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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 2019 -2023 

4. Školský vzdelávací program na školský rok 2019/2020 

5. Výchovný program ŠKD 

6. Správa o dištančnom vzdelávaní v období od 16.3. – do 30.6.2020  

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 profesijného rozvoja PZ a OZ 

10. Plán kontrolnej činnosti 

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

12. Správa o výsledkoch ŠŠI 

13. Ekonomické podklady ZŠ a školského zariadenia 

 

 
Východiská a podklady počas trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie: 
 
1. Rozhodnutia a usmernenia vydané hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva 

2. Rozhodnutia a usmernenia vydané MŠVVaŠ SR 

3. Rozhodnutia vydané zriaďovateľom Mesto Zvolen 

4. Organizačné pokyny a usmernenia vydané zriaďovateľom Mesto Zvolen – odborom školstva 

5. Novelizácia č. 2 VZN č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen   
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Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a v súlade s rozhodnutiami vydanými MŠVVa Š SR. Spôsob vyučovania, 

metódy, formy, spôsoby hodnotenia, činnosť zamestnancov, materiálne podmienky počas trvania mimoriadnej 

situácie  v súvislosti so šírením COVID-19 sú rozpracované v správe pri jednotlivých bodoch  v zmysle 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. 

 

I. 1. 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 číslo:  045/5360574; 0911 794  323; 0907 871 828 riaditeľ školy 

                  045/5401408 zástupkyne r iaditeľa školy  

                         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 

Mgr. Bronislava Jakubčinová 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 10.02.2020 (nepedagogickí zamestnanci), 10.02.2020 (pedagogickí 

zamestnanci) a 27.01.2020 (rodičia).  Funkčné obdobie začalo dňom 10. júna 2020   na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 
P. č. Meno a priezvisko, titl. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  * 

1. Svetlana Povalačová predseda nepedagogických zamestnancov 

2. Zuzana Hrešová, Ing. podpredseda rodičov 

3. Martina Prinerová, Mgr zapisovateľ pedagogických zamestnancov 

4. Dana Hošková, Ing.  pedagogických zamestnancov 

5. Ľubica Manišová Caganová, Ing.  rodičov 

6. Róbert Markech, Ing.  rodičov 

7. Andrea Cimermanová, JUDr.  rodičov 

8. Vladimír Chamula, Mgr.  za zriaďovateľa 

9. Lucia Mesárošová, Mgr.  za zriaďovateľa 

10. Lukáš Richtárech, MHA, Ing. Mgr.  za zriaďovateľa 

11. Miroslav Slížik, PhD., PhDr. Mgr.  za zriaďovateľa 
 

mailto:6zs@6zs-zvolen.sk
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 
 

1. zasadnutie         18. 09. 2019 
Program: 

1.1 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2019/2020 

2.1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

3.1 Diskusia 

4.1 Návrh uznesenia 

5.1 Záver 

 

2. zasadnutie   10. 06.2020 

Program: 

2.1 Ustanovujúca schôdza 

2.2 Oboznámenie s priebehom a výsledkami volieb do RŠ 

2.3 Oboznámenie s volebným poriadkom 

2.4 Voľba predsedu RŠ  

2.5 Návrh uznesenia 

2.6 Záver 

 
Poznámka: Z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID 19) sa ďalšie plánované zasadnutia neuskutočnili. 

 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:  
 
1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy 

 

MZ 1. - 2. ročníka ZŠ 7 Mgr. Andrea Rybárová 

MZ 3. - 4. ročníka ZŠ 7 Mgr. Jana Cerovská 

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. Alena Ťavodová 

 
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.  
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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 2019/2020:   

28.08.2019, 18.11.2019, 27.01.2020, 20.04.2020 (per rollam), 22.06.2020  

 

- 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: 

 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. 
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- Žiacka školská rada (ŽŠR) 

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 17 – žiaci II. stupňa ZŠ 

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

Predseda:  Šimon Miškolci, IX.A 

Podpredseda: Karolína Hocková, VIII.C 

Zapisovateľka: Jana Hazuchová, IX.B 

 
Témy stretnutí 2019/2020: 

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

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

3. „Mikuláš“ pre žiakov 1. stupňa,  

4. organizácia 3.ročníka súťaže vianočnej výzdoby tried,  

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

6. organizácia 3.ročníka karnevalu pre II. stupeň,  

7. Valentínska pošta 

 

Pozn.: Činnosť ŽŠR v školskom roku 2019/2020 ukončená dňom 13.3.2020. Od 16.3. 2020 vyhlásenie mimoriadnej 

situácie. 

 
Podľa Usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa, MŠ a ZŠ podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a podľa Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 

8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5. 2020 a č. 

OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sme postupovali podľa prevádzkového poriadku školy 

ako prílohy č. 10 Prevádzkového poriadku ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen. Príloha č. 3 

 

Organizácia výchovy a vzdelávania od 1.6.2020 

 

ZŠ bola v prevádzke od 7:00 do 16:00 hod., ŠKD 1. – 4.ročník od 12:00 do 16:00 - kompaktné triedy 

v počte do 20 žiakov boli dodržané. ŠJ vydávala obedy do troch hodín v čase od 10:30 do 13:30 podľa rozpisu. 

Vyučovanie pre 1. -  5. ročník trvalo od 7:55 do 12:00 hod. 

Príchod žiakov do školy  prebiehal podľa zverejnených pokynov štyrmi vchodmi do budovy, pri ktorých 

prebiehal každodenný ranný zdravotný filter (dezinfekcia rúk , ranné meranie teploty žiakov každej skupiny 

bezdotykovým teplomerom) pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom. Pri prvom 

príchode do školy, žiaci odovzdali vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Čas 

vstupu do školy bol od 7:30.  

