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Východiská a podklady: 
 

Východiská a podklady: 
 
Správa je vypracovaná v zmysle dokumentov: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

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

3. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2015 - 2019 

4. Školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 

5. Výchovný program ŠKD 

6. Správa o výsledkoch ŠŠI 

7. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií 

8. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

9. Plán kontinuálneho vzdelávania PZ 

10. Plán kontrolnej činnosti 

11. Vyhodnotenie plnenia plánov práce školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga 

12. Ekonomické podklady ZŠ a školského zariadenia 
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I. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:        Základná škola,  M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen  

2. Adresa školy:      M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen  

3. Telefónne čísla:  045/5360574; 0911 794  323; 0907 871 828 riaditeľ školy, 

                      045/5401408 zástupkyne r iadite ľa  ško ly ,  

                       045/5360091 ekonomický úsek   

4. webové sídlo školy:   www.6zs-zvolen.sk                      

e-mailová adresa:       6zs@6zs-zvolen.sk  

5. Zriaďovateľ:          Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 

 

Vedúci zamestnanci školy:  
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy (menovaný od 01.02.2016) 

PaedDr. Jana Verešová zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Ľudmila Markovičová zástupkyňa  riaditeľa školy pre 2. stupeň ZŠ 

Elena Bahledová vedúca vychovávateľka ŠKD 

Martina Rafaelisová vedúca školského stravovania 

 

Údaje o  rade školy a  iných poradných orgánoch školy:  
 

Rada školy pri ZŠ , M. Rázusa 1672/3, Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 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 po voľbách, ktoré sa konali v dňoch 11.02.2016 (nepedagogickí zamestnanci), 17.02.2016 (pedagogickí 

zamestnanci) a 25.02.2016 (rodičia).  Funkčné obdobie začalo dňom  16.03.2016 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 
 

P. č. Meno a priezvisko, titul Funkcia Zvolený  (delegovaný) za   

1. Danka Hošková, Ing. predseda Pedagogických zamestnancov 

2. Martina Prinerová, Mgr. podpredseda, zapisovateľ Pedagogických zamestnancov 

3. Helena Zbončáková členka Nepedagogických zamestmamcov 

4. Ružena Babicová, Ing.  členka  zriaďovateľa 

5. Miriam Rašnerová, Mgr. členka zriaďovateľa 

6. Viera Skaláková, Mgr. členka zriaďovateľa 

7. Miroslav Slížik, PhDr., PhD.  člen zriaďovateľa 

8. Andrea Cimmermanová, JUDr. členka rodičov 

9. Peter Hanzel, Ing. člen rodičov 

10. Igor Krnáč, Ing. člen rodičov 

11. Ján Švec, JUDr. člen rodičov 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 
 

Rada školy pri Základnej škole,  M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene sa stretla  v šk. roku 2018/2019 na štyroch 
zasadnutiach, na ktorých boli prerokované postupne jednotlivé body uvedené v programe jednotlivých zasadnutí. 

mailto:6zs@6zs-zvolen.sk


 

4 

 

1. zasadnutie         13. 09. 2018 
Program: 

1.1 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2018/2019 
2.1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 
3.1 Diskusia 
4.1 Návrh uznesenia 
5.1 Záver 
Uznesenie nebolo schválené nakoľko sa Rada školy nezišla v dostatočnom počte na to, aby bola uznášania 

schopná. 
 

2. zasadnutie   23. 10  2018 
Program: 

2.1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 
2.2  Diskusia  
2.3 Návrh uznesenia 
2.4 Záver 

 
3. zasadnutie         27. 03. 2019 

Program: 
3.1 Rozpočet na rok 2019 
3.2 Výročná správa RŠ 
3.3 Diskusia 
3.4 Návrh uznesenia 
3.5 Záver 

 
4. zasadnutie        26. 06. 2019 

Program: 
4.1 Vyhodnotenie II. polroka šk. roka 2018/2019 
4.2 Diskusia 
4.3 Návrh uznesenia 
4.4 Záver 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:  
 

1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy 

 

Názov 
Počet 

členov  
Vedúci  MZ/PK  

MZ 1. - 2. ročníka ZŠ 7 Mgr. Jana Cerovská  

MZ 3. - 4. ročníka ZŠ 7 Mgr. Andrea Rybárová 

MZ ŠKD 8 Iveta Skučková 

MZ špeciálnej pedagogiky 8 Mgr. Zlata Michálková 

Predmetová komisia cudzích jazykov 8 Mgr. Denisa Ostrožlíková 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 12 Mgr. Eva Oravcová 

Predmetová komisia MAT- FYZ 7 Mgr. Dana Molnárová 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 5 Mgr. Pavel Hovorka 

Predmetová komisia výchovných predmetov 10 Mgr. Lýdia Štrihová 

Výchovná komisia 5 Mgr. Rudolfa Krátka 
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2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

 

- Predmetové komisie a metodické združenia 
 PK, MZ na škole sú zriadené riaditeľom školy ako  poradné orgány. Vedením PK, MZ na príslušný školský rok 

poveruje riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi sú pedagogickí zamestnanci – učitelia, 

vychovávatelia pôsobiaci na škole a odborní zamestnanci.  Činnosť PK, MZ sa riadi plánom práce, ktorý schvaľuje 

riaditeľ školy na príslušný školský rok. Poradné orgány riaditeľa školy sa stretávajú spravidla každý druhý mesiac. 

V prípade nutnosti operatívneho riešenia vzniknutých situácii sú zvolávané mimoriadne zasadnutia.  Zo zasadnutí 

sa vyhotovujú zápisnice predkladané zástupcom riaditeľa ZŠ podľa zodpovednosti za zverený úsek. Zástupkyne RŠ, 

sa zúčastňujú jednotlivých zasadnutí, v prípade potreby sú prizývaní aj odborní zamestnanci školy školský 

špeciálny pedagóg Mgr. Zlata Michálková a sociálny pedagóg Mgr. Jozef Vierik.  

PK, MZ plní funkciu organizačno - riadiacu, kontrolno -hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom 

činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, 

ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a zvyšovaní úrovne výchovno - 

vzdelávacieho procesu školy. V závere školského roka predkladajú vedúci predmetových komisií a metodických 

združení analýzu činnosti a návrhy na zlepšenie činnosti MZ, PK, záujem o vzdelávanie a profesijný rast členov 

metodických orgánov ako aj návrhy na  modernizáciu a doplnenie MTZ. 

 

- Výchovná komisia 

Výchovná komisia pracuje v zložení výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a 

zástupca riaditeľa školy pre príslušný stupeň. Zasadnutia sa podľa potreby zúčastňujú aj triedni učitelia, príp. 

pracovníci CPPPaP alebo odboru sociálnych vecí a rodiny Zvolen. Výchovná komisia rieši vzniknuté výchovné 

problémy nahlásené pedagogickými zamestnancami. Závažné výchovné problémy sa riešia za prítomnosti 

zákonných zástupcov žiakov.  

 

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy: 

 

- Pedagogická rada 

Pedagogická rada  je najkvalifikovanejším orgánom skupinového pedagogického rozhodovania a kontroly na 

škole. Je jednou z organizačných foriem činnosti  pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú  zodpovednosť 

jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Riadi sa 

rokovacím poriadkom a schádza sa spravidla päťkrát ročne. 

 

Poslanie pedagogickej rady:  

a)  prerokúva zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú koncepciu školy,  vyjadruje svoje stanoviská 

k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie 

zistených nedostatkov,  

b)  v riadenej diskusii o pedagogických otázkach prostredníctvom výmeny názorov usiluje o dosiahnutie 

potrebnej zhody a jednoty v postupe  pedagogického zboru školy pri výchove a  vzdelávaní   žiakov. 

