie 

(vysvedčenia)? 

výpisy 

z klasifikácie a 

vysvedčenia 

kontrola stručný záznam z 

kontroly 

január 2019, 

jún 2019 

zástupca rš pre ZŠ, 

TU 

Výpisy z klasifikácie za I. polrok – učitelia dodali na polročnú klasifikáciu do EduPage bezchybné podklady. Vďaka tomu tlač výpisov z klasifikácie 

prebehla bez komplikácií. Žiadny rodič nepožiadal o vydanie polročného vysvedčenia.  

Vysvedčenia – tlač vysvedčení prebehla takisto bez komplikácií. Žiaci 4. ročníka majú v doložke zapísané: Žiak získal primárne vzdelanie. Žiaci 9. 

ročníka majú v doložke zapísané: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. Žiaci vzdelávajúci sa podľa IVVP majú v doložke zapísané: Žiak sa vzdelával 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiak bol hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011 z 01. mája 2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – príloha č. 2; Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiak bol hodnotený podľa Metodického pokynu č. 

19/2015 z z 01. septembra 2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1; Žiak sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov. 
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2 B) 

Aká je kvalita vedenia 

pedagogickej dokumentácie –   

e-KZ a ŽK? 

 

e-KZ a ŽK kontrola záznam z kontroly november 2018, 

január 2019, 

apríl 2019, 

jún 2019 

riaditeľ školy a TU 

Kontrola e-KZ a ŽK vykonávaná k pedagogickej rade za jednotlivé štvrťroky nevykázala žiadne nedostatky. Žiaci mali v každom predmete dostatočný 

počet známok. Nedostatočný počet známok mali len dve žiačky VIII. A, ktoré mali vymeškaných viac ako 50% vyučovacích dní. Tieto žiačky boli 

z daných predmetov neklasifikované a opakujú ročník. 

 

2 B) 

Akú kvalitu majú spracované 

TVVP? 

TVVP daných 

predmetov 

pozorovanie, 

hospitácie, analýza 

dokumentov, 

kontrola TK 

záznam z kontroly september 2018, 

február 2019 

vedenie školy 

Vyučujúci vyučujú podľa kvalitných TVVP. TVVP obsahujú časovú dotáciu predmetu, témy, obsahový a výkonový štandard. Zápisy v e-TK súhlasia 

s plánmi. Odchýlky vznikali len v prípade nadmernej chorobnosti v triede (napr. I. A – kiahne), keď nebolo vhodné preberať nové učivo. Iné dôvody 

neboli, pretože TVVP počítajú s časovou rezervou pokrývajúcou prázdniny, exkurzie a pod. 

 

2 B) 

Ako je efektívny platný 

učebný plán? 

učebný plán spätná väzba 

od TU a vedúcich 

MZ a PK, dotazník 

žiakom 

zoznam pripomienok marec 2019 vedenie školy, 

vedúci MZ a PK, 

TU 

Ak je potreba, koriguje sa; podľa nastaveného učebného plánu dosahujeme očakávané výsledky. Je pozitívne, že v 5. a 6. ročníku je pohybová príprava, 

pretože tieto deti potrebujú viac pohybu; prínosom sú hodiny mediálnej výchovy, na ktorých sa učia žiaci kriticky hodnotiť mediálne; v tomto roku 

vznikla potreba vrátiť do učebného plánu predmet tvorba absolventskej práce; je vhodné zaradenie predmetu ochrana života a zdravia; aj vďaka 

tomuto predmetu získavame úspechy v súťaži Mladý zdravotník; zvýšenie dotácie hodín matematiky sa prejavil v Testovaní 9. Anglický jazyk v 1. a 2. 

ročníku pomáha žiakom oboznámiť sa s cudzím jazykom. 

 

2 B) 

Akú efektivitu má blokové 

vyučovanie? 

príprava na blokové 

vyučovanie 

predmetov 

diskusie v MZ a PK interný materiál –  

návrh blokového 

vyučovania 

v podmienkach školy  

december 2018, 

apríl 2019 

vedenie školy, 

vedúci MZ a PK 

Učitelia 1. stupňa predebatovali problematiku zaradenia blokového vyučovania do svojho učenia. Dohodli sa, že blokové vyučovanie bude zaradené 

raz za pol roka a odučí sa ako tematický deň. 

Na zasadnutí PK 17. januára 2019 vyučujúci predebatovali otázku blokového vyučovania v našej škole. Dospeli k záveru, že v našich podmienkach 

zatiaľ tento spôsob výučby aplikovať nebudeme. Dohodli sa však, že počas školského roka sa formou blokového vyučovania odučia dva tematické dni. 

Témy, ktoré sa na toto vyučovanie vyberú, sa budú každoročne obmieňať. Preferované by mali byť témy, ktoré budú viesť k rozvoju empatie u detí, 
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emocionálneho kvocientu, témy venované rodinnému a manželskému životu, tolerancii a pod. Toto je oblasť, ktorá by mala byť vo výchove, podľa 

názoru členov PK, posilnená.  

 

2 B) 

Aká je dosahovaná úroveň 

projektového vyučovania? 

úroveň 

projektového 

vyučovania 

pozorovanie záverečná 

prezentácia, článok 

v médiách 

jún 2019 vedúci PK 

 

Úroveň absolventských projektov sa zvyšuje. Žiaci si vybrali, či budú pracovať vo dvojici, skupine alebo jednotlivo. Škola akceptuje ich preferencie 

tým, že im takúto možnosť dala. Témy si vyberajú podľa vlastných priorít. Zvládajú aj časť v cudzom jazyku, znova majú možnosť vybrať si, či to bude 

nemecký jazyk alebo anglický. Na obhajobu prichádzajú pripravení. Rozprávajú plynulo, spisovne a odborne k vybratej téme. Do budúceho školského 

roku navrhujeme prizvať na obhajoby všetkých učiteľov i rodičov žiakov. O obhajobe bol uverejnený článok na webovom sídle školy.  

 

2 B) 

Sú doterajšie princípy 

klasifikácie dostatočne účinné? 

klasifikácia žiakov analýza prospechu, 

analýza úspešnosti 

žiakov v 

jednotlivých 

predmetoch 

záznam 

v e-KZ, 

graf, 

štatistika, porovnanie 

úspešnosti 

žiakov 

v jednotlivých 

predmetoch 

január 2019, 

jún 2019 

zástupca rš pre ZŠ, 

vedúci MZ, PK a 

TU 

MZ: Sú účinné. Žiaci sú klasifikovaní známkami. U mladších žiakov ešte má známka význam. Mnohým žiakom záleží na tom, aké známky majú. Sú 

známkou motivovaní. 

PK: Sú účinné, mnohých žiakov stále viac motivuje známka, ako vlastná motivácia či cieľ byť vzdelaným. Prospech – viď tabuľky učiteľov, príp. 

tabuľky v Edupage.  

Triedni učitelia urobili so žiakmi dotazníky – príloha č. 3 

Podpora žiaka pri učebných problémoch 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

2 C) 

 

Aké sú príčiny študijného 

neúspechu žiakov? 

neúspešnosť 

žiakov v 

jednotlivých 

predmetoch 

analýza zoznam 

slaboprospievajúcich, 

neprospievajúcich, 

neklasifikovaných 

žiakov 

január 2019, 

jún 2019 

vedúci MZ, PK a 

TU 

MZ: Niektorí žiaci majú problémy v učení a vedie to k tomu, že žiaci neprospievajú, alebo dosahujú veľmi slabé výsledky. Príčiny sú rôzne: slabá 

motivácia žiaka, slabá domáca príprava, nezáujem rodičov, predpoklady žiaka, vzťah k predmetu... 

PK: Na zasadnutí PK 17. januára 2019 a v neformálnych rozhovoroch učiteľov sa rozoberala otázka, čo považovať za neúspech žiaka a kde hľadať 
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jeho príčiny. Za neúspech považujeme, keď žiak z predmetu neprospieva, prípadne, keď sa náhle výrazne zhorší jeho prospech. Príčiny neúspechu 

žiaka môžu byť: nezáujem žiaka o predmet, predpoklady žiaka na štúdium, záujem či nezáujem rodičov o svoje dieťa, preťaženosť detí (priveľa testov, 

domácich úloh, nedostatočný čas na regeneráciu síl, nesprávny režim dňa,...), nedostatok spánku, nezáujem žiaka o vzdelávanie, chýbajúca motivácia 

a pod. 

3. OBLASŤ – PROCESY NA ÚROVNI ŠKOLY 

Škola ako miesto na učenie sa 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

3 A) 

Aké sú  podmienky pre 

výchovnovzdelávací proces? 

