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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 

 
1. Základné identifikačné údaje o škole      

 

a) Názov školy:  Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Ţiar nad Hronom 

 

b) Adresa školy:  Základná škola,  Jilemnického ulica č. 2, Ţiar nad Hronom 

  

c) Telefónne a faxové čísla školy:  045/6724779 

 

d) Internetová a elektronická adresa školy: 

    https://zsjilemnickehozh.edupage.org/ 

    skola@zsjilemnickehozh.sk 

 

e) Údaje o zriaďovateľovi školy:   

    Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Ţiar nad Hronom 

 

f) Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

    PaedDr. Marian Majzlík ............  riaditeľ školy 

    Mgr. Drahomíra Hanzlíková......  zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie a ŠKD 

    Mgr. Soňa Haštová ..................... zástupkyňa riaditeľa školy pre niţšie stredné vzdelávanie 

 

g) Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch: 

    Výchovný a kariérový poradca..... RNDr. Dana Ladiverová 

    Koordinátor drogovej prevencie... Mgr. Darina Macková, Mgr. Alţbeta Krajčiová 

 

    Predseda RZ:                            p. Kateřina Nároţná 

    Ostatní členovia Výboru RZ:   p. Alţbeta Mladenovič 

                                                          p. Zuzana Sojková 

                                                          p. Dana Slašťanová 

                                                          p. Róbert Steiner 

                                                          p. Monika Kováčová 

                                                          p. Petra Haládeková  

 

Predseda RŠ:         Ing. Miriam Ťahúňová, zástupca rodičov 

Podpredseda:         Mgr. Dana Stemnická, zástupca pedagogických zamestnancov školy 

Zapisovateľ:          Ema Hradská, zástupca ostatných zamestnancov školy 
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Ostatní členovia:   Mgr. Vladimíra Schwarzová, zástupca pedagogických zamestnancov školy           

Andrea Dovčíková, zástupca rodičov 

Ing. Edita Lintnerová, zástupca rodičov 

Alţbeta Mladenovič, zástupca rodičov 

PaedDr. Veronika Baláţová, delegovaný zástupca MÚ  

                                 Mgr. Lívia Hricová – delegovaný zástupca MÚ  

Mgr. Norbert Nagy – delegovaný zástupca MÚ 

Jozef Tomčáni, delegovaný zástupca MÚ 

 

Ďalšie poradné orgány:  

                                               - stravovacia komisia, 

                                                   - komisia na prešetrovanie školských úrazov, 

                                                   - komisia na odškodňovanie školských úrazov, 

                                                   - inventarizačná komisia, 

                                                   - metodické zdruţenie  pre primárne vzdelávanie, 

                                                   - predmetové komisie  niţšieho stredného vzdelávania. 

Koordinátori 

 

environmentálna výchova......    Mgr. B. Ţeliarová, Mgr. E. Višňanská     

protidrogová výchova.............   Mgr. D. Macková, Mgr. A. Krajčiová 

VMR........................................  Mgr. E. Marcineková 

Zdravá škola............................   Mgr. D. Hanzlíková 

Infovek ....................................  Mgr. S. Haštová 

výchova a vzdelávanie ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním......  Mgr D. Hanzlíková 

Zdravý úsmev..........................   Mgr. D. Hanzlíková 

 

2. Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími  

     potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení  

 

Údaje k 30.6.2016 

 

 0. – 4. 

ročník 

5. – 9. 

ročník 

 

spolu 

 

ŠKD 

Počet 

ţiakov 

126 184 310 64 

Počet tried 

/odd. 

v ŠKD/ 

 

7 

 

10 

 

17 

 

3 
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Ţiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami : 

 

 0. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Počet ţiakov so ŠVVP  9 23 

Počet začlenených ţiakov 7 19 

    

3. Údaje o počte ţiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ. Údaje o počtoch úspešnosti  

    ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na SŠ 

 

Počet ţiakov zapísaných do 1. ročníka /stav k 30.6.2016/: 

 

Zápis ţiakov do 1. ročníka sa uskutočnil dňa 6. apríla 2016. Pre školský rok 2016/2017 bolo zapísaných  

49 ţiakov, návrh na odklad dostalo 5 ţiakov. 

Do ŠZŠ bol odporučený 1 ţiak, 1.ročník opakuje 1 ţiak, do nultého ročníka bolo odporučených 8 ţiakov. 

Predbeţný počet ţiakov do 1. ročníka k 25.6.2016 – 32 ţiakov.  