 

Zasadnutia pedagogickej rady 2018/2019:  30.08.2018, 15.11.2018, 28.01.2019, 15.04.2019, 24.06.2019  

 

- Rodičovská rada  

Rodičovská rada (združenie rodičov) je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou riadiacou sa vlastnými stanovami. 

Pracuje vo vytvorených triednych aktívoch a celoškolskou rodičovskou radou. Cieľom rodičovskej rady je 

zabezpečovať: 
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 kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a 

demokracie, 

 ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa, 

 ochranu záujmov rodičov týchto detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie 

detí v zmysle zákona o rodine, ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám 

a intrigánstvu. 

 

- Žiacka školská rada  

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich 

názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych 

problémov. Tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Koordinátorkou žiackej školskej rady je Mgr. Martina 

Malčeková. 

Počet členov žiackej školskej rady  je 9 – žiaci II. stupňa ZŠ 

Frekvencia stretnutí ŽŠR je 1x v mesiaci. V prípade potreby zasadá ŽŠR operatívne. 

Predsedkyňa:  Veronika Klajbanová, VIII.C 

Podpredsedkyňa: Emma Záchenská, VIII.A 

Zapisovateľka: Lenka Jochimová, VII.B 

 
Témy stretnutí 2019/2020: 

- organizácia akcií:   
1. propagácia zberov prebiehajúcich v našej škole, ako sú napr. elektroodpad, zubné kefky, papier, SMS : 

„Starý mobil sem“ 

2. rozhlasové relácie na aktuálne témy, svetové a medzinárodné dni, 

3. „Mikuláš“ pre žiakov 1. stupňa,  

4. organizácia 2.ročníka súťaže vianočnej výzdoby tried,  

5. vianočné trhy a vianočná „akadémia“ žiakov 8. roč., 

6. organizácia 2.ročníka karnevalu pre II. stupeň,  

7. Deň učiteľov – relácia a ďakovné listy od žiakov,  

8. zaujímavosti zo sveta – informácie rozmiestnené v priestoroch školy, 

9. zbierka školských pomôcok pre sociálne slabé rodiny, ktorú sme následne odniesli do Charity sv. Alžbety, 

ZV, 

10. rozlúčka so školským rokom pod názvom Módna katastrofa;  diskotéka, atraktívne súťaže, zábavná 

tombola, 

11. koordinátor ŽŠR a členka Karolína Hocková sa zúčastnili 1. workshopu na tému: Ako sa menia vzťahy 

v škole, keď máme odvahu robiť veci inak z projektu: „Inšpiromat pre bezpečnú školu“   

 

- spolupráca s vedením školy:  

1. pomoc pri propagácii rôznych aktivít, 

2.  návrhy na zlepšenie prostredia v škole,  

3. aktuálne problematické témy v škole. 
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I.2  Údaje o počte  žiakov školy  (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 

R
o

čn
ík

 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 so ŠVVP 

Počet odd.  
ŠKD 

Počet detí 
 v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho  
so ŠVVP 

Počet odd. 
ŠKD 

Počet detí 
v ŠKD 

1. 4 68 6 2 60 4 66 6 2 59 

2. 3 51 4 2 45 3 51 5 2 42 

3 4 93 16 3 77 4 93 16 3 73 

4. 3 64 7 1 34 3 63 7 1 22 

5. 4 77 20 0 12 4 78 19 0 11 

6. 3 78 16   3 78 13   

7. 3 66 19   3 65 16   

8. 4 84 24   4 85 25   

9. 4 88 20   4 87 19   

Spolu 32 669 132 8 228 32 666 126 8 207 

 

Počet špeciálnych tried na I. stupni:  0    Počet špecializovaných tried: 0 

Počet špeciálnych tried na II. stupni:  0                    Počet tried nultého ročníka:   0 

 

 

I.3  Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

spolu dievčatá : počet / % odklady: počet / % nezaškolení v MŠ: počet / % samostatné 

95 45 23/24,21% 0 4 

 

 

I.4  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej  školy 
 

žiaci 9. ročníka 
Počet žiakov 

9. roč. 
 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Konzervatóriá 
SOŠ/4- ročné, 

5-ročné 
SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

86 
Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí 

25 3 52 6 0 

 

žiaci 5. ročníka 
Počet žiakov 5. roč. Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá 

78 
Prihlásení Prijatí 

3 2 
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žiaci z nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

Ročník 
Počet žiakov 

prijatých na SŠ 
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

z 5. ročníka 0  
z 6. ročníka 0  
z 7. ročníka 1 Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Očová 

z 8. ročníka 4 

Evanjelické gymnázium, BB 

Gymnázium J. G. Tajovského, bilingválne štúdium, BB 

Gymnázium A. Kmeťa, BŠ 

SOŠ stavebná, BB 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou neposkytujeme. 

Počet žiakov: 0 

 

I.5  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2  
       ods. 1 písm. e)   
 
 I. stupeň 

Roč. Trieda 
P r i e m e r n ý  p r o s p e c h  z  j e d n o t l i v ý c h  p r e d m e t o v  p o d ľ a  t r i e d  

SJL MAT ANJ ETV NBV PVO PDA VLA HUV INF PVC TSV VYV Ø tr. 

 
1. 

1.A 1,31 1,12 1,06 

a
b

s
o

lv
o

v
a

n
é

 

1,00    1,00  1,00 1,00 1,00 1,07 

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

1.C 1,12 1,00 1,06 1,00    1,00  1,00 1,00 1,00 1,03 

1.D 2,43 1,14 1,71 1,86    1,00  1,00 1,00 1,00 1,45 

 
2. 

2.A 2,06 1,06 1,41 1,53    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,26 

2.B 1,50 1,06 1,69 1,19    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 

2.C 1,76 1,35 1,65 1,18    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24 

 
3. 

3.A 1,61 1,26 1,43  1,04 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 

3.B 1,18 1,05 1,14  1,05 1,18 1,00 1,00  1,00 1,00 1,06 

3.C 1,27 1,27 1,18  1,05 1,10 1,00 1,00  1,00 1,00 1,09 

3.D 1,26 1,26 1,17  1,04 1,04 1,00 1,00  1,00 1,00 1,08 

 
4. 

4.A 1,75 1,30 1,95  1,50 1,80 1,15 1,00  1,00 1,00 1,35 

4.B 1,84 1,37 1,74  1,42 1,58 1,00 1,00  1,00 1,00 1,30 

4.C 1,35 1,10 1,55  1,25 1,30 1,00 1,00  1,00 1,00 1,16 

Priemer 1,53 1,17 1,41 1,25 1,19 1,31 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 
 

II. stupeň 

Roč. Tr. 
P r i e m e r n ý  p r o s p e c h  z  j e d n o t l i v ý c h  p r e d m e t o v  p o d ľ a  t r i e d  

SJL ANJ NEJ FRJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN THD HUV VYV VUM RaPP 
Ø 

triedy 

5. 

5.A 2,06 1,59     1,41 1,00     1,82 1,82 1,59   1,00 1,00 1,00     1,43 

5.B 1,76 1,82     1,71 1,00     1,94 1,88 1,82   1,12 1,24 1,00     1,53 

5.C 1,70 1,95     1,85 1,00     1,75 1,80 1,65   1,00 1,05 1,00     1,48 

5.D 2,04 2,00     2,00 1,04     1,54 1,88 2,08   1,13 1,50 1,08     1,63 

6. 

6.A 2,31 2,23     2,46 1,04 1,92   2,08 2,46 2,19 1,31 1,12 1,50 1,00     1,80 

6.B 2,28 2,16     2,44 1,00 2,00   2,20 2,40 2,16 1,60 1,00 1,63 1,00     1,82 

6.C 2,54 2,40     2,76 1,00 2,68   2,68 3,00 2,64 1,68 1,36 2,00 1,08     2,15 

7. 