Prostredníctvom OZ Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen, Zvolen boli do priestorov hygienických zariadení 

nainštalované dávkovače mydla a papierových jednorazových utierok. Z rozpočtu školy boli vyčlenené finančné 

prostriedky na dezinfekciu rúk k jednotlivým vchodom do školy (ranný filter) a tried. Sponzorsky sme získali 

bezkontaktné teplomery, ktoré boli využívané pri rannom filtri. Pravidelne sa zaznamenávala dochádzka žiakov. 

V prípade, že absencia žiaka trvala obdobie presahujúce tri po sebe nasledujúce dni, vyžadovali sme opätovne 
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prehlásenie  zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že ho žiak nepredložil, nemohol vstúpiť 

do triedy; rodičia boli telefonicky kontaktovaní a po predložení aktuálneho prehlásenia mohol nastúpiť na 

vyučovanie. Škola v nevyhnutných prípadoch (žiak nemal vlastné ochranné rúško) vydala pre žiakov jednorazové 

ochranné rúško. V triedach boli nahradené textilné uteráky papierovými utierkami. V dopoludňajších hodinách 

podľa stanoveného harmonogramu vykonávali upratovačky dezinfekciu dotykových plôch (kľučky, zábradlie, 

lavice). Bol vypracovaný harmonogram hygienických prestávok. Vyučovanie prebiehalo bez zvonenia, hromadné 

prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami boli zrušené.  

 

I.2.  Údaje o počte  žiakov školy  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

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 76 7 3 63 4 76 6 2 63 

2. 3 64 4 2 58 3 64 4 2 62 

3 3 48 5 1 34 3 48 5 2 51 

4. 4 96 17 2 71 4 94 18 1 31 

5. 3 62 7 0 6 3 64 7 0 12 

6. 4 80 21 0 1 4 80 22 0 0 

7. 3 77 15 0 1 3 78 18 0 0 

8. 3 66 15 0 0 3 66 14 0 0 

9. 4 80 24 0 0 4 80 26 0 0 

Spolu 31 649 115 8 234 31 650 120 8 219 

 

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  

93 50/53,19 18/19,35 1/1,07 4 

 
Termín zápisu detí do I. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 bol stanovený zriaďovateľom školy  

od 15. do 17. apríla 2020. Realizoval sa bez prítomnosti detí.  

Škola informovala zákonných zástupcov detí o priebehu zápisu prostredníctvom webového sídla  

školy a plagátmi zverejnenými na budove školy. Zároveň bol zverejnený kontakt na telefonickú komunikáciu  

so zástupkyňou riaditeľa školy pre prvý stupeň v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. 
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Zákonní zástupcovia detí mali možnosť vyplniť prihlášku: 

- elektronickou formou cez Edupage od 1.4.2020;   

- vyplnením formuláru/zápisného lístku dostupnom na webovom sídle školy a zaslaním elektronicky na 

zrs1@6zs-zvolen.sk;  

- formuláre v  tlačenej podobe boli sprístupnené v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 vo vstupnom medzi 

priestore pri hlavnom vchode. 

V termíne 15.4.-17.4.2020 od 9,00 do 13,00 prebiehal zápis do 1. ročníka na základe vopred vypracovaného 

harmonogramu služieb pedagogických zamestnancov 1. stupňa, ŠKD, asistentov učiteľa, školského špeciálneho 

pedagóga a sociálneho pedagóga za prísnych hygienických opatrení vo vestibule škole a priestoroch školskej 

jedálne (max. 2 rodičia na každom pracovnom úseku). Pedagogickí zamestnanci podávali informácie potrebné 

k úspešnému zápisu, žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky, integrácii v prípade detí so ŠVVP 

a požiadavkám na pedagogicko-psychologické vyšetrenie (na základe usmernení CPPPaP Zvolen). Overovanie 

údajov prebehlo podľa usmernení MŠ VK a Š SR. 

Pri zápise detí do I. ročníka počas pandémie sa nevyskytli žiadne problémy. 

 

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 

80 
Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí 

31 1 48 - - 

 

žiaci 5. ročníka 
Počet žiakov 

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

3 
Prihlásení Prijatí 

3 3 

 

 
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   

z 6. ročníka 2 Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Očová 

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

z 8. ročníka 6 

Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Očová – 1 
SOŠ technická, Zvolen - 2 
Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica -1 
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica- 1 
Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - 1 

 

 

1. Úprava  prijímania žiakov na stredné školy:                                                                                       

- žiaci boli na väčšinu  SŠ prijímaní podľa vzdelávacích výsledkov z vysvedčení 8. ročníka, bez prijímacích 

skúšok, 

- body získali aj za diplomy účastí na súťažiach a olympiádach, 

mailto:zrs1@6zs-zvolen.sk
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- na SŠ , ktoré si vyžadovali overenie talentu boli skúšaní online, zaslali príslušnej SŠ krátke videá alebo svoje 

práce  

 

2. Termíny prijímania žiakov na SŠ: 

- 15. 5. 2020 – elektronická prihláška na SŠ 

- 19. 5. 2020 – ZŠ odoslala prihlášky na SŠ 

- 29. 5. 2020 – SŠ zverejnili zoznam prijatých žiakov 

- 23. 6. 2020 – 2. kolo prijímacích pohovorov 

 

3. Zmeny v podávaní prihlášok: 

- na prihlášku na vzdelávanie sa  nevyžadoval podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie              

o zdravotnej spôsobilosti žiaka, 

- rodič mohol podať na SŠ  aj elektronickú prihlášku, 

- väčšina SŠ vydala zápisné lístky, predtým zápisné lístky vydala ZŠ len ZZ žiaka 

           

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

I. stupeň 
 

 
Roč. 

 
Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

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

I. 