 

Umiestnenie žiakov 9. ročníka 

Celkový počet končiacich ţiakov :    34 ţiakov 9. ročníka / 13 dievčat/     

            

Percentuálny prehľad umiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ: 

Gymnáziá                                    23,53 %        /8 ţiakov/  

SOŠ – maturitné odbory             70,59 %        /24 ţiakov/  

SOŠ – 3-roč. učeb. odbory            5,88 %        /2 ţiaci/  

 

Nižšie končiaci žiaci :   2 ţiaci   

 

1. Otília Goralová – VII. B – SOŠ obchodu a sluţieb Nová Baňa – Potravinárska výroba. 

 

2. Daniel Palenčár – VIII. E – zápisný lístok odovzdal v  Technickej akadémii Zvolen, odbor  Technické 

sluţby v autoservise, ale vzhľadom na to, ţe na konci školského roka neprospel zo šiestich predmetov, 

nemôţe nastúpiť na ţiadnu SŠ.  

 

Gymnázium – osemročné štúdium:   4 ţiaci 

 

 1. Michal Holic            V. A trieda – Gymnázium Ţiar nad Hronom 

 2. Daniel Strieţovský   V. A trieda – Gymnázium Ţiar nad Hronom 

 3. Radovan Škultéty     V. A trieda – Gymnázium Handlová 

 4. Daniel Štroffek         V. B trieda – Gymnázium Ţiar nad Hronom 

 

           



 4 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa  

    vzdelania      

 

I. PROSPECH 

 

 

1. polrok – k 30.1.2016 

 prospelo v % neprospelo v % neklasifikovaní v % 

0.-4. 

ročník 

120 96 2 1,6 3 2,6 

5.-9. 

ročník 

169 92,86 13 7,14 0 0,00 

 

2. polrok – k 30.6.2016 

 prospelo v % neprospelo v % neklasifikovaní v % 

0.-4. 

ročník 

123 97,62 1 0,8 2 1,58 

5.-9. 

ročník 

183 99,46 1 0,54 0 0,00 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov :  

 

      Primárne vzdelávanie – 1. polrok    

 

 SJL MAT ANJ ZZS-ANJ ZZS-NEJ VLA PRV PDA 

1.ročník 

 

1,10 1,04 - 1,04 1,17 - 1,00 - 

2.ročník 

 

1,41 1,26 - 1,21 1,00 1,00 - 1,00 

3.ročník 

 

1,73 1,67 1,33 1,57 1,25 1,60 - 2,00 

4.ročník 

 

1,65 1,67 1,49 1,49 1,05 1,44 - 1,53 
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     Primárne vzdelávanie – 2. polrok 

 

 SJL MAT ANJ ZZS-ANJ ZZS-NEJ VLA PRV PDA 

1.ročník 

 

1,39 1,24 - 1,13 1,34 - 1,15 - 

2.ročník 

 

1,33 1,22 - 1,21 1,08 1,07 - 1,07 

3.ročník 

 

1,88 1,94 1,50 1,50 1,38 1,69 - 1,94 

4.ročník 

 

1,87 1,74 1,53 1,44 1,09 1,6 - 1,65 

 

 

      Niţšie stredné vzdelávanie – 1. polrok 

 

 SJL ANJ NEJ RUJ DEJ GEG MAT FYZ CHEM BIO INF 

5.roč. 2,26 2,22 - - 1,96 1,92 2,28 - - 2,01 1,54 

6.roč. 2,03 2,09 1,95 1,35 1,70 1,84 1,92 1,50 1,92 1,50 1,09 

7.roč. 2,53 2,24 2,26 1,98 1,92 2,06 2,31 2,10 2,54 2,17 1,00 

8.roč. 2,83 2,41 2,17 2,38 2,25 1,88 2,52 2,30 2,44 2,38 1,05 

9.roč. 2,90 2,19 1,89 2,64 1,95 1,51 2,61 2,28 2,25 2,08 1,04 

 

 

       Niţšie stredné vzdelávanie – 2. polrok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SJL ANJ NEJ RUJ DEJ GEG MAT FYZ CHEM BIO INF 

5.roč. 2,37 2,13 - - 2,24 2,13 2,35 - - 2,17 1,37 

6.roč. 2,19 2,10 1,95 1,74 1,76 1,75 2,12 1,78 2,19 1,94 1,10 

7.roč. 2,40 2,36 2,44 2,12 1,84 1,74 2,52 2,21 2,21 2,00 1,00 

8.roč. 2,73 1,85 2,28 2,59 2,18 2,00 2,62 2,31 2,43 2,59 1,09 

9.roč. 2,76 2,33 1,89 2,57 1,79 1,60 2,42 2,43 2,34 2,11 1,04 
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II. SPRÁVANIE 

 

  I. polrok II. polrok 

0.-4.r. 5.-9.r. 0.-4.r. 5.-9.r. 

Pochvala od tr. učiteľa 108 69 49 5 

Pochvala od riaditeľa školy 1 38 27 41 

Zápis do Knihy cti - - - 27 

 

 

 I. polrok II. polrok 

0.-4.r. 5.-9.r. 0.-4.r. 5.-9.r. 