7.A 2,36 2,55 1,60 2,40 2,18 1,00 2,18 2,00 2,64 2,55 2,41 1,59 1,00 1,73 1,00   1,50 1,92 

7.B 2,40 2,40 1,50 2,00 2,05 1,05 2,30 1,95 2,05 2,20 1,75 1,35 1,05 1,45 1,00   2,33 1,80 

7.C 2,04 2,00 1,10 1,71 1,96 1,00 2,00 1,83 1,96 1,74 1,91 1,13 1,00 1,30 1,00   1,80 1,59 

8. 

8.A 2,04 1,96 1,78 1,50 2,13 1,00 2,26 1,87 2,09 1,96 1,74 1,35 1,00 1,55 1,00   1,33 1,66 

8.B 2,17 2,04 1,83 1,50 2,33 1,00 2,29 2,25 2,00 2,04 2,33 1,58 1,00 1,33 1,00   2,00 1,79 

8.C 1,63 1,89 1,33 1,14 2,26 1,00 1,79 1,74 1,58 1,84 1,42 1,47 1,00 1,37 1,00   1,67 1,51 
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8.D 2,58 2,53 1,67   2,26 1,00 2,58 2,05 2,42 2,74 2,68 1,63 1,00 1,95 1,00   1,90 2,00 

9. 

9.A 2,17 1,83 1,58 1,80 2,63 1,00 1,96 1,92 1,46 1,58 2,08 1,08       1,00   1,70 

9.B 2,18 2,64 1,93 2,00 2,68 1,00 2,64 2,45 2,32 1,95 2,64 1,09       1,27   2,06 

9.C 2,09 2,27 2,20 1,57 2,59 1,00 2,32 2,27 2,05 1,95 2,23 1,50       1,09   1,93 

9.D 2,61 2,67 1,77 2,00 2,67 1,00 2,50 2,61 2,00 2,06 2,33 1,17       1,11   2,04 

Priemer 2,16 2,16 1,66 1,76 2,24 1,01 2,24 2,09 2,03 2,10 2,09 1,40 1,06 1,47 1,01 1,12 1,79 1,73 

 

Prospech žiakov 

P r o s p e ch    ž i a k o v 

Spolu 

počet žiakov 

Z  toho Priemerný prospech 

prospelo 
Neprospelo/ 

neklasifikovaní 

I. stupeň 

II. stupeň 
Spolu 

666 647 8/11 
1,17 
1,77 

1,51 

 

Pochvaly za správanie a prospech 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 

z toho 

od triedneho učiteľa % od riaditeľa školy % 

1.stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

39,94 

1.stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

16,97 
266 

86 67 28 85 

153 113 

 

Výchovné opatrenia 

Výchovné opatrenia  

Spolu 

z toho 

od triedneho učiteľa % od riaditeľa školy % 

1.stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

8,41 

1.stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

3,30 
56 

9 25 2 20 

34 22 
Poznámka: Pri pochvalách a výchovných opatreniach je počet žiakov v % uvádzaný z celkového počtu žiakov ZŠ 

 

Znížené známky zo správania 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

13 11 2 0 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 9  

Trieda Počet žiakov Z toho písalo 
MAT  Ø v %  

SR 
MAT  Ø  

v % triedy 
SJL  Ø  v %  SR 

SJL Ø v % 
triedy 

9. A 24 23  
 

63,1 
 

74,35  
 

62,3 
 

71,52 

9. B 23 22 56,06 58,46 

9. C 22 21 72,38 70,45 

9. D 18 18 68,53 67,77 

Spolu 87 84 67,83 67,01 

 
Testovania sa nezúčastnil 1 žiak, ktorý je v zahraničí a 2 žiačky nepísali test z MAT z dôvodu zdravotného 
znevýhodnenia. 
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Údaje o vymeškaných hodinách 

 

Počet vymeškaných  hodín – I. polrok 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

30 406 30 257 99,51 149 0,49 

 

Počet vymeškaných  hodín  – II. polrok 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

36 172 36 011 99,55 161 0,45 

 

Počet vymeškaných  hodín  – I. polrok  + II. polrok 

Spolu Priemer na žiaka  
ospravedlnené hodiny 

Priemer na žiaka  
neospravedlnené hodiny 

Priemer na žiaka z celkového 
počtu   vymeškaných hodín 

66 578 99,50 0,47 99,97 

 

Príčiny vymeškaných neospravedlnených  hodín z pohľadu školy 
 

Z hľadiska školy predstavuje záškoláctvo porušenie školského poriadku. Povinnosťou každého žiaka je chodiť 

do školy, učiť sa, plniť si školské povinnosti  a správať sa žiadaným spôsobom. Každá absencia, neospravedlnená 

neprítomnosť žiaka v rozpätí niekoľko desiatok alebo stoviek vymeškaných hodín je považovaná za zanedbanie 

povinnej školskej dochádzky, tzv. záškoláctva. Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, ak 

žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi 

túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Oznámeniu predchádza písomné upozornenie zákonného zástupcu na nedbalú školskú dochádzku dieťaťa 

a následne písomné upozornenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky s výzvou na oznamovaciu povinnosť 

a preukázanie dôvodu neprítomnosti žiaka v škole.  

Nedbalú školskú dochádzku, príp. zanedbávanie školskej dochádzky rieši odborný zamestnanec – sociálny 

pedagóg Mgr. Jozef Vierik v súčinnosti s triednymi učiteľmi, vedením školy a odborom sociálnych vecí a rodiny 

vo Zvolene. 

 
Najčastejšie príčiny záškoláctva 

- nízka úroveň sebakontroly a stanovenia si rebríčka hodnôt, 

- málo podnetné rodinné prostredie,  

- dosahovanie slabých výchovno- vzdelávacích výsledkov (nezvládanie učiva), 

- snaha vyhnúť sa nepríjemnostiam (nechuť ku školskej práci,  neprispôsobenie sa školskému režimu, 
nesplnenie si školských povinností a následná obava z dôsledkov, konflikty so spolužiakmi, PGZ), 

- nátlak partie, nevhodní kamaráti, ... 

- rodinné problémy (napr. prenášanie povinností rodičov na staršie deti). 

 
 

I.6  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2018/2019 ( §2 ods.1 písm. f) 
   
UP ISCED 1 

UP 
Základ +  

počet voliteľných hodín 

Zameranie 

Posilnené predmety Voliteľné predmety 

UP podľa ŠkVP 96 
SJL 3.-4. roč., ANJ 1.-2.roč., INF 

2.roč., PDA 3.roč. 
--- 



 

11 

 

UP ISCED 2 

UP 
Základ + 
počet voliteľných hodín 

Zameranie 

  Posilnené predmety Voliteľné predmety 

UP podľa ŠkVP 146 MAT, INF, CJ, BIO, GEG, DEJ, TSV, 
druhý cudzí jazyk /RPP 7.-9.roč. 

--- 

 
RPP/Regionálne a prírodovedné praktiká sa vyučujú ako alternatívny predmet k druhému cudziemu 
jazyku v 7.-9.ročníku. 
 