MTZ odborných 

učební a 

jednotlivých 

predmetov 

spätná väzba 

od vedúcich 

kabinetov 

a vedúcich MZ, PK 

zápisnice z MZ a PK september 2018 zástupcovia rš pre 

MŠ a ZŠ, vedúci 

kabinetov, vedúci 

MZ a PK 

Podmienky sú kvalitné. Pozitívom je vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami, pripojením na internet, dostatok počítačových učební, nová PC učebňa, 

v ktorej je možnosť urobiť hodinu s celou triedou. Výhodou je fungujúca metodická a učiteľská knižnica, dostatok výukových programov. Máme 

dostatok slovníkov na vyučovanie materinského i cudzích jazykov. Ak učiteľ potrebuje nejakú metodickú príručku, pracovný zošit a pod., nie je problém 

s jeho zakúpením. Potrebné by bolo obnoviť materiály, učebnice a metodické pomôcky na výuku nemeckého jazyka. 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal počas šk. roka 2018/2019 aj v ŠKD, kde pracovali dve oddelenia, v oboch bolo po 32 žiakov. 

Činnosť v oboch oddeleniach ŠKD bola zameraná na relaxačnú a oddychovú činnosť, na odbúravanie záťaže z vyučovania, športovú činnosť, v prípade 

priaznivého počasia na pobyt vonku a prípravu žiakov na vyučovanie. Úlohou bolo pravidelné striedanie zložiek výchovy, podpora harmonického 

rozvoja osobnosti, ktorá bola primeraná veku žiakov, pobytom žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov. 

Zložky výchovy sa striedali podľa rozvrhu týždennej činnosti ŠKD. Obsahy jednotlivých tematických oblastí výchovy sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti navzájom prelínali, čo umožnilo komplexnejší rozvoj osobností detí. 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.  

 

3 A) 

Aká je úroveň hygieny v 

škole? 

hygiena v škole meranie teploty 

v jednotlivých 

priestoroch, 

kontrola čistoty, 

vybavenia 

WC a  

sprchovacích 

priestorov 

a priestorov 

zápis 

z kontroly + tabuľka 

s nameranými údajmi 

január 2019 riaditeľ školy, 

školník 
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školskej jedálne 

Hygiena v školských priestoroch a ŠJ bola pravidelne sledovaná a je na veľmi dobrej úrovni. Vedúca ŠJ pravidelne zapisuje teploty v chladničkách, 

v skladoch a miestnostiach ŠJ. 

Škola ako sociálne miesto 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

3 B) 

Aká je účinnosť sociálneho 

programu školy? 

sociálny 

program školy 

analýza 

internej smernice  

č. 8/2018 

zoznam pripomienok 

a návrhov 

september 2018 vedenie školy, 

vedúci MZ a PK, 

zástupca 

zamestnancov 

Sociálny program školy sme analyzovali na prvom augustovom stretnutí PK, čerpanie z fondu na regeneráciu síl zamestnancom vyhovuje; odporúčali 

sme čerpať darčekové poukážky aj v rámci Dňa učiteľov. Tento návrh už bol v tomto školskom roku realizovaný. Pozitívne hodnotíme, že učitelia si 

môžu vybrať, akým spôsobom si poukážku budú realizovať (nákup potravín, kníh príp. kozmetiky). 

 

3 B) 

Aké podmienky sú pre prácu 

učiteľov z pohľadu odborného 

a metodického vybavenia? 

vybavenosť 

učiteľskej 

a metodickej 

knižnice 

kontrola 

vybavenosti 

učiteľskej 

a metodickej 

knižnice 

zápis január 2019 riaditeľ školy, 

vedúci kabinetu 

Fond učiteľskej a metodickej knižnice sa dopĺňa kúpou metodických materiálov, pracovných zošitov a pod. Je v nej dostatok slovníkov v rámci SJ. 

Učitelia majú možnosť využiť tablety na prácu s elektronickými slovníkmi, výukové programy, odbornú literatúru v učiteľskej a metodickej knižnici. 

Škola ako odborné miesto 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

3 C) 

Akú úroveň dosahuje 

adaptačný proces nových 

zamestnancov v škole? 

kvalita 

adaptačného 

vzdelávania 

spätná väzba 

od PZ 

absolvujúcich 

adaptačné 

vzdelávanie 

plán 

adaptačného 

vzdelávania, 

záznam zo 

záverečného 

pohovoru 

jún 2019 uvádzajúci učiteľ 

Adaptačný proces dosiahol vysokú odbornú a ľudskú úroveň v súlade s uplatňovaním legislatívy v školskej praxi. 

 

3 C) 

Aká je efektivita interného 

vzdelávania pedagógov? 

efektívnosť 

interného 

vzdelávania 

spätná väzba 

od pedagogických 

zamestnancov 

plán interného 

vzdelávania a jeho 

korekcie 

jún 2019 vedenie školy 
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4. OBLASŤ – VZŤAHY S PROSTREDÍM 

Škola a domov 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

4 A) 

Aká je miera spokojnosti 

rodičov s prácou školy? 

spokojnosť rodičov spätná väzba 

od TU a vedúcich 

MZ, PK, dotazník 

spracovaný dotazník január 2019 

 

vedenie školy, 

vedúci MZ a PK, 

TU 

Vyhodnotenie dotazníka je v prílohe č. 5 

Škola a spoločenstvo 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

4 B) 

Ako sa ľudia zo školy 

angažujú vo svojich 

obciach/mestách (komunite)? 

zapojenie sa 

učiteľov do aktivít 

mimo školy 

analýza 

angažovanosti, 

pozícií 

zoznam jún 2019 zástupcovia rš pre 

MŠ a ZŠ 

Vyučujúci sa pravidelne zapájajú do podujatí organizovaných školou pre obce alebo organizovaných samotnými obcami, a to podľa konkrétnych 

požiadaviek obcí. V šk. roku 2018/2019 sa podieľali na organizácii Vianočných trhov, Živého betlehemu, pri výzdobe kultúrneho domu na program 

k Mesiacu úcty k starším, programu k Dňu matiek, pripravili program na Mikuláša v Horných Hámroch a v Župkove, a pri príprave slávnostnej 

akadémie k 60. výročiu školy. 

Škola a orientácia žiakov 
 Otázka Kritérium  Metódy  Výstup  Čas  Zodpovedný  

 

4 C) 

Ako škola pomáha žiakom 

v orientácii na trhu práce? 

exkurzie, DOD – 

stredné školy 

analýza počtu 

žiakov 

štatistika jún 2019 výchovný 

a kariérny poradca 

1. WORKSHOP – SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa – 35 žiakov 8. a 9. ročníka, SOŠ Žarnovica – 16 žiakov 9. ročníka 

2. DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ na SŠ – 9. roč.: 

Gymnázium M. Rúfusa Žiar nad Hronom     2 žiaci 

SZŠ Zvolen                                                    3 žiaci 

SOŠ technická Handlová                               1 žiak 

Súkromná SOŠ technická Dr. Jánskeho 

ZH       

 2 žiaci 

SOŠ lesnícka Banská Štiavnica                     2 žiaci 

SOŠ technická Tlmače                                   1 žiak 

SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica          2 žiaci 
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SOŠ veterinárna Nitra                                    1 žiak 

Súkromná OA Žiar nad Hronom                    2 žiaci 

Súkromná SUŠ Horné Hámre                        1 žiak 

SŠ – OU pre TP Nová Baňa                           2 žiaci 

SPOLU: 11 SŠ 19 žiakov 

 

3. STREDOŠKOLÁK – burza stredných škôl v Žiari nad Hronom – 16 žiakov 9. roč.  

4. TESTY Hierarchie záujmov, IQ test a osobnostný dotazník (CPPPaP Žarnovica) – 15 žiakov 9. roč., Komposyt (Semafor) -  17 žiakov 8. roč.  

5. NÁBOR zo SŠ: Gymnázium F. Švantnera Nová Baňa – pre 15 žiakov 9. roč., Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom  – pre 15 žiakov 9. roč.           
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Príloha 1 

Vyhodnotenie testov 
Slovenský jazyk, I. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Krivky grafov zodpovedajú náročnosti učiva v priebehu školského roka. V diktovanom texte 

a prepise textu sa na zhoršení výsledku podpísal nárast diktovaného a prepisovaného textu a 

vyššia obťažnosť diktovaných a prepisovaných slov. Naopak v čítaní má na zlepšení 

výsledkov zásluhu veľmi dobre zvládnutá technika čítania. 
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Vyhodnotenie: 

Počtové výkony : 71 % žiakov zlepšenie alebo 100 %; 29 % detí zhoršenie oproti 1. polroku 

Slovné úlohy: 81 % žiakov zlepšenie alebo 100 %; 19 % žiakov – zhoršenie oproti 1. polroku 

Geometria: 62  % zlepšenie alebo 100 %; 28 % zhoršenie;   10 %  - rovnaká úroveň oproti 1. 

polroku. Žiaci sa postupne naučili lepšie počítať a čítať, takže slovné úlohy a uvažovanie nad 

nimi zvládli najvýraznejšie, menej sa im darilo v počtových výkonoch.  