Napomenutie od tr. učiteľa 0 20 2 26 

Pokarhanie od tr. učiteľa 3 11 5 6 

Pokarhanie od riaditeľa školy 2 1 8 6 

 

               Zníţená známka zo správania : 

 

 I. polrok II. polrok 

0.- 4.r. 5.- 9.r. 0.- 4.r. 5.- 9.r. 

2. stupeň 1 1 2 5 

3. stupeň 0 0 2 2 

4. stupeň 0 2 3 2 

 

 

III. DOCHÁDZKA 

 

 I. polrok II. polrok 

0.- 4.r. 5.- 9.r. 0.- 4.r. 5.- 9.r. 

Celkový počet 

vymeškaných hodín 

5616 7948 6687 11183 

Ospravedlnené hodiny 

 

5468 7718 6287 10721 

Neospravedlnené hodiny 

 

148 230 400 462 
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CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŢIAKOV 5. ROČNÍKA: 

 

Úspešnosť:     MATEMATIKA – 60,35 % (V.A – 66,06 % a V.B –  46,35 %) 

Úspešnosť:     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 59,30 % (V.A – 64,20 % a V.B – 47,27 %) 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŢIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 

Úspešnosť:     MATEMATIKA – 60,88 % (IX.A – 59,29 % a IX.E –  63,46  %) 

Úspešnosť:     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 58,94 % (IX.A – 57,52 % a IX.E – 61,23 %) 

 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (%): Matematika 52,80 %, Slovenský jazyk 62,60 % 

 

Varianty učebných plánov: 

0.ročník – učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník schválený dňa 1.9.2004 

 

1. ročník – inovovaný ŠVP, ŠkVP 

2. - 4. ročník 

Školský vzdelávací program schválený dňa 1.9.2008, revidovaný 1.9.2009, 1.9.2010, 1.9.2011, 

1.9.2012, 1.9.2013, 1.9.2014, 1.9.2015 

  

V. ročník – inovovaný ŠVP, ŠkVP 

V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A 

Školský vzdelávací program schválený dňa 1.9. 2008, revidovaný 1.9.2009, 1.9.2010, 1.9.2011, 1.9.2012, 

1.9.2013, 1.9.2014, 1.9.2015 /rozšírené vyučovanie športovej prípravy/. 

 

V.B, VI.B, VII.B, VIII.E, IX.E 

Školský vzdelávací program schválený dňa 1.9. 2008, revidovaný 1.9.2009, 1.9.2010, 1.9.2011, 1.9.2012, 

1.9.2013, 1.9.2014, 1.9.2015. 

 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických     

    zamestnancov školy     

 

celkový počet ............   49  zamestnancov 

primárne vzdelávanie  ....................    9  zamestnancov (z toho 2 asistenti učiteľa) 

niţšie stredné vzdelávanie ...................  20  zamestnancov  ( z toho 4 MD) 

ŠKD ...........................    3  zamestnanci 

nepedagogických ......   12  zamestnancov  (z toho 1 PaM = 0,5 úväzok, 2 CHD) 

školská jedáleň .........     5   zamestnancov 
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Odbornosť vyučovania  jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016 

    

  Primárne vzdelávanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Počet 

hodín 

spolu 

Odborne 

/v hod./ 

Odborne 

 

Neodborne 

/v hod./ 

Neodborne 

 

SJL 

 

50 50 100 % - - 

MAT 

 

28 28 100 % - - 

PRV 2 

 

2 100 % - - 

PDA 

 

4 4 100 % - - 

VLA 

 

4 4 100 % - - 

ANJ 

 

9 9 100 % - - 

HUV 6 6 100 % - - 

 

VYV 8 8 100 % 

 

- - 

TSV 15 15 100 % 

 

- - 

PVC 

 

2 2 100 % - - 

ETV 

 

3 3 100 % - - 

NBV 

 

3 3 100 % - - 

IFV 

 

5 - - 5 100 % 

ZZS/anj 

 

6 6 100 % - - 

ZZS/nej 

 

6 6 100 % - - 
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0. ročník 

 

Prvý polrok: 

Predmet Počet 

hodín 

spolu 

Odborne 

/v hod./ 

Odborne 

 

Neodborne 

/v hod./ 

Neodborne 

 

RKS 6   - 72,7% 6 27,3% 

RGZaVYV 4 - 81,8 % 

 

4 18,2% 

 

ZVaZMP 4 4 100 % 

 

- - 

TEV 2 2 100 % - - 

HPV 3 - 86,4 % 3 13,6% 

PV 3 3 100 % - - 

 

 

 

Druhý polrok: 

Predmet Počet 

hodín 

spolu 

Odborne 

/v hod./ 

Odborne 

 