I.7  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 

 

Počet pedagogických zamestnancov 

spolu 53/ z toho 

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Doplňujúcich si kvalif. učitelia vychovávatelia Pg. asistenti ostatní 

53 0 0 40 8 5 0 

Počet nepedagogických zamestnancov 

spolu počet odborných zamestnancov počet zamestnancov HSÚ zamestnanci ŠJ 

27 2 13 12 

Počet všetkých zamestnancov spolu:   80 

 
Pozn.: V počte vychovávateľov sú započítaní 2 PZ na čiastočný pracovný úväzok. Zároveň pracujú na čiastočné úväzky ako PA. 
V počte PA sú započítané  2 PZ na čiastočný pracovný úväzok, zároveň pracujú na čiastočný úväzok ako učiteľky. 
Legenda: HSÚ- hospodársko-správny útvar ; ŠJ- školská jedáleň 
 

Externí zamestnanci (zamestnanci pracujúci na dohodu) 
 

Počet externých zamestnancov spolu 3/ z toho 

katechéta NBE logopedička rehabilitačná sestra iní 

1 1 1 0 

 

 
Prehľad o počte odučených hodín  na primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní   

 

Počet odučených hodín 

I. stupeň II. stupeň 

odborne  v % neodborne v % spolu odborne v % neodborne v % spolu 
I. a II. 

stupeň  

335 96,26 13 3,74 348 556 95,21 28 4,79 584 932 

odborne 891 95,60% 

neodborne 41 4,40% 

 
V tabuľke Počet odučených hodín  je uvedený týždenný počet odučených hodín za všetky triedy na príslušnom 
stupni vzdelania.  
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ISCED 1 ISCED 2 

Vyučovacie predmety 
Počet odučených hodín 
neodborne spolu: 13 

Vyučovacie predmety 
Počet odučených hodín 
neodborne spolu: 28 

Informatika 13 Informatika 6 

  Fyzika 1 

  Občianska náuka 1 

  Etická výchova 7 

  Technika 6 

  Výtvarná výchova 7 

Pozn.: Vyučovanie INF na 1. stupni ZŠ zabezpečujú kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ. 
 

 

I.8   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1 písm. h) 
       

Forma vzdelávania  Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

adaptačné 1 1   

funkčné inovačné  2 2   

funkčné 2   2 

aktualizačné  24 24   

atestačné k 2.atestácii  2 2   

atestačné k 1.atestácii  3 3   

inovačné  3 3   

špecializačné  1 1   

Spolu 38 36  2 

M e t o d i c k é  s e m i n á r e  a  o d b o r n é  p r e d n á š k y  

Jolly Phonics Basic 2 2   

Učiteľ – zdravotník 2 2   

Expoledu 2 2   

ANJ „Učme CJ bez drilu“ 1 1   

ANJ „CLIL netradične“ 2 2   

Hejného matematika 1. st. 13 13   

Hejného matematika 2. st. 5 5   

Využitie čitateľskej gramotnosti 
pri riešení aplikačných úloh 
z finančnej gramotnosti 

2 2   

Workshop CPPPaP asistenti uč. 4 4   

Workshop CPPPaP učitelia 2 2   

informačný seminár k ENV 2 2   

Enviroseminár „Enviróza“ 1 1   
 

 

I.9   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 

Údaje o aktivitách  organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Slávnostné otvorenie školského roka Výstava ovocia a zeleniny 

Exkurzia: Dobšinská ľadová jaskyňa/4. ABC Výstava húb 

Exkurzia: Skanzen Vydrovov/3.ABCD Exkurzia: Hať „Svetový deň vody“/3.-4. roč. 

Exkurzia: Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella/ 
4.ABC 

Prednáška CPPPaP: „Bezpečne na internete“/3.ABC 

Exkurzia: Vígľašský zámok /3.ABCD Rumcajs – bábkové divadlo CLIPPERTON ZŠ 

Exkurzia: Mincovňa Kremnica /3.ABCD Polepetko 1.roč. DJGT ZV 
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Exkurzia: Zvolen- moje mesto Hľadá sa Yeti – kinostar ZV 

Exkurzia: Modrý Kameň/4.ABC Deň otvorených dverí – VÚ Podborová Zvolen 

Exkurzia: Modrý Kameň/1.ABCD Ekotopfilm/3.-4.roč. 

Týždeň mobility: „Zvončeková jazda“ Pietny akt Oslobodenie Zvolena 

Dopravná výchova: Autoškola Gonda DT 2.-4.roč. O troch krásach sveta – DJGT ZV 

MsP ZV mobilné dopravné ihrisko – žiaci 1. roč. Aktivity z projektu „Škola priateľská k deťom“ UNICEF 

Európsky deň jazykov Lesnícke dni- Nám. SNP ZV 

Európsky týždeň vedy a techniky Deň ZEME: Lanice 3.ABC 

Svetový deň zvierat: Návšteva psieho útulku FABER DANCE 

Výchovný koncert slovenských učiteliek POS „Drotárstvo“ 2.B 

Výchovný koncert: „Očová, Očová“ Čitateľský maratón KK ĽŠ ZV 

Výchovný koncert: „Stop šikane“  Filmové predstavenie 

Beseda: „Záchranný systém SR“ Projekt – Triedim, triediš, triedime 

Prednáška: „Finančná gramotnosť“ 3.C  Po stopách opeľovačov v meste /4.ABC 

Prednáška: „Zdravá výživa“ 3.ABCD; 4.ABC Testovanie žiakov 2. roč. – Jolly Phonics v rámci 
experimentálneho overovania 

Rovesnícke vyučovanie „Včely“/4.ABC Post Bellum   tvorivé dielne 

Rovesnícke vyučovanie „Liečivé byliny“/1.C Výstava Osudy spútané ostnatým drôtom 

Rovesnícke vyučovanie „Týždeň boja proti drogám“ Prednáška v rámci projektu „Viem, čo jem“ 

Rovesnícke vyučovanie pre predškolákov „Bylinky 
známe- neznáme“ 

Exkurzia – ČOV Rakytovce 

Chemicko-fyzikálna šou/žiaci 1. stupňa ZŠ Chemstar 

Pasovanie prvákov Projekt « Raz do mesiaca do divadla »       

Mikuláš – rovesnícke aktivity Divadlo JGT : Škola základ života   

Vianočné posedenie s predškolákmi Divadlo JGT : Charleyho teta   

Vianočné vyučovanie/tvorivé dielne Divadlo JGT : Lekárske tajomstvo 

Karneval s kúzelníkom 1. stupeň Divadlo JGT : Skrotenie zlej ženy 

Veľkonočné tvorivé dielne - ZV  Zámok 1.roč. Divadlo JGT : S láskou sa nezahráva 

Beseda so spisovateľkou K. Mišovičovou Divadlo JGT : Orol tatranský 

Štvrtáci čítajú prvákom Divadlo JGT : Anna Franková 

Otvorenie čitateľského kútika Kompletný Shakespeare za 120 minút 

Aktivity ku sv. dňu vody Konferencia finančnej gramotnosti 9.ZŠ 

DOD pre predškolákov Dopravná výchova – autoškola Gonda 

Deň Zeme – čistenie okolia školy Nebojte sa remesla, remeslo má zlaté dno 

Tvorivé keramické dielne – 1.-4. roč. Burza povolaní 

Škola v prírode RS Mladá Hora Sebechleby/4.ABC Štvorylka 

Základný plavecký výcvik 2. ABC Drogy, to teda nie - prednáška 

Základný plavecký výcvik 3. ABCD Trestnoprávna zodpovednosť - prednáška 

Zveropark  Žarnovica    2.roč. Konferencia „Križovatky šťastia“ 

Lunterov ranč Kráľová  1.roč. Prevencia fajčenia – odborná prednáška pre 8. roč. 