 

 
                     vstupný test  polročný test    výstupný test 

Teoretické vedomosti majú žiaci na dobrej úrovni. Horšie je to s ich použitím.  Príčinou je, že 

stále je problém s čítaním s porozumením. Vidno to v upravovaní slovosledu, tvorení viet či 

dopĺňaní hlások do slov. Viditeľné zlepšenie o 10% a viac je pri 4 žiakoch, zhoršenie o viac 

ako 10% u 6 žiakov. (vzhľadom na danú skutočnosť 1 žiak už absolvoval návštevu v CPPPaP 

a dvaja ďalší absolvujú návštevu v CPPPaP v budúcom školskom roku. 
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Matematika 

 
              vstupný test         polročný test    výstupný test 

Aj v matematike sa prejavili nedostatky v dôsledku slabého čítanie s porozumením. Vidno to 

hlavne pri slovných úlohách a v geometrii, kde si žiaci zle prečítajú zadanie.  Zlepšenie vidno 

u 5 žiakov a zhoršenie u 7 žiakov.  

 
III. A 
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Nedostatky: 

 pravopis; 

 delenie slov na slabiky; 

 slovná zásoba – príbuzné slová; 

 morfológia – radové číslovky; 

 práca s ukážkou literárneho textu, čítanie s porozumením; 

Najlepšie výsledky sú v polročnom teste, najhoršie vo výstupnom teste. Každý žiak si 

pohoršil najmenej v jednej oblasti, u niektorých žiakov bolo zhoršenie v rozmedzí do 10%, čo 

je ešte dobré. 

 

 

 
Nedostatky: 

 numerické chyby, aj z nepozornosti; 

 zápis trojciferného čísla; 

 číselný rad; 

 zaokrúhľovanie; 

 slovné úlohy – zápis , odpoveď – problém s čítaním s porozumením; 

 geometria – nepresné rysovanie, premieňanie jednotiek; 

Najlepšie bol napísaný polročný test, najslabšie výstupný test, bol rozsiahlejší, žiaci sú už 

menej sústredení na prácu. 
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Nedostatky: 

 nedostatočné vedomosti; 

 slabé čítanie s porozumením; 

 nepozornosť, vynechané úlohy; 

 neúplná odpoveď, nepresné vyjadrenie sa; 

V priemere boli testy napísané celkom dobre, najlepšie bol napísaný test k tematickému celku 

– Škola a jej okolie, najslabšie k tematickému okruhu – Slovensko, moja vlasť. (Mapa, viac 

odborných termínov...) 

 

 
 

Nedostatky: 

 nedostatočné vedomosti; 

 slabé čítanie s porozumením; 

 nepozornosť; 

Testy sa písali po skončení tematického celku, niektoré tematické celky boli témou žiakom 

bližšie, viac zaujímavejšie a to sa odrazilo aj na výsledkoch testov. 

Najlepšie bol napísaný test k tematickým celkom Živočíchy a Ľudské telo, najslabšie 
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k tematickému celku Rastliny a huby. 

 

IV. A 

 

 
Nedostatky: 

 slovné úlohy – zápis, 

  numerické chyby,  

 orientácia na číselnej osi, 

 geometria – premena jednotiek. 

Najlepšie bol napísaný vstupný test. Najhoršie dopadol výstupný test. Žiaci sú nepozorní, 

ponáhľajú sa pri výpočtoch a meraniach. Nemajú záujem o sebakontrolu a radšej test rýchlo 

odovzdajú, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch.  
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Najslabšie dopadli žiakom výstupné testy. Najlepšie napísali polročný test. Hláskoslovie je 

zložka, ktorá dopadla v testoch najslabšie. Stabilnú úroveň si drží pravopis. Klesajúcu 

tendenciu badať vo výstupných testoch, konkrétne v oblasti tvaroslovia. Žiakom pribudli 

gramatické kategórie slovných druhov a neohybné slovné druhy. Problém majú najmä 

s určovaním slovných druhov, a to zámen a prídavných mien. Často sa v testoch vyskytli 

chyby v dôsledku slabého čítania s porozumením. Žiaci si nesprávne prečítali zadanie.    
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Nedostatky: 

 slabé čítanie s porozumením, 

 neúplná odpoveď, 

 nesprávna orientácia na mape, 

 nedostatočná domáca príprava,  

Žiaci v štvrtom ročníku spoznávali jednotlivé oblasti Slovenska. Často na hodinách pracovali 

s mapou, no napriek tomu čítanie z mapy s porozumením je na slabej úrovni. Výstupne testy 

dopadli lepšie o 1%. 

 
Nedostatky: 

 nedostatočná domáca príprava, 

 slabé čítanie s porozumením 
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V. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vedomostiach všeobecne  dosiahli žiaci o 8% vyššiu úroveň v porovnaní s polročným 

testom. V oblasti slovných druhov, najmä v pravopise podstatných mien, prídavných mien 

a určovaní gramatických kategórií, klesli v porovnaní s prvým štvrťrokom o 9%. 
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Žiaci sa zlepšili celkovo v slovných úlohách aj v počtových výkonoch ku koncu roka, 

zhoršenie nastalo v geometri ( nepresnosti v rysovaní, značení, zabúdanie písania jednotiek 

dĺžky za číslom). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazné zhoršenie oproti prvému polroku o 14 %, celkovo sa zlepšil len 1 žiak. Príčiny vidím 

v tom, že vodné a poľné ekosystémy sú pre žiakov náročnejšie, vyžaduje sa presné odborné 

vyjadrovanie, triedenie rastlín, v čom mali žiaci problém. Nedostatočné domáce utvrdenie 

učiva, chýba systematická príprava. 
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Žiaci 5. A nepísali vstupné testy. Žiaci preukázali na koncoročnom teste mierne zlepšenie, 

v porovnaní s polročným testom. Lepšie výsledky dosiahli žiaci vďaka viacerým faktorom.  

Prvým bolo opakovanie ako aj náročnosť učiva, žiaci v priebehu druhého polroka písali 

viaceré menšie písomky. Vďaka tomu boli lepšie pripravení na koncoročný test. Druhým 

faktorom bola orientácia testu na prácu s atlasom a logického myslenia. Tretím faktorom boli 

chýbajúci žiaci, viacerí menej nadaní žiaci, v deň písania testu neboli v škole. 

Žiaci už vedeli lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli 

niektoré základné znalosti z geografie.  
 

V. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Výsledky testov za celú triedu sa počas roka odchýlili o max. 9%. Vyrovnanosť výkonu 

považujem za úspech. 7 žiaci sa v jednotlivých výsledkoch držali v rozmedzí do 10%, čo 

považujem za dobré. Stabilné a veľmi dobré sú výsledky z čítania s porozumením a syntaxe. 

Najslabšou zložkou je hláskoslovie a morfológia. Žiakom pribudli vzory podstatných mien 

a dva vzory prídavných mien, ktoré je potrebné neustále upevňovať a precvičovať. Ako 

problém sa javí určovanie slovných druhov, najmä zámen a neohybných slovných druhov. 

Žiaci majú problém tieto slová vo vetách nájsť a pomenovať.  
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Žiaci k 1. polroku dosiahli najslabšie výsledky v počtových výkonoch, najlepšie v slovných 

úlohách. Ku koncu školského roka dosiahli dobré výsledky v riešení slovných úloh, ale v 

geometrii dosiahli slabšie výsledky z dôvodu nepresnosti v rysovaní, v značení. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zhoršenie o 11 %, 3 žiaci sa zlepšili, príčiny zhoršenia sú rovnaké ako u V. A. Celkovo v tejto 

triede je zloženie triedy z vedomostného hľadiska vyváženejšie, viacerí žiaci sú 

zodpovednejší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 5. B nepísali vstupné testy. Žiaci preukázali na koncoročnom teste mierne zlepšenie, 

v porovnaní s polročným testom. Lepšie výsledky dosiahli žiaci vďaka viacerým faktorom.  

Prvým bolo opakovanie ako aj náročnosť učiva, žiaci v priebehu druhého polroka písali 

viaceré menšie písomky. Vďaka tomu boli lepšie pripravení na koncoročný test. Druhým 

faktorom bola orientácia testu na prácu s atlasom a logického myslenia. Tretím faktorom boli 

chýbajúci žiaci, viacerí menej nadaní žiaci, v deň písania testu neboli v škole. 

Žiaci už vedeli lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli 

niektoré základné znalosti z geografie.  
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VI. A 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 

 

 

Dosiahnuté percentá naznačujú správny smer 

v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov. Vo 

výstupnom teste sa nachádzali náročnejšie a 

dlhšie texty. Rozdiel medzi vstupným 

a výstupným testom v oblasti čitateľskej 

gramotnosti je štatisticky málo významný. 

 

Hláskoslovie je ťažšie učivo. Nedostatky 

majú žiaci v hľadaní slov so slabikotvornými 

spoluhláskami. Rozdiel medzi vstupným 

testom a výstupným testom v oblasti 

hláskoslovie je štatisticky významný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexikológia je pre žiakov zaujímavou témou. 

Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci 

v úlohách zameraných na spôsoby tvorenia 

slov (odvodzovanie a skladanie), na tvorenie 

alebo vyhľadávanie synoným a antoným. 