1.A 2,00 1,58 1,68 1,42   1,00 1,00 1,00  1,00 1,38 

1.B 1,33 1,11 1,00 1,06   1,00 1,00 1,00  1,00 1,07 

1.C 1,00 1,06 1,18 1,00   1,00 1,00 1,00  1,00 1,03 

1.D 1,07 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00 1,00  1,00 1,01 

II. 

2.A 2,19 1,67 1,24 1,90   1,00 1,00 1,00  1,00 1,38 

2.B 1,10 1,14 1,05 1,10   1,00 1,00 1,00  1,00 1,05 

2.C 1,24 1,29 1,10 1,10   1,00 1,00 1,00  1,00 1,09 

III. 

3.A 1,69 1,56 1,13  1,56 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24 

3.B 1,60 1,67 1,20  1,33 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 

3.C 1,47 1,53 1,33  1,33 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 

IV. 

4.A 1,52 1,39 1,30  1,30 1,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 

4.B 1,29 1,25 1,04  1,13 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,10 

4.C 1,41 1,32 1,45  1,09 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 

4.D 1,70 1,70 1,26  1,43 1,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 

Spolu 14 1,48 1,38 1,21 1,22 1,31 1,28 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,16 

 
II. stupeň  
 

Roč. Tr. 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

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

triedy 

5. 

5.A 1,80 1,45   1,70 1,00   1,70 1,30 1,45  1,25 1,10 1,00  1,38 

5.B 1,68 1,42   1,74 1,00   1,89 1,37 1,79  1,05 1,32 1,00  1,43 

5.C 1,53 1,39   1,53 1,00   1,84 1,16 1,26  1,00 1,00 1,00  1,27 

6. 

6.A 2,11 1,89   1,94 1,00 1,67  2,22 1,94 1,78 1,35 1,00 1,19 1,00  1,59 

6.B 2,06 1,71   1,76 1,00 1,59  1,76 1,29 1,88 1,29 1,18 1,47 1,00  1,50 

6.C 1,81 2,15   1,71 1,05 1,81  2,10 2,19 1,71 1,57 1,10 1,57 1,00  1,65 
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6.D 1,92 2,00   1,96 1,00 1,71  2,00 2,04 1,83 1,50 1,17 1,48 1,00  1,63 

7. 

7.A 2,37 2,22 1,32 1,00 2,48 1,00 2,26 2,07 2,07 2,70 2,11 1,48 1,19 1,52 1,00 1,86 1,79 

7.B 2,08 2,12 1,17 1,29 2,32 1,00 2,04 2,00 2,24 2,48 2,24 1,44 1,24 1,71 1,00 1,50 1,74 

7.C 2,13 2,22 1,38 1,75 2,57 1,09 2,57 2,26 2,78 2,91 2,65 2,04 1,04 1,87 1,00 1,83 2,01 

8. 

8.A 2,41 2,45 1,69 2,25 2,50 1,00 2,45 2,23 2,45 2,77 2,18 1,73 1,00 1,55 1,00 1,00 1,92 

8.B 2,64 2,45 1,53 2,00 2,50 1,05 2,32 2,23 2,36 2,14 2,18 1,82 1,27 1,91 1,14 2,00 1,97 

8.C 2,05 2,10 1,10 1,71 2,36 1,00 1,95 1,73 1,95 1,82 1,91 1,59 1,00 1,36 1,00 1,60 1,64 

9. 

9.A 1,95 1,73 1,67 1,71 2,14 1,00 2,05 2,05 2,00 1,73 1,64 1,14 1,00  1,00 1,20 1,60 

9.B 2,13 1,78 1,59 1,50 2,43 1,04 1,96 2,13 2,17 2,00 1,61 1,35 1,00  1,00 2,00 1,71 

9.C 1,83 1,72 1,25 1,14 2,17 1,00 2,00 1,78 1,94 1,56 1,50 1,22 1,00  1,00 2,00 1,54 

9.D 2,47 2,35 1,67  2,29 1,00 2,47 2,24 2,06 2,18 1,71 1,41 1,00  1,00 1,75 1,83 

Priemer  2,07 1,97 1,46 1,58 2,15 1,01 2,07 2,07 2,11 2,02 1,87 1,51 1,09 1,49 1,01 1,68 1,70 
 

Poznámka: Priemerný prospech jednotlivých predmetov uvádzaný za I. polrok 2019/2020.   
 

Prospech žiakov  
 

Spolu 
počet žiakov 

Z  toho Priemerný prospech 

prospelo Neprospelo/nekvalifikovaní I. stupeň/II. stupeň Spolu 

648 611 21 / 16 1,16 / 1,70 1,44 

 

 Pochvaly za správanie a prospech  
 
Údaje za I. polrok šk. roku 2019/2020 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od TU v % od RŠ v % 

150 101 67,33 49 32,66 

 
Údaje za II. polrok šk. roku 2019/2020 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od TU v % od RŠ v % 

166 109 65,66 57 34,34 

 

Znížené známky zo správania - údaje za I. polrok šk. roku 2019/2020 
 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

2. stupňa 3. stupňa 4. stupňa 

14 11 3 0 

 

Údaje o vymeškaných hodinách – údaje za I. polrok šk. roku 2019/2020 vrátane času do mimoriadneho 
prerušenia 12.3.2020 
 

Počet vymeškaných  hodín – I. polrok  a obdobie do 12.3.2020 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

42 835 42 419 99,03 416 0,97 
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Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl vydaným 
MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v základných školách v školskom roku 
2019/2020. 
 

Klasifikačná porada za obdobie 3. štvrťroka 2019/2020 prebehla per rollam. Na základe rozhodnutia 

riaditeľa školy v súčinnosti s vedúcimi predmetových komisií a metodických združení bolo rozhodnuté, ktoré 

predmety nebudú klasifikované ani hodnotené slovne, teda ich ukončenie bude vyjadrené 

absolvoval/neabsolvoval.  

Jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia spracovali kritériá hodnotenia počas mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením školského vyučovania v školách s prihliadnutím na individuálne možnosti 

a schopnosti žiakov (čo má žiak splniť, urobiť pre naplnenie hodnotenia predmetu v upravenom režime obsahu), 

ich technického a materiálneho vybavenia (stav podmienok, ktoré žiak má na plnenie zadaní na domácu prípravu 

a plnenie vzdelávacích aktivít a úloh). 

V súlade s Usmernením ŠPÚ k obsahu a organizácii výučby nebolo potrebné, aby učitelia vyžadovali z 

každého predmetu plnenie zadaných úloh;  stanovili sa minimálne nároky príp. sa predmet zapracoval prierezovo 

k témam ostatných predmetov. 

V prípade, že žiak uvedené kritériá neplnil, príslušní PZ ho priebežne upozorňovali na neplnenie 

požiadaviek. Zároveň mu bola ponúknutá pomoc zo strany učiteľa alebo pedagogického asistenta. Prebiehala 

komunikácia s triednymi učiteľmi a následne so zákonnými zástupcami žiaka o neplnení zadaných úloh.   

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizovalo po komunikácii 

a vzájomnej konzultácii so školským špeciálnym pedagógom.  

 
Záverečné hodnotenie v 2. polroku 2019/2020  
 

1.a 2. ročník ZŠ: záverečné hodnotenie realizované formou slovného hodnotenia v predmetoch SJL, MAT 

a PVO. Vyučovacie predmety výchovného zamerania HUV, VYV, TSV ako aj predmety z disponibilných hodín ŠkVP 

–ANJ a INF boli nehodnotené a na vysvedčení uvádzané formou absolvoval/absolvovala. 

3. a 4. ročník ZŠ: záverečné hodnotenie realizované formou slovného hodnotenia. Vyučovacie predmety 

výchovného zamerania HUV, VYV, PVC, TSV a INF boli nehodnotené a na vysvedčení uvádzané formou 

absolvoval/absolvovala. 

5.-9.ročník ZŠ: záverečné hodnotenie realizované neklasifikovaním predmetov, ktoré pôvodne boli 

klasifikované. Žiakovi, ktorý bol vo vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v 

katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: absolvoval, ak sa žiak 

aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, 

aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval. 

 
- Počet žiakov, ktorí boli preskúšaní do 31.8.2020 formou komisionálnych skúšok: 0 

- Počet žiakov, ktorí sa fyzicky zúčastňovali VVP po obnovení vyučovania v základných školách (1.-5. ročník):  

249 

- Počet  žiakov zapojených do dištančného vzdelávania po obnovení vyučovania (1.-5. ročník, 6.-9. ročník pre 

žiakov, ktorí sa fyzicky nezúčastnili VVP): 85/1.-5.ročník; 301/6.-9.ročník (do 19.6.2020) 

- Počet žiakov 6.-9. ročníka, ktorí sa od 22.6. zúčastňovali  prezenčného vyučovania: 259 

- Počet žiakov, ktorí postúpili do vyššieho ročníka: 649 vrátane žiakov 9. ročníka 

- Počet žiakov, ktorí nepostúpili do vyššieho ročníka: 1 

 

Odôvodnenie: Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 2020 sa Časť „Postup do 
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vyššieho ročníka“ sa body 4 až 7; žiačka po absolvovaní komisionálnych skúšok nedosiahla prospech zodpovedajúci 

postupu do vyššieho ročníka. 

I.6.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020 ( §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. 
--- 

 

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. 

--- 

 
 

Príloha č. 1: Správa o dištančnom vzdelávaní v období od 16.3. – do 30.6.2020  

 

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

Počet PZ 

Spolu: 56 / z toho 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 
kvalifikáciu 

počet 
učiteľov 

počet 
vychovávateľov 

počet PA ostatní PZ 

56 0 0 40 8 8 0 

 
Legenda: PA – pedagogickí asistenti 

 
Prehľad o počte odučených hodín  na primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní   
 

Počet odučených hodín 

I. stupeň II. stupeň 
odborne  v % neodbor. v % spolu odborne v % neodbor. v % spolu I. a II. st.  

318 96,07 13 3,93 331 501 92,09 43 7,91 544 875 
odborne 819 93,6% 

neodborne 56 6,4% 

Poznámka: V tabuľke je uvedený týždenný počet odučených hodín za všetky triedy na príslušnom stupni vzdelania. 
 
 

Počet nepedagogických zamestnancov 

spolu počet odborných zamestnancov počet zamestnancov HSÚ zamestnanci ŠJ 

28 2 14 12 

Počet všetkých zamestnancov spolu:   84 
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ISCED 1 ISCED 2 

Vyučovacie  
predmety 

Počet odučených hodín 
neodborne  (13) 

Vyučovacie predmety 
Počet odučených hodín  
neodborne (43) 

Informatika 13 Informatika 10 

  Fyzika 6 
  Občiansky náuka 1 
  Etická výchova 9 
  Technika 8 
  Výtvarná výchova  9 

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

Prehľad o počte odučených hodín na 1. a 2. stupni  ku dňu prerušenia vyučovania v škole 
               

Predmet odučené do 12.3.2020 

SJL 4403 

ANJ 2860 

NEJ 280 

FRJ 128 

MAT 3097 

INF 1008 

FYZ 609 

CHE 412 

BIO 524 

DEJ 637 

GEG 502 

OBN 298 

THD 643 

HUV 596 

VYV 789 

RaPP 168 

PVO 199 

PDA 303 

VLA 232 

PVC 153 
 

Do VVP počas trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie boli zapojení všetci PZ a OZ v celkovom počte 

59. Učitelia vykazovali činnosť a náplň práce, metódy a formy výučby prostredníctvom týždenných výkazov 

o pracovnej činnosti. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie boli 

k dispozícii žiakom, rodičom na mailových adresách v čase od 8,00 do 13,00 hod. a zamestnávateľovi každý 

pracovný deň v čase od 8,00 do 13,00 hod. na telefonickom kontakte a na mailovej adrese. 

Pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu mimo pracoviska s pracovnými prostriedkami: vlastné PC, vlastné 

internetové pripojenie a vlastný telefón. V prípade ak zamestnanec nebol schopný zabezpečiť prácu mimo 

pracoviska vlastným pracovnými prostriedkami bezodkladne o tejto skutočnosti informoval zamestnávateľa. 

 V období výkonu práce mimo pracoviska boli úlohy zadávané a kontrolované prostredníctvom elektronickej 

pošty a cez komunikačné prostriedky vopred dohodnutými so zákonnými zástupcami žiakov. 
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Práca mimo pracoviska nebola vykonávaná v čase víkendu, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. 

Komunikácia so žiakmi a rodičmi v akejkoľvek forme bola v čase medzi 22,00 a 6,00 hod.  

Pedagogickí zamestnanci odovzdávali podklady pre evidenciu pracovnej doby, ktorá bola odpracovaná v 

režime práce mimo pracoviska prostredníctvom elektronickej pošty každý piatok najneskôr do 16,00 hod. svojmu 

priamemu nadriadenému zamestnancovi.  

Pedagogickí asistenti komunikovali s pridelenými žiakmi dištančnou formou individuálne. Spolupracovali 

s triednymi učiteľmi a príslušnými vyučujúcimi. 

Práca z domu - home office: zamestnanci zaradení do kategórie A  - 39; do kategórie C – 18 kumulovaní 

zamestnanci, ktorí mali prekážku v práci; rizikoví zamestnanci – neboli zistení. 

Po vykázaní činnosti - home office bolo PZ a OZ preplácané stravné po dobu, kým nenastúpili do zamestnania 

prezenčne. 

Čerpanie dovolenky nebolo nariadené (okrem veľkonočných prázdnin). 

Od 1. 6. 2020 nastúpili k prezenčnej forme vyučovania PZ 1.stupňa, asistenti učiteľa, vychovávateľky ŠKD, 

vyučujúci 2. stupňa zabezpečujúci vyučovanie v 5. ročníku. Ostatní PZ zabezpečovali dištančné vzdelávanie  pre 

žiakov 6. – 9.ročníka. Od 22.6. 2020 všetci PZ a OZ realizovali prezenčnú výučbu na pracovisku.  Asistentka učiteľa 

a dve vychovávateľky nenastúpili kvôli zdravotnému stavu a opatrovaniu maloletého dieťaťa. 

Pracovníčky ŠJ zabezpečovali stravu počas trvania mimoriadnej situácie pre dôchodcov mesta Zvolen. Od 

1.6.2020 sa stravovali v školskej jedálni žiaci 1.-5.roč. podľa vopred stanoveného harmonogramu v zmysle 

usmernení RÚVZ SR.  PZ a OZ zabezpečujúci prezenčnú výučbu mali možnosť stravovania sa v ŠJ. 

Nepedagogickí zamestnanci – upratovačky podľa rozpisu služieb vykonávali činnosť na pracovisku počas 

stavebných úprav prechodovej chodby do telocviční školy a školských chodieb. S nástupom žiakov na prezenčnú 

formu zabezpečovali dopoludňajšiu dezinfekciu spoločných priestorov a hygienických zariadení; THP zamestnanci 

vykonávali striedavo prezenčnú aj dištančnú formu práce. 

Technické podmienky zamestnancov pri poskytovaní dištančného vzdelávania boli primerané. PZ a OZ 

používali vlastné pripojenie na internet (home office), bolo umožnené použitie školských notebookov a školskej 

digitálnej techniky. 

  

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

Forma vzdelávania, 
zameranie 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

funkčné 2  2  

rozširujúce 1 1   

adaptačné 2 2   

aktualizačné 45 45   

inovačné 3 2 1  

Spolu 53 50 3  
 

Aktualizačné vzdelávanie bolo realizované na pôde školy pre PZ a OZ s témou: 
 

 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov -  lektor Tibor Hujdič 

 Rozvoj kompetencií PZ pre prácu so žiakmi so ŠVVP – lektorka Mgr. Zlata Michálková 

 Výučba prírodovedných predmetov digitalizujúcimi metódami - IT akadémia  

 
Pedagogickí a odborní zamestnanci boli informovaní o možnosti absolvovania webminárov poskytovaných 

portálom https://ucimenadialku.sk/, https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare/, 

https://komenskehoinstitut.sk/webinare/ , http://itakademia.sk/webinare , ktoré mnohí využili.  

https://ucimenadialku.sk/
https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare/
https://komenskehoinstitut.sk/webinare/
http://itakademia.sk/webinare
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Objektívne je potrebné uznať, že na situáciu poskytovania online výučby sme neboli pripravení. Mnohí PZ 

pristupovali k online výučbe s rešpektom a zodpovedne,  hľadali najprijateľnejšie a najvhodnejšie formy 

vzájomného spojenia sa (WhatsApp, Jitsimeet, SKYPE, ZOOM, GOOGLE CLASSROOM).   

 

I.9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i) - údaje ku dňu prerušenia 
vyučovania v škole 

 

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

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 KK ĽŠ Zvolen: Deti hurá do čítania – ilustračná 
tvorivá dielňa – 3.AB 

Hýb sa: prezentácia športového umenia  Čítanie so spisovateľkou Z. Almáši Koreňovou v MŠ 
Prachatická ZV: „Ela v divadle  život“  – žiaci 1.D 

Týždeň športu a mobility DJGT Zvolen: Pompomove rozprávky 

Exkurzia: Banská Bystrica – žiaci 2.roč. DJGT Zvolen : Škola základ života   

Kráľovstvo odpadu –výchovný koncert  DK ŽSR Zvolen: Ekotopfilm 

Výstava výrobkov z tekvíc Zábavný kurz korčuľovania: žiaci 4.A, 3.ABC 

Exkurzia: Letisko Sliač – žiaci 2. a 3.ročníka MsP Zvolen: Dopravná výchova pre žiakov 1. roč. 