Orava, Oravský zámok/3.ABCD Šikanovanie, Kyberšikanovanie - prednáška 

Exkurzia:  Modrý Kameň Extrémizmus vs. ľudské práva - konferencia 

Exkurzia:  Tajov, B. Bystrica Alkohol a jeho škodlivé vplyvy - prednáška 

Exkurzia:  Múzeum praveku Bojnice  

Exkurzia:  Martin  Matica slovenská  

Exkurzia:  Múzeum SNP Banská Bystrica       

Beseda : Pustý hrad  

Výstava k týždni vedy a techniky – Slovenskí vedci  

Týždeň financií   

Exkurzia: Vidapark Brno  
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Exkurzia: Technické múzeum Viedeň  

Exkurzia: Prírodovedné múzeum Viedeň  

Exkurzia: Londýn  

Exkurzia: Hydrometerologický ústav  

Exkurzia: Continental  

Prednáška RÚVZ  „ Zdravá výživa“  

Prednáška RÚVZ  „ Škodlivosť fajčenia“  

Skok na druhý stupeň  

Adaptačné vzdelávanie žiakov 5. roč.  

Psychotesty k voľbe povolania  

Projekt –Maroško   

Divadelné predstavenie pre rodičov – 5. roč.  

Mikuláš v škole  

Jazykový kurz „Talk-talk“  

Zdokonaľujúci plavecký výcvik /6.roč.  

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik - Skalka  

Kurz spoločenských tancov  

Tímová súťaž „Riešenie hlavolamov“  

Rovesnícke vyučovanie: „Týždeň boja proti drogám“  

Rovesnícke vyučovanie: Environmentálni experti  

 

Aktivity ŠKD:  

Mesiac aktivita 

IX. 

KRÚŽKOBRANIE v CVČ  „Domino“, palacinky zadarmo! 
UVÍTACIA DISKOTÉKA 
JESENNÁ OLYMPIÁDA - športová jeseň 

X. 

Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea:  výstava „HUBY“ 
Branná hra „OVOCNÍČKOVIA“ 
Beseda s Ing. Albínom  JANKULÍKOM, lektor TU, predseda: Zväzu záhradkárov, ochutnávka ovocia. 
Scéna PREŠOV – divadielko: „PSÍČKOVO, ALEBO PES - PRIATEĽ ČLOVEKA“ 

XI. 

Zber gaštanov. STAROSTLIVOSŤ O LESNÚ ZVER. Spolupráca s poľovným združením „LÁTKY a SEKIER. 
Beseda s p. Ing BARANCOM, s profesionálnym vojakom majorom Barancom. Beseda spojená 
s ukážkami. 
Kino STAR– rozprávka „PIADINOŽKA“. Týždeň boja proti drogám. 

ZBER opotrebovaných MOBILOV, ZUBNÝCH KEFIEK, BATERIEK. 

XII. 

Mikulášske darčeky 

STRIDŽIE DNI - výroba masiek stríg a strigôňov 
SKUPENSTVÁ VODY – pozorovanie v prírode 
Vianočná besiedka pre rodičov  
OD KATARÍNY DO TROCH KRÁĽOV – vianočná diskotéka , prezentácia masiek stríg a strigôňov 

I. 

Zimné radovánky na snehu, stavanie snehuliakov/ pevností zo snehu 
Pozorovanie „KRÁSY ZIMY“ – práca s rôznymi výtvarnými technikami 
Súťaž: „FAREBNÁ ZIMA“, časopis „VRABČEK“ 
Vtáci v zime. KŔMIDLÁ. „Ako prikrmovať vtáky, aby prezimovali bez ujmy“ 

II. 

 „MELUZÍNA, ZIMA, MRÁZ, ZAVÍTALI MEDZI NÁS“ 

Výstava: „SRNEC“  –  Lesnícke  a drevárske múzeum 
ZIMNÁ OLYMPIÁDA  

Ako naši predkovia v zimnom období  tkali, vyšívali, párali perie -  ručné práce 

PRA POMOC  rovesnícke aktivity v spolupráci s Mgr. J. Schmidtová 

1. CELOKLUBOVÝ PLES s TOMBOLOU 
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III. 

Tvorivé dielne pri príležitosti MDŽ  
KINOKLUB –  pozeranie filmovej rozprávky v klubovni 
MESIAC KNIHY -  návšteva školskej knižnice a KKĽŠ ZV  
Bábkové divadlo LIENKA: VESELÁ ROZPRÁVKA plná úloh, hádaniek, hlavolamov a jazykolamov. 
PRVÝ JARNÝ DEŇ – pozorovanie zmien v prírode 
DEŇ UČITEĽOV - vďaka učiteľ, vychovávateľ. „Mať dobrého pedagóga je veľké šťastie“ 

IV. 

Poznávanie, zber, sušenie a varenie čaju z  liečivej rastliny: „PODBEĽ“ 
VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE a MAĽOVANÉ VAJÍČKA 
JARNÉ ZVYKY našich predkov- výchovný koncert 
DEŇ ZEME – čistenie školského dvora 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA -  RNDr.  Jochymová;  aktivity ku DŇU ZEME 

VEDKOVŠEVEDKO -  vedomostná súťaž medzi oddeleniami 

V. 

1.máj – SVIATOK PRÁCE - „Bez práce nie sú koláče“.   
O ZAMESTNANÍ RODIČOV. Aká je práca dôležitá pre život.  Čím by si chcel byť ty? 
DEŇ MATIEK – tvorivé dielne 

JARNÁ OLYMPIÁDA  

VI. 

MDD- zábavné popoludnie: „ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY“ alebo Cesta z rozprávky do rozprávky. 
Besiedka ku DEŇ MATIEK 
„O MÚDROM KOHÚTIKOVI“ – divadelné predstavenie 
DEŇ OTCOV 
Rozlúčka so školským rokom 2018/19. DISKOTÉKA  

 

 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády 

1. stupeň ZŠ 

Umiestnenie -  dosiahnuté výsledky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Atletika 1.- 2.: skok do diaľky dievčat 1.miesto   

Atletika 1.- 2.: hod  dievčat 3. miesto   

Atletika 1.- 2.: hod chlapci 3. miesto   

Atletika 3.- 4.: hod dievčat 2. miesto   

Atletika 3.- 4.: 400m dievčat 1.a 2. miesto   

Atletika 3.- 4.: 50m dievčat 2. miesto   

Bež a vyhraj 1. miesto   

McDonald Cup 2. miesto   

ŽFL 2. miesto   

Futbal/ Mladšie žiačky 3.miesto – RK   

Vybíjaná 3. miesto   

Bavme deti športom 4. miesto-  RK   

Prečo mám rád Slovenčinu, Slovensko 4 ocenené práce   

Detský literárny Zvolen 3 ocenené práce   

Šaliansky Maťko 2. miesto   

Pytagoriáda P3 3. miesto   

Pytagoriáda P4 2. miesto   

Slávik Slovenska 2. miesto   

 

 



 

16 

 

Žiaci dosahujú výborné výsledky v súťažiach, ktoré sú vyhodnocované odlišným spôsobom a vyhlasované 

rôznymi organizáciami: Klokan, i- bobor, Všetkovedko, Matematický klokan, Baltík,  Galaxiáda, Englishstar, 

ZooLympiáda Bojnice, Čokoládová tetra   

Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí,  Krásy našej záhrady, Lesný kalendár,  Zápalky v rukách detí, Ochrana pred 

požiarmi očami detí, Projekt „Mám rád vodu“, Čaro letnej záhrady, ,eď aj ja som záchranár, Rozprávočka moja naj 

M. Ďuríčková, Dunajské povesti/ ilustrácia,  Policajt môj kamarát, Vojaci očami detí      

 

Názov súťaže, olympiády 

2.stupeň  

Umiestnenie -  dosiahnuté výsledky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Matematická olympiáda Z8 2.miesto   