 

 

 

Žiaci pracujú so všetkými slovnými druhmi. 

Pretrvávajúce problémy majú s určovaním 

gramatických kategórií a vzorov podstatných 

mien a prídavných mien. Niektorí žiaci 

nedokážu vytvoriť podmieňovací spôsob 

slovies podľa zadaných gramatických 

kategórií.  

 

36,3
43,3

59,6

vstupný test polročný test výstupný test

Hláskoslovie 

56,0

67,7 68,4

vstupný test polročný test výstupný test

Slovná zásoba

52,0

50,0

51,0

vstupný test polročný test výstupný test

Tvaroslovie
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Vo výstupnom teste boli úlohy na určovanie 

viet, hlavné vetné členy, prisudzovací sklad. 

Najväčšie nedostatky som zaznamenala pri 

úlohách typu vypíš prisudzovací sklad  z vety 

v texte. Rozdiel medzi vstupným testom 

a výstupným testom je štatisticky významný. 

 

Vo výstupnom teste v oblasti literatúry sa 

žiaci oproti polročnému testu zlepšili. Úlohy 

boli zamerané na overenie literárnych 

vedomostí a na rozvoj tvorivosti a originality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň pravopisu sa zlepšuje. Je však 

potrebné pravopis neustále nacvičovať. Žiaci 

dosahujú priemerné  až slabé výsledky. 

Rozdiel medzi vstupným testom a výstupným 

testom je štatisticky málo významný. Žiaci 

dosahujú zo SJaL priemernú úroveň. Získané 

percentá úspešnosti v testoch odrážajú reálny 

stav úrovne žiakov. 

 

 

 

 

 

 

26,7

60,0 62,4

vstupný test polročný test výstupný test

Štylistika + syntax

52,5
47,1

64,2

vstupný test polročný test výstupný test

Literatúra

35,0

25,0

47,4

vstupný test polročný test výstupný test

Pravopis

51,4

54,5

55,4

vstupný test polročný test výstupný test

Celková úspešnosť testov  
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Zistené nedostatky:  

Vstupný test - chyby pri určení podielu dvojciferným prirodzeným deliteľom, pri násobení 

trojciferným deliteľom, nesprávny postup pri určení ceny za pletivo záhrady tvaru obdĺžnika. 

 

Polročný test - chyby pri zaokrúhľovaní desatinných čísel, pri podpisovaní rádov číslic 

v odčitovaní desatinných čísel, nedostatky v premene jednotiek dĺžky, pri výpočtoch na obvod 
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a obsah obdĺžnika. 

Výstupný test - chyby pri určení periódy pri delení menšieho prirodzeného čísla väčším 

prirodzeným číslom, nedostatky pri riešení obvodu obdĺžnika z jeho obsahu, nedostatky pri 

výpočte rozdielu uhlov. 

6 žiakov z triedy výstupný test napísalo horšie v porovnaní s polročným a vstupným testom. 

Dôvod je iné učivo, ktoré sa preberá v 2. polroku -  v geometrii sa preberali uhly, v prvom 

polroku obsah štvorca a obdĺžnika; časová dotácia na aritmetiku bola v porovnaní s 1. 

polrokom nižšia, ďalší dôvod je nedostatočná domáca príprava na vyučovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 žiakov sa oproti prvému polroku zlepšilo, 4 ostali na rovnakej úrovni a 2 žiaci sa zhoršili. 

Príčiny zhoršenia niektorých žiakov oproti prvému polroku sú v tom, že im chýbala 

systematická domáca príprava, učivo bolo už aj náročnejšie, pribudli fyzikálne výpočty, 

počítanie zo vzorcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo došlo k zhoršeniu vedomostí žiakov oproti prvému polroku, ani jeden žiak sa oproti 

prvému polroku celkovo nezlepšil. Príčiny sú jednak v tom, že žiaci sú ku koncu školského 

roku značne preťažovaní, nevládzu sa naučiť polročné opakovanie zo všetkých predmetov, 
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učivo v druhom polroku bolo náročné na nové odborné texty a pokiaľ žiaci neutvrdia učivo 

doma v rámci jednej hodiny do týždňa, ktorá im často aj dopadla, tak majú vo vedomostiach 

medzery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci preukázali na koncoročnom teste mierne zhoršenie. Oproti vstupnému testu žiaci vedeli 

lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli niektoré základné 

znalosti z geografie.  
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VII. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti vedomostí učiva siedmeho ročníka dosiahli 12 žiaci zlepšenie v porovnaní so 

vstupným testom, 6 žiaci naopak poklesli vo vedomostiach a 5 žiaci zostali na rovnakej 

úrovni. V sledovanej oblasti slovných druhov 8 žiaci získali lepši výsledok, 11 žiaci horší a 4 

žiaci zostali na rovnakej úrovni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistené nedostatky:  

Vstupný test - nedostatky pri delení menšieho prirodzeného èísla väèším, urèenie periódy pri 

neukonèenom delení, chyby pri urèovaní numerického rozdielu uhlov, nedostatky pri urèení 

obvodu obdåžnika z jeho obsahu.  

Polročný test – nedostatky pri vyjadrovaní zlomkov v tvare desatinných čísel, zdĺhavé 

počítanie pri násobení a delení zlomkov – žiaci nevyužili krátenie zlomkov, chyby pri 

premene jednotiek objemu. 

Výstupný test – nedostatky pri riešení úlohy na povrch kocky bez vrchnáka, chyby pri 

premene jednotiek obsahu a objemu, nesprávne určenie typu trojuholníka pri výpočte 
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s pomerom. 

9 žiakov z triedy geometriu vo výstupnom teste napísalo horšie v porovnaní s polročným 

a vstupným testom. Žiaci mali problém s premenou jednotiek objemu a s určovaním objemu 

a povrchu kocky. Žiaci poľavili v učení, dôvodom neúspechu je aj nedostatočná domáca 

príprava žiakov na vyučovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 7. ročníku dosiahli žiaci vo výstupnom teste približne rovnakú úroveň v lexike a morfológii 

ako v prvom štvrťroku.  O 6% nižšiu úroveň získali  v syntaxi. V druhom polroku pribudli 

zložitejšie vetné konštrukcie, ktoré je potrebné naďalej upevňovať  v písomnej aj hovorovej 

podobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1 – celková úspešnosť, 2 – čitateľská gramotnosť, 3 – vedomosti  
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Žiaci ostali zhruba na rovnakej úrovni, učivo bolo pomerne jednoduché,  žiaci nemuseli tvoriť 

vzorce, písať chemické výpočty a vychádzalo aj z bežného života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhoršenie o 6%, koncoročný test horšie napísali niektoré dievčatá, ktoré patria k ťahúňom 

triedy, dôvody boli v tom, že sa zúčastňovali na rôznych súťažiach a potom sa učivo nestihli 

doučiť a preopakovať. Takisto učiva pribudlo a bolo len na žiakoch ako dôkladne si ho 

preopakujú a utvrdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci preukázali na koncoročnom teste výrazné zlepšenie, v porovnaní s polročným testom. 

Lepšie výsledky dosiahli žiaci vďaka viacerým faktorom.  Prvým bolo opakovanie ako aj 

náročnosť učiva, žiaci v priebehu druhého polroka písali viaceré menšie písomky. Vďaka 

tomu boli lepšie pripravení na koncoročný test. Druhým faktorom bola orientácia testu na 

prácu s atlasom a logického myslenia. Tretím faktorom boli chýbajúci žiaci, viacerí menej 

nadaní žiaci, v deň písania testu neboli v škole. 

Žiaci už vedeli lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli 

niektoré základné znalosti z geografie.  
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VIII. A 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosiahnuté percentá v čitateľskej gramotnosti 

naznačujú správny smer jej rozvoja u žiakov. 

V polročnom teste sa vyskytla náročnejšia 

ukážka, ktorú niektorí žiaci nepochopili 

a následne úlohy vyriešili neúspešne. 

Hláskoslovie je ťažšie učivo. Počas roka ho 

mali žiaci zaraďované ako cvičenia na 

upevňovanie a prehlbovanie vedomostí, čo sa 

vo výstupnom teste prejavilo zlepšením 

vedomostí a zručností pri riešení úloh 

v porovnaní so vstupným a polročným testom. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba je ľahkým učivom pre žiakov. 

Veľmi dobré výsledky dosiahli pri určovaní 

spôsobov tvorenia slov, synoným, antoným 

vrátane úloh typu vytvor, porovnaj.  

 

Žiaci pracujú so všetkými slovnými druhmi. 

Pretrvávajúce problémy majú s určovaním 

gramatických kategórií a vzorov. Slabé 

výsledky dosiahli v neohybných slovných 

druhoch. Neodlíšili spojku od častice 

a druhotnú predložku od príslovky. Vo 

výstupnom teste bolo viac úloh na neohybné 

slovné druhy. 
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Polročný test neobsahoval úlohy zo štylistiky 

a syntaxe. Vo výstupnom teste sa potvrdilo, že 

žiaci nemajú upevnené učivo o vetných 

členoch. Najväčšie problémy som 

zaznamenala pri nezhodnom prívlastku. Pri 

určovaní viet podľa daných kritérií (postoj 

hovoriaceho k výpovedi, členitosť a zloženie) 

si tieto kritériá mýlia. 