Poznávame svoje mesto – žiaci 2. ročníka Dopravná výchova – autoškola Gonda 

Exkurzia: Hronsek, pamiatky UNESCO – 4.ABCD Výstava: Huby – LDM ZV 

Výstup na Sitno – 4.ABCD Výstava ovocia a zeleniny 

Pamiatka zosnulých: civilné a vojenské cintoríny Prednáška v rámci projektu „Viem, čo jem“ 

Aktivity k týždňu boja proti drogám Chemstar 

Peer program pre žiakov 1. stupňa Burza povolaní 

Pasovanie prvákov Letom svetom s Poľanou 

Prišiel k nám Mikuláš Prednáška RÚVZ:  „ Zdravá výživa“ 

Vianočné posedenie pre predškolákov Prednáška RÚVZ:  „ Škodlivosť fajčenia“ 

Beseda so záchranárom – 4.A Adaptačné vzdelávanie žiakov 5. roč. 

Vianočné tvorivé dielne – žiaci 4.B Psychotesty k voľbe povolania 

Babičkine bylinky – žiaci 1. a 2. ročníka  

Karneval s kúzelníkom – žiaci 1. stupňa ZŠ  

Týždeň so slovenskými spisovateľmi: Daruj 
knihu, poteš kamaráta 

 

Nočné čítanie – 2.C  

Zážitkový seminár: „Adam v škole sedel, abecedu 
vedel, no čítať sa nenaučil.“ 

 

Exkurzia: Krajská hvezdáreň a planetárium ZH – 
4.ABCD 

 

Exkurzia: Modrý Kameň  

Múzeum A. Sládkoviča Krupina  

Exkurzia:  Prírodovedné múzeum Viedeň  

Exkurzia:  Múzeum praveku, Bojnice  

Exkurzia:  Návšteva SNG, Zvolen  

Beseda : Pustý hrad  

Výstava k týždňu vedy a techniky – Slovenskí 
vedci 

 

Týždeň financií   

Európsky deň jazykov  

Európsky týždeň vedy a techniky  

Európsky týždeň športu  

Skok na druhý stupeň  
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Divadelné predstavenie pre rodičov – 5. roč.  

Zdokonaľujúci plavecký výcvik /6.roč.  

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik - Skalka  

Kurz spoločenských tancov  

Aktivity z projektu „Škola priateľská k deťom“ 
UNICEF 

 

 

Mesiac Aktivita v ŠKD 

IX. Uvítacia diskotéka spojená s  „Jesennou olympiádou“ plná  súťaží, hier a zábavy 

X. 

Zber:  gaštany, šípky, listy. Tvorivé dielne - dekoračné výrobky 

Výstava „Huby“ – Lesnícke a drevárske múzeum ZV 

Prešovské divadlo Babadlo: „Ako sova líške bájky čítala“.  

Projekt o zdravej výžive: „Hovorme o jedle. 

Bylinkové čaje, bylinková párty 

„Pizza, čokoláda, hranolky majú obrovskú moc. Zvedú nás aj vo chvíli, keď ich v skutočnosti 

vôbec nepotrebujeme“. 

Pozdravy pre starých rodičov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším: „Úcta k múdrosti 

a skúsenosti“. „Moja starká a môj starký, Bože dobrý, tí sú ako chlebík dobrý!“ 

Regionálna výchova: „Už je Mitra aj po Mitre, už valachom zasa svitne“.  

OŽZ: „Svetový deň umývania rúk“. 

XI. 

OŽZ: Týždeň boja proti drogám: Beseda na tému: „Rodina bez cigariet“. 

FG: Svetový deň sporenia - 21.11. Finančná gramotnosť - aktivity s riaditeľkou Prima banky p. 

Ing. Lichnerovou.  

Regionálna výchova: na Katarínu začali „Dni, keď vyčíňajú strigy“ -  „Katarína a rozbité 

hrnce“. „Na Ondreja sa veštilo“ 

ZBER opotrebovaných MOBILOV, ZUBNÝCH KEFIEK, BATERIEK. 

ENV: sv. Hubert – patrón poľovníkov: beseda s poľovníkom p. Bc. Skučkom. 

Regionálna výchova: Výroba adventných kalendárov, vianočných pozdravov 

XII. 

Mikulášske darčeky 

Regionálna výchova: STRIDŽIE DNI - „Dni, keď vyčíňajú strigy“ Sv. Barbora, Mikuláš, Lucia, 

Tomáš, Sv. Vilija. 

Výroba vianočnej ikebany. 

Vianočná besiedka pre rodičov –príprava programu 

Koštovka vianočných oblátok s medom. 

Celoklubová vianočná diskotéka  spojená s prezentáciou masiek stríg a strigôňov s názvom: 

„Od Kataríny do troch kráľov“. 

I. 

ENV: Pozorovanie prírody:„ Krásu zimy =  osuheľ“. 

Kreslím – farbím – maľujem na tému: „Meluzína, osuheľ, mráz, zavítali medzi nás“. 

Regionálna výchova: paličkovaná čipka, háčkovanie, šitie, vyšívanie, tkanie na krosnách.  

Beseda s p. E. Novodomskou: „Škola v minulosti, alebo škola pred 55 rokmi“.  

ENV: Vtáci v zime. KŔMIDLÁ. „Ako prikrmovať vtáky, aby prezimovali bez ujmy“ 

II. 

Regionálna výchova: „Ako naši predkovia vinšovali na Blažeja 03.02.“, „Prečo  deň  Mateja 

24.02. považovali za nešťastný deň“. 