Matematická olympiáda Z5 1.miesto   

Pytagoriáda P8 1.miesto   

Fyzikálna olympiáda E 2. miesto   

Fyzikálna olympiáda F 2., 3. miesto   

Archimediáda 1.miesto   

Baltík  1., 3. miesto 3. miesto 

Chemická olympiáda 2.miesto   

Biologická olympiáda C - projekt 1.miesto 1.miesto  

Biologická olympiáda C – T+P 1.,3.miesto   

Biologická olympiáda D – T+P 1.miesto   

S múzeom do lesa  2.miesto   

Hviezdoslavov Kubín - Próza III. kat. 1.miesto 3.miesto  

Šaliansky Maťko – III. kat. 2.miesto   

Olympiáda ANJ  1.miesto  

Olympiáda FRJ  1.miesto  

Slávik Slovenska – II. kat. 2.miesto   

Slávik Slovenska – III. kat. 3.miesto   

Biblická olympiáda 3.miesto   

Bež a vyhraj 2.miesto   

Cezpoľný beh 3.miesto   

Bedminton D 2.miesto   

Bedminton CH 2.miesto   

Basketbal CH 1.miesto   

Volejbal D 3.miesto   

Florbal D 3.miesto   

Futbal D 1.miesto   

Futbal CH 1.miesto 3.miesto  

Futbal cup D 2.miesto   

Atletika – ml. ž. – beh na 800m 2.miesto   

-  beh na 600m 3.miesto   

- skok do diaľky 1.miesto   

- skok do výšky 1.miesto   

Atletika – st. ž. – družstvo D  3.miesto   

- vrh guľou 3.miesto   

- hod kriketovou loptičkou 3.miesto   

- skok do diaľky 3.miesto   
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I.10  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

 Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie 
Počet  
zapojených žiakov 

Počet  
zapojených učiteľov 

Náklady  
( v €) 

Škola, do ktorej chodím  
Ulica, na ktorej bývam 

RVĽK, MKV 88 4 
 

Onkologická výchova OSR, OŽZ 20 1  

Zber druhotných surovín ENV 669 32  

Škola podporujúca zdravie OŽZ, OSR 267 14  

Správaj sa normálne OSR 89 4  

Peer program OŽZ, OSR 12 1  

e-Školy pre budúcnosť OŽZ, OSR 40 2  

Škola priateľská deťom OSR 669 32  

Týždeň športu OŽZ 669 15  

Týždeň mozgu OŽZ 669 32  

Týždeň boja proti drogám OŽZ 669 32  

Európsky deň jazykov MKV 669 22  

Čitateľské kútiky ČG 600 28 1 230 

Ihrisko pre školský klub Voľno časové 227 8 1 220 

 
Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie 
Počet 
zapojených  
žiakov 

Počet 
zapojených 
učiteľov 

Dotácia (v €) 
Vlastné 
finančné zdroje 
(v €) 

Biodiverzita do škôl ENV 669 12   

Klíma nás spája ENV 399 18 1000  

Viem, čo zjem OŽZ 305 14  100 

Hovorme o jedle OŽZ 267 14   

Recyklohry  ENV 669 32   

Elektroodpad ENV 669 32   

Eko alarm ENV 669 32 200  

Environmentálni 
experti 

ENV 
200 5 200 

 

Vedomostné ostrovy NEJ, FYZ, FG 399 4   

IT Akadémia – 
vzdelávanie  
pre 21. storočie 

zvýšenie 
matematických, 
prírodovedných a 
IKT zručnosti 
žiakov 

247 14   

 

Medzinárodné projekty 

Názov 
projektu 

Zameranie 
Počet zapojených 
žiakov 

Počet 
zapojených 
učiteľov 

Dotácia (v €) 
Vlastné 
finančné zdroje 
(v €) 

Záložka  
do knihy 

Česko – 
slovenský ;  
rozvoj čit. 
stratégii 

70 3 

  

Medzinárodná spolupráca – Prachatice, Česká republika, ZŠ Zlatá Stezka – partnerská škola 
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I.11.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 
ods. 1 písm. k)  
 

Rok konania  
komplexnej 
inšpekcie 

Hodnotenie ŠŠI 

veľmi dobrý dobrý priemerný 
málo  
vyhovujúci 

nevyhovujúci 

2014 

Riadenie školy     

Podmienky výchovy  
a vzdelávania 

    

 Vyučovanie 
v škole 

   

Klíma školy – otvorená. 
 
Silnou stránkou školy je: 

- pozitívna klíma a kultúra podporujúca  pokojné a motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov, 

- zapájanie sa učiteľov do tvorby a realizácie projektov, čo  vedie k skvalitneniu podmienok  vyučovania 

a pomáha žiakom získavať a rozvíjať potrebné kompetencie, 

- výrazná angažovanosť vedenia školy a učiteľov pri vytváraní podmienok na zvyšovanie úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

- poskytovanie kvalitnej špeciálnopedagogickej starostlivosti začleneným žiakom so ŠVVP, 

- školský vzdelávací program korešponduje so zameraním a cieľmi školy, 

- vedenie školy podporuje učiteľov v profesijnom raste, čím im umožňuje získavať vedomosti a zároveň ich 

využívať na dosiahnutie cieľov školy, 

- funkčný vnútorný systém kontroly a hodnotenia vytvára podmienky na skvalitňovanie práce školy.  

Pozitívom v oblasti riadenia školy je zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít, ich prezentácia v škole 
a na verejnosti.  
  
Zlepšenie si vyžaduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri dodržiavaní počtu žiakov 
v triedach vzhľadom na počet integrovaných žiakov, pri vedení triednej dokumentácie – katalógové listy žiakov. 
Oblasti zlepšenia sú možné v zdokonaľovaní kompetencií žiakov v oblasti IKT a v rozvoji ich hodnotiacich a seba 
hodnotiacich zručností. 
 
Opatrenia: 

1. § 13 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (prekročenie 
najvyššieho určeného počtu žiakov v triede základnej školy 2. stupňa vzhľadom na počet integrovaných 
žiakov so zdravotným znevýhodnením); 
 

2. § 22 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov 
(nezaznamenanie všetkých výchovných opatrení do katalógového listu žiaka) 

 
Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 
 
veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 

dobrý  prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň 

nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania 
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otvorená klíma školy je charakteristická vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou jeho kolektívu, 

angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je 

pevný a stabilný 

uzavretá klíma školy je charakteristická nedôverou medzi učiteľmi a ich slabou angažovanosťou. V riadení 

školy je cítiť formalizmus, riaditeľ si udržiava odstup, chod a smerovanie školy sú učiteľom 

nejasné 

 

I.12  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)   
 

Kmeňové triedy:  32 
1.stupeň 14 

2.stupeň 18 

Odborné učebne: 11 

Chémia 1 

Fyzika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

Výtvarná výchova 1 

Cudzie jazyky 2 

Hudobná výchova 1 

Učebne IKT 3 

Dielne 1 

Oddelenia ŠKD: 8 
samostatné 3 

v kmeňových triedach 1. stupňa 5 

Športový areál 

telocvičňa 2 

posilňovňa 1 

multifunkčné ihrisko 1 

futbalové ihrisko 1 

atletický ovál s doskočiskom 1 

asfaltové basketbalové ihrisko 1 

Školská jedáleň Kapacita: 136 miest na sedenie 1 

Iné špecifické priestory 

Klubovňa  1 

EKO učebňa v átriu školy 1 

Vzdelávacie a komunikačné centrum/školská knižnica 1 

Rehabilitačná miestnosť 1 

Kabinety PZ 12 

Kabinet školského špeciálneho pedagóga 1 

Kabinet sociálneho pedagóga a pg. asistentov 1 

Kabinet výchovného poradcu 1 

Kabinet vychovávateliek ŠKD 1 

Kabinety TSV 2 

Náraďovne 3 

Šatne - telocvičňa 3 

Zborovňa  1 

 