 

Vstupný test obsahoval úlohy, ktoré žiaci 

vyriešili pomerne úspešne (rým, verš, strofa, 

jazykové umelecké prostriedky). Polročný a 

výstupný test bol zameraný na tvorivosť, 

spájanie autorov s dielami, na odhalenie 

literárneho diela na základe indícií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis žiakov je na slabej úrovni, i napriek 

tomu, že mu venujeme dostatok času 

a pravidelne ho nacvičujeme.  

 

Získané percentá úspešnosti v testoch odrážajú 

reálny stav vedomostí žiakov. I keď výsledky 

testov ukazujú tendenciu zlepšovania, rozdiel 

medzi vstupným testom a výstupným testom 

považujem za štatisticky málo významný 

rozdiel. 
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Oproti prvému polroku je zhoršenie o 8 %, nezlepšil sa nikto a 3 ostali na tej istej úrovni. 

Príčiny zhoršenia v druhom polroku vidím v tom, že učivo bolo  národnejšie, pribudli nové 

fyzikálne veličiny, vzorce a pri počítaní príkladov bolo potrebné aplikovať aj kombináciu 

viacerých vzorcov. U žiakov, ktorí sa zhoršili nebola dostatočná domáca príprava, 

nesústredenosť na vyučovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 8. ročníku vedomostne klesli  5 žiaci, štyria v oblasti čitateľskej gramotnosti. 
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Zistené nedostatky:  

Vstupný test - nedostatky v počtových operáciách so zlomkami, chyby v slovnej úlohe na 

percentá – nesprávne pochopené zadanie, nesprávne určenie typu trojuholníka podľa veľkosti 

uhlov v úlohe na pomer, chybná úvaha pri určení povrchu kocky bez jednej steny. 

Polročný test – chyby v znamienkových pravidlách s celými číslami, nedostatky v príklade 

s absolútnou hodnotou, nesprávne porozumenie zadania úlohy s teplotou, nedostatky 

v konštrukčnej úlohy – nesprávny rozbor, označenie strán. 

Výstupný test – chyby pri určovaní hodnoty výrazu, nedostatky pri riešení rovnice a slovných 

úloh, nesprávne určenie polomeru kruhu zo zadania úlohy, následne nesprávny výpočet jeho 

obsahu. 

V triede nie sú výrazné zmeny v úspešnosti žiakov. Žiaci výstupný test napísali lepšie ako 

vstupný a polročný test.  
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Celkovo došlo k zhoršeniu o 9 %, 4 žiaci sa oproti prvému polroku zlepšili. Príčiny zhoršenia 

vidím v tom, že učivo bolo podstatne náročnejšie, žiaci mali problém pri jeho praktickom 

uplatňovaní, pribudli fyzikálne výpočty, problém vidím v pravidelnom domácom 

precvičovaní učiva. 
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Oproti prvému polroku je zlepšenie o 3 %, ku koncu školského roku sa zlepšilo  6 žiakov. 

Príčiny zhoršenia ostatných vidím v nedostatočnej domácej príprave, precvičení a utvrdení 

učiva doma,  v náročnosti  učiva, pribudli chemické vzorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zlepšenie: 5 žiaci sa oproti prvému polroku zlepšili, 3 ostali na rovnakej úrovni. 
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Žiaci preukázali na koncoročnom teste oproti vstupnému výrazné zlepšenie, v porovnaní 

s polročným testom. Lepšie výsledky dosiahli žiaci vďaka viacerým faktorom.  Prvým bolo 

opakovanie ako aj náročnosť učiva, žiaci v priebehu druhého polroka písali viaceré menšie 

písomky. Vďaka tomu boli lepšie pripravení na koncoročný test. Druhým faktorom bola 

orientácia testu na prácu s atlasom a logického myslenia. Tretím faktorom boli chýbajúci 

žiaci, viacerí menej nadaní žiaci, v deň písania testu neboli v škole. 

Žiaci už vedeli lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli 

niektoré základné znalosti z geografie.  

 

IX. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V IX. triede mali výsledky v priemere stúpajúcu tendenciu. Súvisí to s celoročnou aktívnou 

prípravou na Testovanie 9 a prijímacie pohovory, a to opakovaním učiva II. stupňa na 

hodinách, ale aj počas práce v záujmovom útvare. 11 žiakov napísalo výstupný test 

percentuálne najlepšie v porovnaní so vstupným a polročným testom. U troch žiakov je badať 

klesanie výkonu v jednotlivých testoch. Stabilnú úroveň si drží čítanie s porozumením. 

Najväčšie výkyvy vo výkonoch badať v oblasti hláskoslovia a morfológie. Približne tretina 

žiakov má stále neupevnené vedomosti zo syntaxe.  
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Zistené nedostatky:  

Vstupný test – nesprávny postup pri riešení hodnoty výrazu, nedostatky pri riešení slovnej 

úlohy na vek  a so zlomkami, žiaci neovládali vzorec na obsah kruhu. 

Polročný test – nesprávne umocňovanie mocnín, chyby v zápise veľkých čísel, nesprávne 

určenie intervalu pri riešení nerovnice, chyby pri použití Pytagorovej vety v rovinných 

útvaroch – výpočet výšky v rovnostrannom trojuholníku a výšky v rovnoramennom 

lichobežníku. 

Výstupný test – znamienkové chyby pri určení výrazov s premennou, nezvládnuté výpočty na 

určenie objemu hranola pri zmene rozmerov, nedostatky pri vyjadrení počtu z grafu, následne 

nesprávne určenie percentuálnej účasti. 

Trieda vo výstupnom teste dosiahla slabšiu úspešnosť v porovnaní s polročným testom. 
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V 9. ročníku vedomostná úroveň v porovnaní s polročným testom u 7 žiakov stúpla, piati 

žiaci dosiahli nižšiu úroveň a traja žiaci rovnakú ako v polročnom teste.  
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Došlo k zlepšeniu o 3 %, 6 žiakov sa oproti prvému polroku zlepšilo, hlavne niektorí chlapci 

mali k elektrike vzťah, takže vedeli prakticky aplikovať získané vedomosti aj pri praktických 

úlohách a výpočtoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci sa zhoršili oproti prvému polroku o 4 %, zlepšili sa len 3 žiaci. Príčiny zhoršenia vidím 

v nezáujme o učivo, nedostatočnej domácej príprave, ľahostajnosti k plneniu si povinností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhoršenie o 4 %, celkovo sa 4 žiaci oproti prvému polroku zlepšili, 3 žiaci sa zhoršili, 4 ostali 

na rovnakej úrovni. 
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Žiaci preukázali na koncoročnom teste výrazné zlepšenie, v porovnaní s polročným testom. 

Lepšie výsledky dosiahli žiaci vďaka viacerým faktorom.  Prvým bolo opakovanie ako aj 

náročnosť učiva, žiaci v priebehu druhého polroka písali viaceré menšie písomky. Vďaka 

tomu boli lepšie pripravení na koncoročný test. Druhým faktorom bola orientácia testu na 

prácu s atlasom a logického myslenia. Tretím faktorom boli chýbajúci žiaci, viacerí menej 

nadaní žiaci, v deň písania testu neboli v škole. 

Žiaci už vedeli lepšie pracovať s atlasom. Práca s textom bola dostačujúca a problém boli 

niektoré základné znalosti z geografie.  
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Príloha č. 2 
Dotazník 

Ako pomáhajú triedni učitelia rozvoju osobnosti žiaka 

II. A 

Označ tri veci, ktoré najviac charakterizujú tvoju triednu učiteľku: 

 môžeme sa na ňu spoľahnúť; 11x 

 má snahu nám rozumieť; 10x 

 často nás chváli;7x 

 dokáže nás motivovať; 6x 

 povzbudzuje nás v tom, čo nás baví; 5x 

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Naša učiteľka často: počúva, chváli, číta. 

 Páči sa mi, že naša učiteľka: vymýšľa zábavné úlohy, dá sa na ňu spoľahnúť, číta. 

 Keď učiteľka: dobre keď povzbudzuje. 

 Hnevá ma, keď: dáva písomky, kričí. 

 

IV. A 

Tri veci, ktoré najviac charakterizujú tvoju triednu učiteľku a označ ich: 

 správa sa rovnako ku všetkým; 10x 

 často nás chváli; 6x 

 dokáže nás motivovať; 5x 

 má snahu nám rozumieť; 4x 

 dokáže nám poradiť; 4x 

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Naša učiteľka často: počúva, chváli, rozpráva. 

 Páči sa mi, že naša učiteľka: je trpezlivá, spravodlivá, dobrá. 

 Keď učiteľka: kričí, všetci počúvajú; sme zlí, tak kričí; píše známky, píše pekne. 