Hromnice, Fašiangy, fašiangové masky, symbol fašiang maska „Turoňa“. 

Výroba fašiangových masiek. 
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Výstava: „Jeleň“ v Lesníckom a drevárskom múzeu ZV 

2. Celoklubový ples pre deti s tombolou. 

III. 

Prešovské profesionálne divadlo „O zlatej 1,5 m rybke“.  

MDŽ–tvorivé dielne. 

„Mesiac knihy“ - rozprávkové  leporelá. 

14.03. – v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.... podľa § 150 ods. 5 

riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno.  

Od 16.03. 2020 z dôvodu preventívnych opatrení šírenia vírusu COVID – 19 sa uzatvára 

škola v zmysle naradenia krízového štábu SR a vlády SR. 

IV. 

Home office. Kontakt s deťmi cez Edupage. 

Od 15. apríla prekážka v práci na strane zamestnávateľa § 250, ods.6 - 80% plat pedagógom 

v ŠKD. 

V. 
Od 1.5.– 30.5. 2020  prekážka v práci na strane zamestnávateľa §250, ods.6 - 80% plat  

pedagógom v ŠKD. 

VI. 
Individuálne aktivity v kolektívoch tried – žiaci nesmeli byť spájaní do pôvodných klubov 

z dôvodu opatrení vlády a  RÚVZ SR.  

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Matematická olympiáda Z9 1.miesto,2.miesto, 

3.miesto 

  

Matematická olympiáda Z5 3.-7.miesto   

Geografická olympiáda kat. G 3.miesto   

Geografická olympiáda kat. E 3.miesto   

Biologická olympiáda C - projekt 1.miesto   

Biologická olympiáda C – T+P 2., 3.miesto   

Technická olympiáda kat. A 2.miesto   

Detský literárny Zvolen 1.miesto;  

3 ocenené práce 

  

Prečo mám rád Slovensko, slovenčinu 2 ocenené práce  1 ocenená práca 

Šaliansky Maťko I. kategória 2.miesto   

Bavme deti športom  2.miesto  

Florbal -  staršie žiačky 2.miesto   

Bedminton - žiačky 1.miesto   

Bedminton - žiaci 2.miesto   

Vybíjaná-  žiaci 3.-4. roč. 2.miesto   

Cezpoľný beh- jednotlivci žiačky 1.miesto   

Futbal – ml. žiačky 1.miesto   

Majstrovstvá -streľba zo vzduchovky  2.miesto, 3.miesto   

Bež a vyhraj – 1.stupeň 1.miesto   

Bež a vyhraj – 2.stupeň 2.miesto   
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Žiaci školy sa každoročne zúčastňujú a dosahujú výborné výsledky v súťažiach vyhlasovaných rôznymi občianskymi 

združeniami a organizáciami, napr.  výtvarné súťaže Krásy našich záhrad, Farebná záhrada, Zápalky v rukách detí, 

Vesmír očami detí; vedomostné súťaže: i bobor, Všetkovedko, Klokan; športové súťaže: Plavecká štafeta 

 

Poznámka:  
Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania sa vyššie kolá matematických, literárnych, vedomostných 

a športových súťaží neuskutočnili. 

 

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 €) 

Zber druhotných surovín ENV 635 31  

Škola podporujúca zdravie OŽZ, OSR 248 14  

Peer program OŽZ, OSR 12/248 1  

Týždeň športu OŽZ 635 31  

Týždeň mozgu OŽZ 635 31  

Týždeň boja proti drogám OŽZ 635 31  

Európsky deň jazykov MKV 635 22  

Raz do mesiaca do divadla       OSR 35 1  

Mestské včely ENV 635 31  

 
Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Názov projektu Zameranie 

Počet 

zapojených  

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Dotácia (v €) 

Vlastné 

finančné zdroje 

(v €) 

Rovnosť šancí  
pre každého 

inkluzívne 

vzdelávanie 
34 57 174 385,80 9178,20 

Škola priateľská 
deťom 

OSR 635 31 
  

Biodiverzita do škôl ENV 635 31 2 000  

Viem, čo zjem OŽZ 231 10   

Hovorme o jedle OŽZ 267 14   

Recyklohry  ENV 635 31   

Elektroodpad ENV 635 31   

Eko alarm ENV 635 31   

Tenis do škôl TSV 50 3 272,40  

Vedomostné ostrovy NEJ, FYZ, THD 320 8 
interaktívny 

kiosk 
 

IT Akadémia – 
vzdelávanie  
pre 21. storočie 

zvýšenie MAT, 
prír.  a IKT 
zručností 

150 6 

Finančné 
ohodnotenie 
overovateľov 
metodík 
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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 
  

Škola, do ktorej chodím 
-Ulica, na ktorej bývam 

RVĽK, MKV 146 7 
  

„Když se Zemi špatně 
dýchá, zavolá si 
pomocníka.“ SR –ČR 
ANJ: Zdravý životný štýl 
SR – PL- TR 

e- twinning 33 2 

  

 
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. 

https://live.etwinning.net/projects/project/216244
https://live.etwinning.net/projects/project/216244
https://live.etwinning.net/projects/project/216244
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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)- odstránené; zmena právnych predpisov 
 

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) – odstránené 
 

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 

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 4 

v kmeňových triedach 1. stupňa 4 

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 
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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. 2 
 

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)   
 

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na roky 2015-2019 je 

spracované v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy za školský rok 

2018-2019. Plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja  základnej školy na roky 2020-2023 je z dôvodu 

obmedzených možností realizácie plánovaných aktivít základnej školy v období núdzového stavu a mimoriadnej 

situácie v súvislosti so šírením COVID-19 odložené na druhý polrok 2020. Plnenie plánovaných cieľov bude 

vyhodnotené v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy za školský 

rok 2020/2021.   