           

I.13.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 
písm. m)   
 
Príloha č.1 
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I.14.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)   
           

 

 
 
Oblasť/ 
Počet cieľov 

Úroveň plnenia Koncepčného zámeru ZŠ 2015-2019 
Aktivity  v školskom roku 2018/2019  

 

Počet  
plánovaných aktivít 

Splnené 
aktivity v % 

Čiastočne 
splnené 
aktivity v % 

Nesplnené 
aktivity v % 

Odôvodnenie nesplnených 
aktivít 

I./14 88 95,45 0 4,55 

 nezrealizovaný LVVK pre 
žiakov 1. stupňa ZŠ – 
nedostatočný záujem 

 nezrealizovaný kurz 
korčuľovania – 
poveternostné 
podmienky 

 ukončenie spolupráce 
s Ligou proti rakovine 

 žiaci so ŠVVP navštevujú 
ZÚ podľa ponuky 

 odborné prednášky 
podľa individuálneho 
záujmu rodičov 

II./2 5 100 0 0  

III./1 11 72,73 0 27,27 

 elektrické kotly 
presunuté na 
nasledujúce 
obdobie/nahradené 
nákupom plynových 
panvíc, konvektomatu, 
umývačky riadu 

 ostatné presunuté na 
nasledujúce obdobie 

 

I.15 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; v ktorých sú nedostatky vrátane návrhov 
opatrení (§ 2 ods.   1 písm. o) 
 
SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 
 

 profilácia a zameranie školy,  

 kvalitný pedagogický zbor,  

 tímová spolupráca, odovzdávanie pg. skúseností, 

 záujem PZ o profesijný rast,  

 školský špeciálny pedagóg, 

 sociálny pedagóg, 

 služby logopéda na pôde školy, 

 asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, 

 rehabilitačná sestra pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, 

 vysoká úroveň spolupráce s predškolskými 
zariadeniami, 

SLABÉ STRÁNKY  
 

 stav športového areálu, 

 stav šatníkových skríň pre žiakov, 

 interné vzdelávanie PZ. 
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 spolupráca so zariadeniami súvisiacimi s 
výchovou a vzdelávaním, 

 triedne kolektívy tvorené žiakmi s rôznymi 
vlohami, vlastnosťami a potrebami  

 výsledky v práci so žiakmi vyžadujúcimi si 
osobitnú starostlivosť, 

 využívanie inovatívnych spôsobov výučby, 

 zážitkové vyučovanie, 

 realizácia projektov, 

 rozvíjanie a podpora nadania žiakov, 

 umiestnenie žiakov v súťažiach a olympiádach, 

 poskytovanie poradenských služieb ZZ detí,  

 kultúrno-spoločenské aktivity pre žiakov, 

 podnetné exkurzie, tradičné aktivity školy, 

 výhodná poloha školy z hľadiska bezpečného 
prístupu, 

 atraktívne okolie školy– rozsiahle trávnaté 
plochy, dostatok zelene, park J. D. Matejovie, 
turistický chodník do kúpeľov Sliač, dostupnosť 
do Arboréta Borová Hora, 

 pestrá ponuka činností v ŠKD, 

 odborné učebne (pozri rozpis), 

 športoviská: multifunkčné ihrisko, futbalové 
ihrisko, basketbalová plocha, telocvične, 
posilňovňa,  

 školská jedáleň, 

 zubná ambulancia v budove školy. 

PRÍLEŽITOSTI  
 

 šírenie dobrého mena školy, 

 webové sídlo školy, 

 spolupráca s partnerskými MŠ, 

 optimálne podmienky pre vzdelávanie žiakov, 

 podpora vzdelávania PZ a OZ, 

 využívanie organizačných schopností PZ a OZ, 

 kvalitné kvalifikované personálne obsadenie, 

 spolupráca PZ (predmety, stupne vzdelávania),  

 utváranie podmienok na realizáciu projektov, 

 modernizácia vybavenia školy, 

 inovácie v oblasti IKT, 

 získavanie financií z mimorozpočtových zdrojov, 

 bytová výstavba. 
 

RIZIKÁ  

 demografický vývoj, 

 narastajúci počet žiakov so ŠVVP, s ADD a ADHD 
a tým narastajúca náročnosť práce PZ, 

 neprimerané a neodôvodnené nároky 
rodičov/zákonných zástupcov  žiakov prejavujúce 
sa neodborným zasahovaním do oblasti pg. 
pôsobenia školy, organizácie školy a pravidiel 
nastavených školou resp. školským zákonom, 

 dvojkoľajnosť výchovy v neúplných rodinách, 

 migrácia žiakov (zmena bydliska = zmena školy), 

 nestabilita rodinného prostredia, 

 riziko „vyhorenia“ PZ, 

 nemotivujúce finančné ohodnotenie PZ, 

 finančné prostriedky dôležité pre chod ZŠ, 

 rôzna efektivita práce  PZ, 

 časté zmeny v školskej legislatíve. 
 

    Návrhy opatrení vychádzajúce zo slabých stránok  a rizík, ktoré môže škola ovplyvniť:  
 
- vypracovanie projektu na revitalizáciu športovísk školy, 

- obnova, modernizácia, postupná výmena šatníkových skríň pre žiakov školy,  

- vzájomné aktualizačné vzdelávanie, metodické dni. 
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II. Ďalšie informácie o škole 
 
II.1.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
 

Základná škola je plno organizovaná. Kapacita vzdelávacích priestorov v zmysle zákona 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prepočítaná na 
kmeňové triedy predstavuje možnosť vzdelávania pre 720 žiakov. 

Na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu boli určené kmeňové triedy a odborné učebne 
(pozri bod I. 12). Kapacita vyučovacích priestorov je z hľadiska súčasných potrieb postačujúca. 
Vyučovanie prebieha výlučne v dopoludňajších hodinách. V školskom roku 2018/2019 vyučovanie 
prebiehalo v  štyroch paralelných triedach 1.,3., 5., 8. a 9.  ročníka,  v troch paralelných triedach 
v ostatných ročníkoch ZŠ s celkovým počtom 669 žiakov. 

Rehabilitačná miestnosť, bezbariérový vstup, bezprahové vstupy do učební, bezbariérové toalety 
na každom podlaží, nainštalované pohyblivé plošiny a parkovacie miesta sú pre zdravotne a telesne 
postihnutých žiakov.  Vo vzdelávacom a komunikačnom centre (VKC)  majú žiaci možnosť 
v popoludňajších hodinách využívať PC s prístupom na internet a pracovať s odbornou literatúrou. VKC 
slúži zároveň ako školská  knižnica. V klubovni školy sa organizujú  spoločné a tradičné školské aktivity, 
ako aj na kultúrno-spoločenské stretnutia. Priestory školy sa postupne revitalizujú.  

V areáli školy sú športové plochy – multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s trávnatou plochou, 
atletickým oválom a doskočiskom, asfaltové ihrisko s basketbalovými košmi. ŠKD pracuje 
v popoludňajších hodinách v troch samostatných  učebniach a päť oddelení zdieľa učebne s kmeňovými 
triedami I. stupňa. Prevádzka ranného školského klubu (6,15 – 7,40 hod.) a podvečerná prevádzka ŠKD 
(15,30 – 17,00 hod.) je situovaná výlučne do samostatných priestorov školy s vlastným uzamykateľným 
vchodom. 