 Hnevá ma, keď: nám dáva veľa úloh; kričí; dostanem poznámku.  

 

V. B 

Z uvedených vyjadrení vyber tri, ktoré najviac charakterizujú tvojho triedneho učiteľa/triednu 

učiteľku a označ ich: 

 má snahu nám rozumieť, 

 dokáže nás motivovať, 

 správa sa rovnako ku všetkým, 

 dokáže si urobiť poriadok, 

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Náš učiteľ/naša učiteľka často – smeje sa, radí, zaujíma sa o nás... 

 Páči sa mi, že náš učiteľ/naša učiteľka – rozpráva zaujímavo a zo života,  

 Keď učiteľ/učiteľka – poučuje 

 Hnevá ma, keď píšeme test, kričí 

 

VI. A 

Z uvedených vyjadrení vyber tri, ktoré najviac charakterizujú tvojho triedneho učiteľa/triednu 

učiteľku a označ ich: 

 môžeme sa ňu poľahnúť, 

  rešpektuje naše názory/nápady, 

 zaujíma sa o naše problémy, vypočuje nás, 
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 má snahu nám porozumieť, 

 povzbudzuje nás v tom, čo nás baví. 

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Náš učiteľ/naša učiteľka často – sa s nami rozpráva, sranduje s nami. 

 Páči sa mi, že naša učiteľka – nám rozumie, sa o nás zaujíma, učí nás AJ zábavnou 

formou, dobre vysvetľuje. 

 Keď učiteľka – sa snaží vysvetliť učivo tak aby všetci chápali, príde len tak do triedy, 

zaujíma sa o nás. 

 Hnevá ma keď – sa hnevá, musí kričať. 

 

VII. A 

V dotazníku žiaci vybrali len niektoré body, tie sú spracované percentuálne, dotazník vyplnilo 

25 žiakov. Náš učiteľ/Naša učiteľka: 

 Má snahu nám rozumieť 31,8% 

 Je citlivá 8% 

 Dokáže nás motivovať 31,8% 

 Povzbudzuje nás v tom, čo nás baví 27,3% 

 Ak sa nám v učení nedarí, zaujíma sa prečo 24% 

 Zaujíma sa o naše problémy, vypočuje nás 32% 

 Mám pocit, že nám nerozumie 4% 

 Často nás chváli, môžeme sa na ňu spoľahnúť 31,8% 

 Rešpektuje naše názory 68,1% 

 Dokáže nám poradiť 24% 

 Pozná prednosti svojich žiakov 12% 

 Zaujíma sa o to, čo nás baví 4% 

 Dokáže si urobiť poriadok 22,7% 

 Správa sa ku všetkým rovnako 31,8%  

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Náš učiteľ/naša učiteľka často – nás chváli, zapisuje známky, sa usmieva, vymýšľa 

skvelé nápady, pomáha riešiť naše problémy, usmieva sa na nás, motivuje nás, 

pomáha nám a rozumie nám 

 Páči sa mi, že náš učiteľ/naša učiteľka – dokáže s humorom prijať aj zlé veci, nám 

dáva sladkosti na sviatky, nás chváli, podporuje nás v učení, je svojská, motivuje 

a povzbudzuje nás, snaží sa byť priateľská, nás pochopí, je väčšinou usmiata, je milá 

a chápavá, motivuje nás, aby sme sa zapájali do toho, čo nás baví, je veselá aj keď ju 

niečo trápi, je vždy pozitívna a vie sa zasmiať, vyučuje tak, aby sme všetkému 

pochopili, zaujíma sa o nás a naše názory a záujmy, nerobí rozdiely 

 Keď učiteľ/-ka – vždy s radosťou pomôže, rada nás vypočuje, sa smeje, vieme, že 

môžeme srandovať, aj keď je unavená, aj tak sa stále snaží usmievať, smiať sa a byť 

milá, keď kričí po chalanoch,  mám strach, sa dokáže s nami porozprávať ak niečo 

potrebujeme, keď sa usmieva, tak máme lepší deň, lebo vieme, že je šťastná, rozpráva, 

tak sa ju dá vypočuť, sa správa ku všetkým rovnako 

 Hnevá ma, keď – nám pucuje žalúdok, na nás kričí a nič sme neurobili, je pani 

uèite¾ka smutná, alebo, keď ju nahneváme, nerešpektuje naše nápady a návrhy, máme 

každý deň matiku 
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VIII. A 

Z uvedených vyjadrení vyber tri, ktoré najviac charakterizujú tvojho triedneho učiteľa/triednu 

učiteľku a označ ich: 

 ak sa nám v učení nedarí, zaujíma sa prečo, 

 správa sa rovnako ku všetkým, 

 rešpektuje naše názory/nápady, 

 dokáže nás motivovať, 

 dokáže nám poradiť. 

Doplnenie nedokončených vyjadrení (najčastejšie): 

 Náš učiteľ/naša učiteľka často - dáva rady, pomáha, zaujíma sa o nás... 

 Páči sa mi, že náš učiteľ/naša učiteľka - vie nás pochopiť, počúva naše názory 

a nápady, podporuje nás, má zmysel pre humor, dobre vysvetľuje, robí doučovanie pre 

žiakov, ktorí to potrebujú... 

 Keď učiteľ/učiteľka – má dobrú náladu, je s ňou sranda; keď zakričí, vieme, že je zle... 

Hnevá ma, keď nemá dobrú náladu, keď je smutná... 

 

IX. A 

 ak sa nám v učení nedarí, zaujíma sa prečo 1x 

 rešpektuje naše názory/nápady 5x 

 dokáže nás motivovať 5x 

 má snahu rozumieť nám 5x 

 všíma si na nás viac pozitíva 3x 

 správa sa rovnako ku všetkým 6x 

 pozná prednosti svojich žiakov 3x 

 zaujíma sa o naše problémy, vypočuje nás 4x 

 môžeme sa na ňu spoľahnúť 4x 

 dokáže nám poradiť 3x 

 dokáže si urobiť poriadok 3x 
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Príloha č. 3 

Dotazník o prospechu a obľúbenosti vyučovacích predmetov  

5. B 

 Ako si spokojný so svojím prospechom v 1. polroku - najčastejšie odpovede celkom 

som, mohlo byť aj lepšie 

 Čo by si chcel zlepšiť vo svojom prospechu - najčastejšie odpovede opraviť si známky 

z niektorých predmetov 

 Ktorý predmet je pre teba obľúbený? - najčastejšie odpovede - telesná výchova, 

anglický jazyk, geografia... 

 Ktorý predmet nemáš rád/rada? - najčastejšie odpovede - matematika, slovenský 

jazyk, informatika 

 Koľko času priemerne denne sa pripravuješ na vyučovanie - 1 hod - 3 hod podľa toho 

či píšeme písomku alebo test 

6. A 

 Ako si spokojný/á so svojím prospechom v 2. polroku? najviac odpovedí spokojní. 

 Čo by si chcel/a zlepšiť vo svojom prospechu? Najviac odpovedí Matematiku. 

 Ktorý predmet je pre teba obľúbený? Telesná výchova. 

 Ktorý predmet nemáš rád/rada? Matematika. 

 Koľko času priemerne denne sa pripravuješ na vyučovanie? Najviac odpovedí jedna 

hodina. 

7. A 

 Ako si spokojný so svojím prospechom v 2. polroku - najčastejšie odpovede celkom 

som 

 Čo by si chcel zlepšiť vo svojom prospechu - najčastejšie odpovede asi nič, opraviť si 

známku z informatiky a matematiky, viac sa učiť 

 Ktorý predmet je pre teba obľúbený? - najčastejšie odpovede – telesná výchova 14 

žiakov,  geografia 7 žiakov, anglický jazyk 5 žiakov 

 Ktorý predmet nemáš rád/rada? - najčastejšie odpovede – informatika 16 žiakov, 

dejepis 6 žiakov, slovenský jazyk 5 žiakov 

 Koľko času priemerne denne sa pripravuješ na vyučovanie – 30 minút až 2 hodiny  

8. A 

 Ako si spokojný so svojím prospechom v 1. polroku - najčastejšie odpovede celkom 

som, mohlo byť aj lepšie 

 Čo by si chcel zlepšiť vo svojom prospechu - najčastejšie odpovede asi nič, opraviť si 

známku z niektorých predmetov 

 Ktorý predmet je pre teba obľúbený? - najčastejšie odpovede - telesná výchova, 

anglický jazyk, geografia... 