Neodborne 

/v hod./ 

Neodborne 

 

RKS 6   6 100% - - 

RGZaVYV 4 4 100 % 

 

- - 

 

ZVaZMP 4 4 100 % 

 

- - 

TEV 2 2 100 % - - 

HPV 3 3 100 % - - 

PV 3 3 100 % - - 
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Niţšie stredné vzdelávanie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Počet 

hodín 

spolu 

Odborne 

/v hod./ 

Odborne 

 

Neodborne 

/v hod./ 

Neodborne 

 

SJL 

 

46 46 100 % - - 

MAT 48 48 100 % - - 

 

NEJ 

 

8 8 100 % - - 

RUJ 

 

10 10 100 % - - 

ANJ 

 

34 34 100 % - - 

ZZSa 

ZZSn 

2 

1 

2 

1 

100 % 

100 % 

- - 

DEJ 12 - - 12 100 % 

 

GEG 12 - - 12 100 % 

 

OBN 6 

 

4 66,7 % 2  33,3 % 

FYZ 

 

14 12  85,7 % 2 14,3 % 

CHEM 

 

12 12 100 % - - 

BIO 

 

20 20 100 % - - 

VYV/VYU 

 

10 10 100 % - - 

HUV 

 

6 - - 6 100 % 

INF 

 

10 9 90 % 1 10 % 

TEH/THD 

 

5 1 20 % 4 80 % 

SEE 

 

2 - - 2 100 % 

TSV 

 

30 18 60 % 12 40 % 

SRL 

Šp. prípr. 

18 12 66,7 % 6 33,3 % 

NBV 

 

4,5 4,5 100% - - 

ETV 

 

4,5 4,5 100 % - - 
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6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy    

 

                           Tabuľka odborného a osobnostného  rastu  zamestnancov   

                                                 v školskom  roku 2015/2016 

 

 

P.č. 
Meno ped. 

zamestnanca 
Názov vzdelávania 

Organizátor 

vzdelávania 

Termín 

začiatku 

Termín 

ukončenia 

1. 
Stanislava 

Vanková 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

MPC Banská 

Bystrica 

 

2015 

 

2016 

2. Dana Stemnicá 
Geogebra 

v edukačnom procese 

MPC Banská 

Bystrica 

 

2015 

 

2016 

 

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

 

Škola sa v rámci svojich moţností zapája do projektov a súťaţí organizovaných na okresnej, regionálnej, 

celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. 

V uplynulom školskom roku sa pre ţiakov organizovali i podujatia, ktorých cieľom bolo  vytvoriť 

pozitívny vzťah k svojmu najbliţšiemu okoliu, prehĺbiť spolupatričnosť ku kolektívu školy a hrdosť 

nadosiahnuté výsledky. 

 

PK Matematika a práca s informáciami  

Súťaţe /I. polrok/ 

Názov súťaţe: Pytagoriáda  

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské kolo 

Branislav Holic 8.-9.12.2015 1.-2. m.   -3.r.  

Adam Stemnický 8.-9.12.2015  

Pavol Koštial 8.-9.12.2015 3. miesto 

Viktor Sedliak 8.-9.12.2015 1. miesto -4.r. 

Timotej Gašpar 8.-9.12.2015 2. miesto 

Patrik Franta 8.-9.12.2015 3. miesto 

Radovan Škultéty 8.-9.12.2015 1. – 3. m. -5.r. 

Lukáš Slašťan 8.-9.12.2015  

Daniel Štrofek 8.-9.12.2015  
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Dávid Bungyi 8.-9.12.2015 1. miesto -6.r. 

Joel Sklenka 8.-9.12.2015 2. miesto 

Tomáš Kukučka 8.-9.12.2015 3. miesto 

Sebastián Ščepko 8.-9.12.2015 1. miesto-7.r. 

Radoslav Beňo 8.-9.12.2015 2. misto 

Jakub Marcibál 8.-9.12.2015 3. miesto 

Ladislav Červenák 8.-9.12.2015 1. -2. m.  -8.r 

Dávid Sklenka 8.-9.12.2015  

Marian Juraj Kováč 8.-9.12.2015 3. miesto 

 

Názov súťaţe: Matematická olympiáda –M5, M9 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné kolo 

Daniel Strieţovský  19. 1. 2016 13. miesto-5.r. 

Kristína Tesáková  19. 1. 2016 5. miesto- 9.r. 