Triedy sú svetlé, dostatočne priestranné a štandardne  vybavené. Priestory chodieb, vnútorného 
átria a školský dvor sa počas prestávok využívajú na relaxačnú činnosť. Škola prešla komplexnou 
rekonštrukciou v rámci projektu Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ, M. Rázusa 
1672/3, Zvolen. Budova je zateplená, má plastové okná so žalúziami a zrekonštruované sociálne 
zariadenia. Osvetlenie v učebniach a spoločných priestoroch školy má intenzívnejšiu svietivosť. 
Spojovacie chodby  jednotlivých podlaží sú zosvetlené pastelovými nátermi nástenného obloženia. ZŠ 
disponuje vlastným samostatne regulovaným ústredným kúrením.  

Škola dodržiava  psycho hygienické zásady vo všetkých činnostiach výchovno – vzdelávacieho 
procesu. 

Škola sa nachádza v mestskej časti Zlatý Potok, ktorá má charakter satelitného panelového 
sídliska. Stojí mimo centra mesta i mimo priemyselných zón. V jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú 
rodinné domy, rekreačná zóna s množstvom zelene, záhradkárska oblasť, turistický chodník do 
kúpeľného mesta Sliač a arborétum Borová Hora. Škola je ľahko dostupná prostriedkami MHD. 
 

 

II.2.  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
 

Na podporu činnosti záujmových útvarov škola využíva vzdelávacie poukazy. Záujmové útvary sú 
vedené pedagogickými zamestnancami školy v čase po skončení vyučovania. 
 

Názov krúžku Zodpovedný vedúci ZÚ 

Túlavé topánky I. Mgr. Andrea Rybárová 

Túlavé topánky II. Mgr. Alena Šviriková 

Letom svetom I. Mgr. Soňa Močková 

Letom svetom II. Mgr. Jitka Šimšíková 
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Počítačový I. Mgr. Andrea Rybárová 

Počítačový II. Mgr. Alena Šviriková 

Baltík- programovanie Mgr. Martina Prinerová 

Minifutbal žiakov 3.-4. roč. Mgr. Pavel Hovorka 

Turisticko-kreatívny Mgr. Iveta Balková 

Tanečno-pohybový Mgr. Mária Buganová 

Zdravko (zdravotnícky) Mgr. Jana Schmidtová 

Športový (volejbal, atletika, futbal) Mgr. Katarína Hamaliarová 

 Florbal Mgr. Ondrej  Kanka 

Biologické pokusy Mgr. Tomáš Talán 

Prvá pomoc Mgr. Tomáš Talán 

 Turistický krúžok I.  Mgr. Dana Molnárová 

 Turistický krúžok II.  Mgr. Bronislava Jakubčinová 

 Konverzácia FRJ  Mgr. Martina Malčeková 

 Mladý redaktor - tvorba školského časopisu  PaedDr. Dana Vasilová, PhD. 

 Programovanie - Baltík  Mgr. Martina Prinerová 

 Programovanie - pokročilí  Mgr. Martina Prinerová 

 Zábavná fyzika  Mgr. Marcela Cerovská 

 

 

II.3  Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) 
 

Spolupráca s rodičovskou verejnosťou je na štandardnej úrovni.  
 

Rodičom sme poskytli: 
- konzultácie  s vedením školy, vyučujúcimi, špeciálnym pedagógom,  výchovným poradcom, sociálnym 

pedagógom, 

- konzultácie počas triednych rodičovských združení, 

- individuálne konzultácie výchovno-vzdelávacie problémov, rešpektujúc právo  rodičov na dôvernosť 

informácií, 

- informácie prostredníctvom webovej stránky školy, 

- informácie prostredníctvom elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky, 

- poradenskú činnosť výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, 

- psychotesty pre žiakov 8. a 9. ročníka pri výbere ďalšieho vzdelávania - Proforient, 

- možnosť zapájať sa do vyučovacieho procesu – besedy, exkurzie, tvorivé dielne, 

- prostredníctvom Rady školy úzko spolupracovať  so školou  v záujme skvalitňovania vyučovacieho procesu 

a mimo vyučovacích aktivít. 

 
II.4  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

 Krajská knižnica  Ľ. Štúra Zvolen –rozširuje a doplňuje  výchovno-vzdelávací proces, poskytuje priestory 
na rozvoj čitateľských zručností detí, organizuje besedy, aktivity a tvorivé dielne pre žiakov školy vo 
vyučovacom i mimo vyučovacom čase. 

 Lesnícke a drevárske múzeum –doplňuje, rozširuje a obohacuje výučbu prírodovedných 
a spoločenskovedných predmetoch, environmentálnej výchovy  a záujmovej činnosti v priestoroch múzea. 
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 Zvolenský zámok a SNG – zabezpečuje lektorskú činnosť, poskytuje animačné programy a tvorivé dielne 
pre žiakov školy v rámci výučby výtvarnej výchovy, vlastivedy, dejepisu a regionálnej výchovy a tradičnej 
ľudovej kultúry, záujmovej činnosti. 

 Podpolianske osvetové stredisko Zvolen – realizuje tvorivé dielne a aktivity napomáhajúce realizácii 
prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

 CVČ DOMINO – zabezpečuje aktivity pre žiakov školy, v spolupráci so ZŠ organizuje niektoré druhy 
športových súťaží a olympiád.  

 SCVČ – realizuje záujmový útvar spevácky zbor v priestoroch poskytovaných ZŠ. 

 Centrum voľného času QUO VADIS 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen – poskytuje prednášky pre 

žiakov, aktivity s triednymi kolektívmi a poradenské služby pre PZ. 

 Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva vo Zvolene – poskytuje poradenské a konzultačné 

služby pre PZ. 

 Mestská polícia Zvolen – zabezpečujú dopravnú výchovu pre žiakov 1.stupňa ZŠ (mobilné dopravné 
ihrisko), prednášky. 

 Štátna polícia vo Zvolene – programy zamerané na oblasť  prevencie sociálno-patologických javov,  v 
oblasti bezpečného správania, predchádzaniu a zamedzovaniu záškoláctva. 

 Hasičský a záchranný zbor SR 

 Vojenský útvar Podborová 

 Združenie Slatinka – spolupráca a aktivity so školou v oblasti ENV. 

 CHKO Poľana - prednášková činnosť a aktivity v oblasti ENV. 

 OZ ŽIVICA – spolupráca na projektoch, prednášková činnosť a aktivity v oblasti ENV. 

 Technická univerzita Zvolen – prednášková činnosť v oblasti ENV, výstavy a aktivity v uvedenej oblasti. 

 MsÚ Zvolen – akcie pre žiakov v oblasti športu a kultúry, informácie o práci v MsÚ, za odb. sociálnych vecí 
– spolupráca v oblasti práce s deťmi zo SZP. 

 UMB Banská Bystrica  - súvislá pedagogická prax. 

 Partnerské materské školy (Centrum, Prachatická) - vzájomná spolupráca: 

- spoločné kultúrno-spoločenské a športové akcie, 

- oboznamovanie predškolákov s priestormi ZŠ, 

- návšteva interaktívne výstavy v priestoroch školy, 

- vzájomné návštevy a aktivity predškolákov so  žiakmi 1. ročníka ZŠ, 

- spoločné predvianočné posedenie žiakov 4. ročníka ZŠ a predškolákov z MŠ, 

- otvorená vyučovacia hodina pre predškolákov, 

- účasť na RZ v MŠ (ZRŠ), 

 kultúrne inštitúcie: DJGT, Štátna opera Banská Bystrica, Divadlo Babadlo Prešov, DK ŽSR Zvolen. 
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Vyjadrenie Rady školy 

pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

 

 

Rada školy pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena  f) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. ..../2019 

zo dňa ................ berie na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2018/2019.  

 

 

 

 

 

Zvolen .................... 2019 

 

         ----------------------------------- 

         pečiatka a podpis predsedu RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