 Ktorý predmet nemáš rád/rada? - najčastejšie odpovede - chémiu, nemecký jazyk, 

dejepis, matematiku, anglická jazyk, slovenský jazyk, informatiku 

 Koľko času priemerne denne sa pripravuješ na vyučovanie - 1 hod - 2 hod podľa 

náročnosti rozvrhu 
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Príloha č. 4 

Dotazník o živote v škole  

5. A 

 Kvalita školskej klímy je žiakmi vnímaná dobre, učitelia sú im nápomocní, vedia ich 

pochopiť, porozumieť im, dajú im možnosť známku si opraviť, sú im ochotní učivo 

vysvetliť aj mimo vyučovacej hodiny 

 Žiaci v triede majú kamarátov, majú spolužiaka, na ktorého sa môžu spoľahnúť, kto 

im vie poradiť a pomôcť, v triede sú vedúce osobnosti, ktoré niekedy zle znášajú, keď 

nie je ako oni chcú 

 Žiaci majú v škole pocit bezpečia, nie je im ubližované, keby mali problém obrátili by 

sa na triednu učiteľku 

 Žiakov dosť vyrušuje 1 spolužiak, ktorý má problémy s dodržiavaním školského 

poriadku, je nedisciplinovaný, bol aj na pohovore výchovnej komisie avšak  bez 

nejakého väčšieho účinku, žiaci potom majú problémy vo vnímaní a sledovaní učiteľa, 

ich pozornosť je rozptyľovaná. 

 

5. B 

Hodnotiť mohli v stupnici od 1 (najlepšie) do 5 (najhoršie) 

 Si spokojný/ná s rozvrhom hodín?                 najčastejšia odpoveď 1 

 Si spokojný/ná s kým si v triede?                  najčastejšia odpoveď 1 

 Si spokojný/ná s učebnicami?                          najčastejšia odpoveď 2 

 Si spokojný/ná aký je triedny učiteľ?             najčastejšia odpoveď 1 

 Si spokojný/ná s tým čo je v triede?  (tabuľa nástenka,...   )  najčastejšia odpoveď 2 

  Si spokojný/ná s inými učiteľmi?                    najčastejšia odpoveď 2 

 Si spokojný/ná s knižnicou a počítačovou miestnosťou?       najčastejšia odpoveď 1 

 Si spokojný/ná so školou?                                 najčastejšia odpoveď 2  

 Čo by si zmenil v triede?                         väčšiu triedu, zvonček  

 Čo by si zmenil na škole?                     menej hodín, dlhšie prázdniny, lepšie učebnice  

 

6. A 

Odpovede – veľmi súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, veľmi nesúhlasím 

 V škole sa cítim bezpečne a šťastne – najčastejšie odpovede súhlasím. 

 Žiaci v škole sa správajú dobre – najčastejšie odpovede súhlasím. 

 Starší žiaci pomáhajú mladším – najčastejšie odpovede nesúhlasím. 

 Veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov a ich odmeňovanie za prácu 

a správanie – najčastejšie odpovede súhlasím. 

 Škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikany – najčastejšie odpovede súhlasím. 

 V škole je dospelá osoba s ktorou sa môžem porozprávať, ak mám osobný problém – 

najčastejšie odpovede súhlasím. 

 V škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako – najčastejšie 

odpovede súhlasím. 

 Všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít v škole – najčastejšie 

odpovede veľmi súhlasím. 

 Mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem povedať – najčastejšie odpovede súhlasím. 
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 V škole sú miesta, kam môžu žiaci chodiť a zaujímavé veci, ktoré môžeme robiť 

mimo vyučovania – najčastejšie odpovede veľmi súhlasím. 

 Čo je najlepšie na tvojej škole? – veľké priestory, kamaráti, elektronika, prestávky, 

dobrí učitelia. 

  Ak by si mohol/mohla zlepšiť niečo v tvojej škole, čo by to bolo? – väčšina odpovedí 

nič, všetko je super. Iné odpovede: knižnica, dlhšie otvorený bufet, dlhšie prestávky, 

správanie žiakov, menej predmetov. 

 

7. A 

Odpovede – veľmi súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, veľmi nesúhlasím 

 V škole sa cítim bezpečne a šťastne – najčastejšie odpovede súhlasím 13 žiakov 

 Žiaci v škole sa správajú dobre - najčastejšie odpovede súhlasím 17 žiakov 

 Starší žiaci pomáhajú mladším - najčastejšie odpovede súhlasím 11 žiakov 

 Veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov a ich odmeňovanie za dobrú prácu 

a správanie - najčastejšie odpovede súhlasím 14 žiakov 

 Škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikany -  odpovede veľmi súhlasím 9 

žiakov a súhlasím 9 žiakov 

 V škole je dospelá osoba, s ktorou sa môžem porozprávať, ak mám osobný problém -  

najčastejšie odpovede súhlasím 11 žiakov 

 V škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako - najčastejšie 

odpovede súhlasím 12 žiakov 

 Všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít v škole - najčastejšie 

odpovede veľmi súhlasím 14 žiakov 

 Mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem povedať - najčastejšie odpovede súhlasím 

11 žiakov 

 V škole sú miesta, kam môžu žiaci chodiť a zaujímavé veci, ktoré môžeme robiť 

mimo vyučovania - najčastejšie odpovede veľmi súhlasím 11 žiakov 

 Čo je najlepšie na tvojej škole – dobre vysvetľované učivo, areál školy, dobrí učitelia, 

knižnica, krúžky, zaujímavé aktivity, zaujímavé vyučovacie hodiny, sú tu najlepšie 

pani učiteľky 

 Ak by si mohol/mohla zlepšiť niečo v tvojej škole, čo by to bolo – mať viac hodín 

telesnej výchovy, dolná PC učebňa, kuchynka, sedieť každý sám 

 

8. A 

Odpovede - veľmi súhlasím, súhlasím, nesúhlasím, veľmi nesúhlasím 

 V škole sa cítim bezpečne a šťastne - najčastejšie odpovede súhlasím 

 Žiaci v škole sa správajú dobre - najčastejšie odpovede súhlasím 

 Starší žiaci pomáhajú mladším - najčastejšie odpovede súhlasím 

 Veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov a ich odmeňovanie za dobrú prácu 

a správanie - najčastejšie odpovede súhlasím 

 Škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikany - najčastejšie odpovede veľmi 

súhlasím 
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 V škole je dospelá osoba, s ktorou sa môžem porozprávať, ak mám osobný problém -  

najčastejšie odpovede súhlasím 

 V škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako - najčastejšie 

odpovede súhlasím 

 Všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít v škole - najčastejšie 

odpovede veľmi súhlasím 

 Mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem povedať - najčastejšie odpovede súhlasím 

 V škole sú miesta, kam môžu žiaci chodiť a zaujímavé veci, ktoré môžeme robiť 

mimo vyučovania - najčastejšie odpovede súhlasím 

 Čo je najlepšie na tvojej škole - pekné triedy a učebne, vybavenosť, dobrí učitelia, 

super krúžky... 

 Ak by si mohol/mohla zlepšiť niečo v tvojej škole, čo by to bolo - zvonenie, bufet cez 

obedovú prestávku, učebňa techniky a chémie, používať mobil počas prestávok... 

 

9. A 

Odpovede veľmi súhlasím a súhlasím: 

 v škole sa cítim bezpečne – 88% 

 žiaci sa v škole správajú dobre – 75% 

 starší pomáhajú mladším – 93% 

 veľký dôraz sa kladie na oceňovanie  a odmeňovanie žiakov – 100% 

 škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikanovania – 81% 

 v škole je dospelá osoba, s ktorou sa môžem porozprávať o osobnom probléme – 69% 

 v škole sa ku každému žiakovi správajú spravodlivo a rovnako – 82% 

 všetci sa majú možnosť zapojiť do rôznych aktivít – 100% 

 mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem povedať – 62% 

 v škole môžeme robiť zaujímavé veci mimo vyučovania – 80% 

Za najlepšie na škole žiaci považujú: 

 učiteľov, vybavenie školy, prácu upratovačiek – čistotu školy 

Zlepšiť by sa mohlo: 

 vybavenie telocvične a školskej kuchynky; vo väčšine prípadov by nemenili nič 
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Príloha 5 

Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi  

Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi bol rozdaný všetkým zákonným zástupcom. 

Bolo rozdaných 120 dotazníkov, vyplnených sa vrátilo 108. Položky 1 a 2 sú vyhodnotené 

percentuálne. Za položky 3 – 5 sú zosumarizované najčastejšie odpovede. 

Vyhodnotenie:  

1.   

1 – silne súhlasím, 

2 – súhlasím, 

3 – ani súhlas, ani nesúhlas, 

4  – nesúhlasím, 

5 – silne nesúhlasím. 

 

Škola organizuje dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov. 

  1 2 3 4 5 

% 70% 18% 11% 0% 1% 

 

Mám dostatok informácií, čo sa deje v škole. 

  1 2 3 4 5 

% 54% 35% 4% 8% 0% 

 

Som dostatočne informovaný o tom, ako sa moje dieťa v škole správa. 

  1 2 3 4 5 

% 65% 29% 5% 2% 0% 

 

Mám  dostatok informácií o prospechu môjho dieťaťa v škole. 

  1 2 3 4 5 

% 88% 8% 3% 0% 0% 

 

Môžem  sa kedykoľvek stretnúť s triednym učiteľom môjho dieťaťa.  

  1 2 3 4 5 

% 82% 6% 8% 2% 1% 

 

Učitelia ma ako rodiča rešpektujú.  