     

 

I.15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 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, 

 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, 

SLABÉ STRÁNKY  

 stav športového areálu, 

 stav šatníkových skríň pre žiakov 1. stupňa ZŠ, 

 rezervy v kvalifikovanosti výučby INF. 
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 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:  

- Stav športového areálu: očakáva sa rozhodnutie mestského zastupiteľstva Zvolen 
- Stav šatníkových skríň pre žiakov 1. stupňa ZŠ: vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte školy 
- Rezervy v kvalifikovanosti výučby INF: inovačné a kvalifikačné vzdelávanie PZ 

 

SILNÉ STRÁNKY 
- materiálne vybavenie pri dištančnom 

vzdelávaní PZ, 
- sebavzdelávanie PZ a OZ, 
- príprava materiálov a zadaní na dištančné 

vzdelávanie žiakov, 
- distribúcia učebných materiálov, 
- vytváranie učebných materiálov, príp. 

odporučenie na výučbové online programy 
a materiály, 

- operatívne riešenia vzniknutej situácie pri 

SLABÉ STRÁNKY 
- pripravenosť školského systému na mimoriadne 

prerušenie školského vyučovania a zabezpečovanie 
dištančného vzdelávania, 

- v počiatočnom štádiu časté zmeny v pokynoch 
a usmerneniach k dištančnej výučbe – obsahu 
a časovej dotácii jednotlivých predmetov, 

- prístup k učebným pomôckam žiakov po uzatvorení 
škôl (škola mala byť uzatvorená 2 týždne), 

- vyhlásenie nepovinnej  školskej dochádzky  do 
konca šk. roku 2019/2020 
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mimoriadnom prerušení vyučovania, 
- spolupráca a komunikácia jednotlivých PZ a OZ, 
- spolupráca a komunikácia s väčšinou 

zákonných zástupcov žiakov, 

- doučovanie jednotlivcov. 

- nejednotnosť v používaní komunikačných 
platforiem zo strany PZ, 

- rezervy v online výučbe, 
- dostupnosť online výučby pre žiakov zo SZP 

 

Návrhy opatrení:  
- vytvorenie manuálu dištančného vzdelávania 

- vytvorenie systému odovzdávania výučbových materiálov žiakom, ktorí nemajú možnosť online 

vyučovania a prístupu k materiálom v elektronickej podobe 

- príprava rozvrhov na online vzdelávanie 

- príprava PZ a OZ v rámci aktualizačného vzdelávania – EDUPAGE, GOOGLE MEET 

- operatívne informovanie zákonných zástupcov a žiakov prostredníctvom webového sídla školy 

- sledovanie a dodržiavanie usmernení a opatrení MŠ VV a Š SR  

 

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 2019/2020 vyučovanie prebiehalo v  štyroch paralelných triedach 

1.,4., 6., 9.ročníka a   v troch paralelných triedach v ostatných ročníkoch ZŠ s celkovým počtom 649 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, 
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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) 
 

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 

Mladí spisovatelia Mgr. Lýdia Bibzová 

Pomáhame si s učením Mgr. Dana Kluková 

Baltík- programovanie Mgr. Martina Prinerová 

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

 Florbal Mgr. Ondrej  Kanka 

Športový Mgr. Katarína Hamaliarová 

Skúmaj svoje okolie Mgr. Tomáš Talán 

Prvá pomoc Mgr. Tomáš Talán 

 Mladý redaktor - tvorba školského časopisu  Mgr. Natália Sliacka 

 Programovanie - Baltík  Mgr. Martina Prinerová 

 Programovanie - pokročilí  Mgr. Martina Prinerová 

 
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.  Od roku 2018 je Základnej škole  nápomocné 

občianske združenie Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen, cieľom ktorého je realizovať a financovať iniciatívy v oblasti 

podpory športových a vzdelávacích aktivít žiakov, formovať vzťah žiakov k zachovávaniu kultúrnych hodnôt a k 

ochrane a tvorbe životného prostredia, napomáhať pri odbornom raste účastníkov výchovnovzdelávacieho 

procesu. Pri napĺňaní cieľa občianske združenie spolupracuje so zamestnancami školy, orgánmi štátnej správy 

a samosprávy. Poskytuje pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho procesu 

spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy a jej žiakov. Financuje náklady spojené s rozvojom 

ďalších aktivít 6. Základnej školy M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene. 

Počas trvania mimoriadneho stavu: 

- komunikácia s rodičmi a vyučujúcimi prebiehala cez Edupage a dohodnutými komunikačnými 

prostriedkami, 

- väčšina rodičov boli ústretoví a snažili sa zabezpečiť technické zariadenia aj pripojenie na internet 

a bezproblémovú systematickú prípravu svojich detí, 

- pri vzniknutých problémoch, úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi, 

- škola na základe požiadaviek rodičov prostredníctvom triednych učiteľov zabezpečila prevzatie učebných 

pomôcok a osobných vecí detí z priestorov školy, 

- škola promptne reagovala na požiadavky zákonných zástupcov detí súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 

procesom realizovaným dištančným spôsobom. 
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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 (§ 2 ods. 2 písm. d) 
 

- 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. 

- 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, záujmovej mimoškolskej činnosti. 

- 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, workshopy  a poradenské služby pre PZ. 

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

pre PZ. 

- Mestská polícia Zvolen–zabezpečuje 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 s cieľom plynulého nástupu do 1. 

ročníka ZŠ. 

- kultúrne inštitúcie: DJGT, Štátna opera Banská Bystrica, Divadlo Babadlo Prešov, DK ŽS 
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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. ..../2020 zo dňa .......... berie na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej  výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 vrátane jej príloh.  

 

 

 

 

 

Zvolen, DD MM  2020 

 

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

         pečiatka a podpis predsedu RŠ 

 
 