 

Názov súťaţe: Mestský Šachový turnaj ţiakov a ţiačok ZŠ a SŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Mestské kolo 

Benjamín Bolf  28.10.215 1. miesto -ţiaci 

Mário Zošiak  8.10.215 3. miesto 

Tibor Neuschl 28.10.215 4. miesto 

Kristína Crchová  28.10.215 1. miesto -ţiačky 

 

Súťaţe  /II. polrok/ 

Názov súťaţe: Pytagoriáda 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

Adam Stemnický  08.-09.3.2016 7. miesto 

Patrik Franta  08.-

093.2016 

3. miesto 

Timotej Gašpar  08.-09.3.2016 8. miesto 

Filip Gajdoš  08.-09.3.2016 3. miesto 

Radoslav Škultéty  08.-09.3.2016 7. miesto 

Daniel Strieţovský  08.-09.3.2016 8. miesto 

Diana Beňová  08.-09.3.2016 7. miesto 
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Názov súťaţe: Matematická olympiáda 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné kolo 

Martin Krčmár  05. 4. 2016 1. miesto 

Tomáš Kukučka  05. 4. 2016 5. miesto 

Kristína Tesáková  19. 1. 2016 5. miesto 

Jakub Rosenberg  05. 4. 2016 9. miesto 

Samuel Urgela  05. 4. 2016 9. miesto 

Názov súťaţe: Klokan 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Celoslovenská súťaţ 

Shelly Janoková  21.03.2016  1.- 454. miesto 

Tomáš Kukučka  21.03.2016 1.- 141. miesto 

Adam Stemnický  21.03.2016 100. – 244. miesto 

Šimon Ťahúň  21.03.2016 927. – 1294. miesto 

 
Názov súťaţe: Hádankár 

   

 

Priezvisko a meno 

  

Termín 

  

Mestské kolo 

Samuel Urgela  05.04. 2016 3. miesto  

Michaela Šoucová  05.04. 2016 3. miesto 

 
Názov súťaţe: Sudoku 

   

 

Priezvisko a meno 

  

Termín 

  

Mestské kolo 

Nina Holosová  08.03. 2016 3. miesto  

 

Aktivity /I. polrok/ 

 
 V septembri 2015 sa uskutočnilo testovanie v systéme e-Test, ktorý Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uviedol do prevádzky v rámci národného 

projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, ktorého 

sa zúčastnili ţiaci IX. E triedy. 

 V októbri 2015 sa pani učiteľky Haštová, Stemnická a Ţeliarová zúčastnili školenia práca 

regionálneho školstva (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola) s tabletmi v rámci  národného 

projektu  Elektronizácia vzdelávacieho systému.  

 Ţiaci IX.E, IX.A triedy (J. Námešný, L. Minka, B. Bolf, T. Kamenský, T. Neuschl) sa v novembri 
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2015 úspešne zúčastnili krajskej súťaţe  FIRST LEGO League v Ţiari nad Hronom – stavanie 

a programovanie robotov. V časti TEAM WORK získali pekné 3. miesto.  

 V novembri 2015 sa konalo testovanie ţiakov 9. ročníkov Komparo. Testovania sa zúčastnili 

všetci ţiaci IX.A a  IX.E  triedy. Priemerná úspešnosť ţiakov podľa tried: IX.A – 60,7 %,  IX.E  – 

66,7 %, škola – 62,9%, SR – 60,7 %. 

 Ţiaci navštevovali dva matematické krúţky, ktoré viedla vyučujúca matematiky v deviatom 

ročníku.  

 Všetci ţiaci 7., 8., 9. ročníka boli prihlásení do matematickej súťaţi Pangea, ktorá je zameraná na 

overenie si svojich matematických a logických schopností (4.-8.apríl 2016). 

 Všetci mimoriadne nadaní ţiaci školy (15 ţiakov) boli zaregistrovaní do celoslovenskej 

Olympiády pre nadané deti (február 2016). 

 Vyučujúce matematiky sa snaţili priebeţne zapojiť do súťaţe Klokan čo najväčší počet ţiakov. 

 Vyučujúce matematiky priebeţne obnovovali nástenku z matematiky, ktorá informuje 

o výsledkoch matematických súťaţí, ktorých sa ţiaci zúčastňujú. 

 Vyučujúce matematiky a informatiky sa individuálne venovali ţiakom nadaným, ako aj slabšie 

prospievajúcim. 

 Vedúca PK informovala verejnosť o aktivitách a súťaţiach na web stránke školy v časti 

matematika. 

 

Aktivity /II. polrok/ 

 
 20. 02. 2016 - Logická olympiáda pre intelektovo nadané deti: 15 ţiakov. 

 08. 03. 2016 – Sudoku mestská súťaţ: 8 ţiakov. 

 06. 04. 2016 – Testovanie T 9-2016: 9. ročník 

                               Výsledky: IX.A – 60,7% ; IX.E – 66,7% 

                                                 Škola – 62,9%  ; SR – 60, 7%. 

 04. – 08. 04 – Pangea celoslovenská matematická súťaţ: 7., 8., 9. ročník. 

 Pytagoriáda, MO – obvodné kolo: p. uč. Ţeliarová bola členkou hodnotiacej komisie. 