  1 2 3 4 5 

% 76% 10% 11% 1% 1% 

 

Škole záleží na názore rodičov. 

  1 2 3 4 5 

% 51% 23% 21% 3% 1% 

 

Škola ma okamžite informuje o tom, keď moje dieťa chýba na vyučovaní.   

  1 2 3 4 5 

% 55% 7% 30% 2% 4% 
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Škola ma okamžite informuje o tom, keď moje dieťa niečo vyviedlo.    

  1 2 3 4 5 

% 67% 10% 20% 3% 1% 

 

V škole  pristupujú k žiakom spravodlivo. 

  1 2 3 4 5 

% 44% 29% 26% 7% 3% 

 

Podporujem myšlienku internetového klasifikačného záznamu.  

  1 2 3 4 5 

% 74% 15% 6% 2% 3% 

 

So školou, do ktorej chodí moje dieťa, som spokojný. 

  1 2 3 4 5 

% 72% 24% 6% 0% 1% 

 

V škole je dostatočný počet záujmových krúžkov pre žiakov. 

  1 2 3 4 5 

% 59% 29% 6% 5% 3% 

 

Záujmové krúžky, ktoré škola poskytuje, sú pre moje dieťa zaujímavé. 

  1 2 3 4 5 

% 52% 29% 9% 6% 2% 

 

V škole učia dobrí učitelia. 

  1 2 3 4 5 

% 62% 21% 16% 0% 2% 

 

Triedny učiteľ sa o moje dieťa zaujíma. 

  1 2 3 4 5 

% 78% 12% 5% 5% 0% 

 

V škole neexistuje šikanovanie žiakov. 

  1 2 3 4 5 

% 25% 16% 44% 10% 6% 

 

Škola má dobré meno. 

  1 2 3 4 5 

% 56% 26% 16% 3% 1% 

 

Škola sa dostatočne stará o poriadok a čistotu v budove a jej okolí. 

  1 2 3 4 5 

% 87% 8% 3% 1% 1% 

 

Na mimoškolských podujatiach sa škola dobre stará o bezpečnosť žiakov. 

  1 2 3 4 5 

% 76% 12% 11% 1% 2% 
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Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie. 

  1 2 3 4 5 

% 69% 19% 10% 1% 1% 

 

V škole je disciplína a poriadok. 

  1 2 3 4 5 

% 56% 24% 18% 3% 1% 

 

Moje dieťa chodí do školy rado. 

  1 2 3 4 5 

% 53% 37% 3% 2% 6% 

 

Žiaci opúšťajú školu dobre pripravení na strednú školu. 

  1 2 3 4 5 

% 42% 19% 42% 5% 1% 

 

Názory rodičov vedenie školy rešpektuje. 

  1 2 3 4 5 

% 37% 31% 25% 5% 2% 

 

S kvalitou školy som spokojný. 

  1 2 3 4 5 

% 55% 34% 10% 1% 0% 

 

Poznám ŠkVP. 

  1 2 3 4 5 

% 43% 25% 26% 2% 3% 

 

Vybrané vyučovacie predmety v ŠkVP sú správne. 

  1 2 3 4 5 

% 26% 17% 32% 2% 2% 

 

Vyučovanie SJL a M je na veľmi dobrej úrovni. 

  1 2 3 4 5 

% 60% 21% 18% 1% 1% 

 

Vyučovanie cudzích jazykov je na veľmi dobrej úrovni. 

  1 2 3 4 5 

% 46% 28% 20% 5% 1% 
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2.   

0 – neviem to posúdiť, 

1 – je to výborné, som veľmi spokojný/á, 

2 – je to veľmi dobré, som spokojný/á, 

3 – je to priemerné, 

4  – je to slabé, som nespokojný/á, 

5 – je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/á, 

 

Úroveň výchovy a vzdelávania v škole 

  0 1 2 3 4 5 

% 9% 38% 46% 7% 0% 0% 

 

Vedenie školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 11% 52% 31% 5% 0% 1% 

 

Materiálne vybavenie školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 9% 56% 30% 4% 1% 0% 

 

Prostredie školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 4% 72% 22% 1% 0% 1% 

 

Čistota vnútorných priestorov školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 4% 71% 22% 2% 0% 1% 

 

Organizácia dňa v škole 

  0 1 2 3 4 5 

% 20% 46% 29% 3% 2% 0% 

 

Kvalita učiteľov školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 14% 51% 28% 4% 3% 0% 

 

Výučba jazykov (kvalita, intenzita, ponuka jazykov) 

  0 1 2 3 4 5 

% 15% 42% 32% 7% 4% 0% 

 

Príprava žiakov v oblasti IKT 

  0 1 2 3 4 5 

% 22% 40% 30% 7% 1% 0% 

 

Vybavenie školy IKT 

  0 1 2 3 4 5 

% 20% 55% 20% 5% 0% 0% 
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Zapojenie učiteľov do života školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 34% 40% 23% 3% 0% 0% 

 

Zapájanie školy do projektov 

  0 1 2 3 4 5 

% 18% 53% 27% 2% 0% 0% 

 

Starostlivosť školy o žiakov v čase mimo vyučovania 

  0 1 2 3 4 5 

% 23% 45% 23% 5% 4% 0% 

 

Úroveň starostlivosti o žiakov v ŠKD 

  0 1 2 3 4 5 

% 35% 42% 17% 5% 0% 1% 

 

Skúšanie a hodnotenie žiakov 

  0 1 2 3 4 5 

% 20% 41% 28% 11% 0% 0% 

 

Kontakt školy s rodičmi 

  0 1 2 3 4 5 

% 8% 50% 34% 6% 1% 1% 

 

Atmosféra medzi učiteľmi a žiakmi 

  0 1 2 3 4 5 

% 22% 42% 29% 5% 2% 0% 

 

Pracovná klíma medzi zamestnancami školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 62% 15% 15% 6% 2% 0% 

 

Progresívnosť vedenia školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 37% 38% 20% 4% 1% 0% 

 

Efektívnosť vedenia školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 32% 38% 22% 7% 1% 0% 

 

Výsledky školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 22% 50% 26% 1% 1% 0% 

 

Pestrosť stravy v ŠJ 

  0 1 2 3 4 5 

% 25% 55% 11% 4% 3% 2% 
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Potenciál pre ďalší rozvoj školy 

  0 1 2 3 4 5 

% 30% 40% 28% 1% 1% 0% 

 

Spolupráca s rodičmi a učiteľmi 

  0 1 2 3 4 5 

% 9% 60% 26% 5% 0% 0% 

 

Úroveň (kvalita) školy celkovo 

  0 1 2 3 4 5 

% 6% 54% 32% 7% 1% 0% 

       

3. S čím ste v škole najviac spokojní, čo sa Vám najviac páči:   

Rôzne aktivity, zapájanie sa do súťaží, učiteľský zbor, spôsoby vyučovania, ŠKD, krúžky, 

vybavenie školy, komunikácia učiteľ – rodič, vedenie školy, vzhľad školy, Sfumato, 

internetová žiacka knižka, kamerový systém, čistota, poriadok, jedáleň, atmosféra v škole, 

trpezlivosť učiteľov a vychovávateliek, pestrosť vyučovania formou pokusov, projektov, 

skrinky na kľúče 

 

4. Uveďte, čo sa Vám na našej škole nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť: 

Dozor na zastávke, zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých žiakov, zvonenie, príliš veľa 

domácich úloh zo SJL, AJ, oslavovanie Halloweenu, zapisovať na Edupage všetky domáce 

úlohy, preberané učivo kvôli problematickému zháňaniu DÚ od spolužiakov, viac preferovať 

ústne skúšanie, výučba jedného cudzieho jazyka každý deň a poriadne, starostlivosť o žiakov 

mimo vyučovania, viac predmetov, kde sa pracuje rukami a hýbe sa, nepáči sa mi prítomnosť 

drzých detí v triede znemožňujúcich vyučovanie ostatným, striedanie učiteliek v triedach na 

1. stupni, pobyt detí z ŠKD vonku v zime v mrazoch, zaujatosť učiteľov  

 

5. Miesto pre vaše pripomienky, návrhy, nápady a pochvaly:  

Zmena rozvrhu podľa autobusových spojov, platba obedov na účet, čipy, zvážiť množstvo PZ 

– niektoré sú zapísané na 2 stranách a taška je veľmi ťažká; chýba doučovanie žiakov podľa 

potreby; školské rovnošaty a školský autobus pre všetky deti bez ohľadu na to, ako ďaleko 

bývajú; aby krúžky nebývali ráno – dieťa sa nemá ako dostať do školy; zmeniť jedálny lístok 

– nezodpovedá poznatkom o racionálnom stravovaní detí (priveľa mäsa); opraviť vonkajšie 

schody; sem-tam prehrať kamerové záznamy; dať možnosť viac komunikovať cez EduPage 

(napr. ospravedlnenky) 

 

 

 

 

 