 

Projekty 

 

 Vyučujúce matematiky a informatiky vyuţívali na svojich hodinách IKT, so ţiakmi tvoriili 

projekty a prezentácie (priestorové modely, platíme eurami, Bezpečne na internete, ...). 
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PK Jazyk a komunikácia  

 Súťaţe /I. polrok/ 

 

Názov súťaţe: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry   

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Obvodné 

kolo 

Dana Koštová 

(IX. E) 

november – 

december 2015 
1. miesto 3. miesto 

Juraj Námešný 

(IX. E) 

november201

5 
2. miesto - 

Kristína Crchová 

(IX. E) 
november 2015 3. miesto - 

Mário Zošiak 

(IX. E) 
november 2015 

úspešný 

riešiteľ 
- 

Diana Beňová 

(VIII. E) 
november 2015 

úspešný 

riešiteľ 
- 

 

Názov súťaţe: Šaliansky Maťko – prednes slovenských povestí 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Okresné 

kolo 

Matej Bouda 

(VI. B) 

november – 

december 2015 
1. miesto 3. miesto 

 

Názov súťaţe: Rozprávkové vretienko – prednes rozprávok 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Okresné 

kolo 

Natália Jankovová 

(VI. B) 

november – 

2015 
1. miesto - 

Veronika Bencová 

(V. B) 

november – 

december 2015 
2. miesto účasť 

 

Názov súťaţe: Mám svojich starkých veľmi rád 

 

Priezvisko a meno       Termín          Umiestnenie 

P O É Z I A 

Samuel Urgela 

(VII. A) 
október 20015 1. miesto 

DanaKoštová 

(VIII. E) 
október 2015 Čestné uznanie 

Mário Zošiak 

 (VIII. E) 
október 2015 Čestné uznanie 

Kristína Crchová 

(IX. E) 
október 2015 Čestné uznanie 
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Súťaţe /II. polrok/ 

 

Názov súťaţe: Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 

 

Aktivity /I. polrok/ 

 

 Vyučujúce SJL pripravili v septembri 2015 TVVP pre jednotlivé ročníky a triedy, upravili ich 

podľa vyučovacích variantov. 

 Vo všetkých triedach 5.– 9. roč. ţiaci napísali vstupné diktáty a vstupné testy. Zvýšenú pozornosť 

vyučujúce venovali ţiakom 5. roč. vzhľadom na prechod ţiakov na 2. stupeň – 

Výsledky: V. A – vstupný diktát – ø2,42, vstupný test – 70,43 % (ø2,53),  

                  V. B – vstupný diktát – ø3,25, vstupný test – 57,94 % (ø3,08). 

Priezvisko a meno Trmín Školské kolo 

 

Obvodné kolo 

 

Regionálne 

kolo 
Krajské kolo 

POÉZIA – II. kategória 

Hric, Jakub (VI. 

A) 

február 2016 –  

apríl 2016 
1. miesto 1. miesto 2. miesto - 

Jankovová, Natália 

(VI. B) 
február 2016 2. miesto účasť - - 

Biela, Vladimíra 

(VI. A) 
feruár 2016 3. miesto - - - 

PRÓZA   II. kategória 

Šišková, Ester  

(IV. A) 
február 2016  1. miesto účasť - - 

Bouda, Matej     

(VI. B) 
február 2016 2. miesto účasť - - 

Bencová, Veronika 

(V. B) 
február 2016 3. miesto - - - 

POÉZIA   III. kategória 

Zošiak,Mário  

(IX. E) 

február 2016 – 

apríl 2016 
1. miesto 2. miesto účasť 

 

Vrtielová, Natália 

(VII. A) 
február 2016 2. miesto účasť 

  

Koštová, Dana 

(IX. E) 
február 2016 3. miesto - 

  

PRÓZA   III. kategória 

Rajčanová, Natália 

(VIII. .A) 

február 2016 

 
1. miest účasť 

  

Crchová, Kristína 

(IX. E) 

február 2016 – 

máj 2016 
2. miesto 2. miesto 1. miesto 2. miesto 

Varadínková, 

Barbara (VIII. A), 

Melišková, 

Karolína (VIII. A) 

február 2016 3. miesto - 
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 12. 11. 2015 sa ţiaci 9. roč. sa zapojili do písomného testovania zo SJL – KOMPARO. 

Výsledky: IX. A – 54,7 %, IX. E – 62,7 %, 

úspešnosť školy – 57,6%, národný priemer – 59,10%. 

 25. 11. 2015 sa uskutočnilo Testovanie 5-2015, ktorého sa zúčastnili aj naši ţiaci 5. ročníka. 

Výsledky: V. A – 64,20%, V. B – 47,27%,  

úspešnosť školy – 59,30%, národný priemer – 66,62%. 

 V decembri 2015 prebehla príprava, nácvik  a realizácia vianočného programu pre ţiakov i širokú  

verejnosť – Vianočná akadémia – zodp. Mgr. J. Borgulová. 

 Ţiaci jednotlivých tried a ročníkov vypracovali školské písomné slohové práce predpísané UO.  

 Podľa odporúčaní školského špeciálneho pedagóga počas vyučovacích hodín vyučujúce 

individuálne pristupovali k ţiakom so ŠVVP.   

 Ţiaci 9. ročníka si permanentne rozširovali svoje vedomosti z predmetu SJL formou krúţkov – 

zodp. Mgr. E. Marcineková (krúţok Slovenčina hravo a tvorivo – IX. A) a Mgr. J. Borgulová 

(krúţok Slovenčina na slovíčko –  IX. E). 

 Ţiaci pracovali s kniţničným fondom Ţiackej kniţnice pre II. st.  – zodp. Mgr. E. Marcineková. 

 Priebeţne je dopĺňaná školská web stránka v časti Predmety – SJL, kde sú uverejňované výsledky 

súťaţí a iné akcie zo SJL – zodp. Mgr. E. Marcineková. 

 

Aktivity /II. polrok/ 
 

 V 2. polroku školského roka 2015/2016 vyučujúce na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

zintenzívňovali jazykové znalosti ţiakov v písomnej i ústnej podobe, rozvíjali ich čitateľskú 

gramotnosť, pôsobili na čitateľské aktivity ţiakov prácou s doplnkovým čítaním. Učivo bolo 

ţiakom sprístupňované rozmanitými metódami a formami, vyučovacie hodiny vyučujúce 

obohacovali vyuţívaním IKT, prácou s interaktívnou tabuľou (sprostredkovanie prezentácií, film. 

ukáţok, doplňovacie pravopisné cvičenia, výklad nového učiva, opakovanie a fixácia učiva...). 

 Pokračovala príprava ţiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie zo SJL, zodp. Mgr. 

Marcineková, Mgr. Borgulová. 

 6. apríla 2016 sa uskutočnilo  Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2016 

– z našej školy sa zúčastnilo 34 ţiakov. Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR bola 

62,60%, priemerná úspešnosť ţiakov našej školy v SJL  bola 58,94% (IX. A – 57,52%, IX. E – 

61,23%), ţiakov 9. ročníka pripravovali Mgr. Marcineková a Mgr. Borgulová. 

 V mesiaci marec a apríl 2016 si ţiaci V.A a V.B triedy rozšírili svoje vedomosti z literatúry 

formou besedy v Mestskej kniţnici M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom na tému Svet rozprávok 
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v detskej duši (rozprávky, ľudové a umelé rozprávky, zberatelia rozprávok), ţiaci VII. A triedy na 

tému Máte radi tajomstvá a záhady? (detektívna literatúra).  

 Ţiaci 9. ročníka písali výstupné diktáty a testy zo SJL, výsledky VT a VD sú – 

IX. A – VT – 58,28%                                       IX. E – VT – 78,03%  

              VD – 3,82                                                        VD – 3,08 

Vyučujúce pripravili a napísali výstupné diktáty a výstupné testy zo SJL aj v ostatných  triedach. 

 18.  mája  2016  sa  uskutočnila  literárno-historická  exkurzia  do Modry a Nitry pre ţiakov 

vyšších ročníkov 2. stupňa. 

  Vyučujúce   SJL   sa   podieľali   na   príprave   kultúrnych    programov  –  rozlúčka ţiakov 9. 

ročníka. 

 

PK Jazyk a komunikácia – cudzie jazyky  

 

Súťaţe 

 

Názov súťaţe: Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku 

 

 

Priezvisko a 

meno 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Obvodné 

kolo 

Holinová 

Zuzana 

07.12.2015 2.miesto 

kat.1A NEJ 

 

Adamecová 

Gabriela 

07.12.2015 víťaz 

kat.1B NEJ 

5miesto 

Marcibál 

Jakub 

07.12.2015 víťazka 

kat.A1ANJ  

7.miesto 

Kováč 

Marián Juraj 

07.12.2015 víťaz 

kat.A2 

ANJ 

5.miesto 

 

Aktivity  

 Podieľali sme sa so ţiakmi na príprave programu na vianočnú akadémiu, kde naši ţiaci 

recitovali po nemecky. 

 Ďalšie umiestnenia ţiakov v školskom kole jazykových olympiád:  

NEJ kategória 1A: 

           Juraj Marcibál, Ema Ruislová 

NEJ kategória 1B:  

            Mário Zošiak, Nikola Pinková, Stanislava Ďuračková, Samuel Budinský 
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ANJ kategória A1: 

Matej Bouda, Filip Gajdoš 

ANJ kategória A2:  

Matúš Dérer, Juraj Námešný 

Do obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo v januári, postúpili ţiaci Adamecová, Marcibál a M.J.  

Kováč. 

 Učivo bolo vo všetkých cudzích jazykoch - NEJ, ANJ, RUJ prebraté v súlade s tematicko – 

výchovno -vzdelávacími plánmi. Boli precvičené všetky zloţky v CJ, čítanie, počúvanie 

s porozumením, ţiaci si osvojovali gramatické štruktúry a slovnú zásobu, tvorili projekty na rôzne 

témy. 

 

 Dňa 14.septembra 2015 sa uskutočnilo otvorenie výstavy, ktorá bola nainštalovaná v respíriu 

našej školy do 30.09.2015.Výstava bola venovaná 70. výročiu konca 2.svetovej vojny. 

- na výstave sa zúčastnil zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie a tak otvorenie 

prebehlo v jazyku slovenskom i ruskom, 

- zástupcovia RF navštívili našu školu viackrát, v budúcnosti by sme chceli, aby sa 

na hodinách ruského jazyka zúčastňoval aj lektor z Ruska. 

 Ţiaci prvého aj druhého stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia v angličtine, čo je 

kaţdoročne veľkým prínosom pre ţiakov, pretoţe majú moţnosť rozšíriť si slovnú zásobu, 

nakoľko predstavenie je v cudzom jazyku.  

            Anglické divadlo sa konalo 08.06.2016 pod názvom Peter Black 3. 

 Dňa 12.05.2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaţe Puškinov pamätník (recitácia poézia a próza 

v ruskom jazyku), kde boli naši ţiaci veľmi úspešní – 1.miesto v týchto kategóriách obsadili 

Natália Jankovová a Barbara Varadínková, 3.miesto Petra Gáfriková a Samuel Beňo. Víťazi 

postúpili do Celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci. 

Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa uskutočnilo 04.05.2016. 

 

PK Zdravie a pohyb  

 

Súťaţe /I.polrok/ 

 

Detské cyklistické preteky- cena primátora mesta Ţiar nad Hronom 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

  

kategória 

  

Jakub Benča II.A 10.9.2015 1.miesto prípravka   
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Samuel Ihring V.A  1.miest mini   

Róbert Jackuliak IV.A  3.miesto mini   

Sofia Varadínková V.A  1.miesto mini d   

Rebeka Koková V.A  2.miesto mini d   

Timea Gáfriková V.A  3.miesto mini d   

Michal Holic V.A  1.miesto ml. ţiaci   

Rastislav Paulík V.A  2.miesto ml. ţiaci   

Anrej Rozemberg VII.A  3.miesto ml. ţiaci   

Andrej Zelina IX.A  1.miesto st. ţiaci   

Tomáš Kamenský IX.E  2.miesto st. ţiaci   

Ľubomír Kováč VIII.A  3.miesto st. ţiaci   

Lucia Kamenská I.A, Alex 

Bujňák II.A, Maroš 

Čerťaský II.A, Roderik 

Roško II.A, Šimon Paţout 

II.A, Branislav Holic III.A, 

Alex Antal V.A, Filip 

Jelţa IV.A, Matej Ťahúň 

IV.A, Ester Šišková V.A, 

Matej Dovčík V.A, Patrik 

Antal V.A, Timotej 

Budinský VI.A, Andrej 

Nároţný VII.A 

 

 

rep
rezen

to
v
ali 

   

 
Cezpoľný beh ţiakov a ţiačok ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Nicol Kováčová VIII.A 13.9.2015 2.miesto    

Andrej Zelina IX.A  3.miesto    

Druţstvo: 

Nicol Kováčová VIII.A 

Tamara Mazúrová VIII.A 

Vladimíra Zelinová VIII. 

 2.miesto    

Druţstvo: 

Andrej Zelina IX.A 

Hubert Pellach IX.A 

Dávid Sklenka VIII.A 

 2.miesto    
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Monika Dodoková VI.A, 

Linda Nároţná VI.A, 

Emma Ruislová VII.A, 

Emma Hromádková 

VIII.A, Natália Rajčanová 

VIII.A, Aneţka 

Herineková VIII.A, Dana 

Koštová IX.E, Samuel 

Hrmo VII.A, Denis 

Šarkózi VII.A, Jakub 

Marcibál VII.A, Patrik 

Protuš VII.B, Sebastián 

Ščepko VII.B, Matúš 

Dérer IX.A, Ľuboš Kovár 

IX.A, Benjamín Bolf IX.E 

  

rep
rezen

to
v
ali 

     rep
rezen

to
v
ali 

   

 
Turnaj v šachu ţiakov ZŠ 
 

 

Priezvisko a meno 

     

Benjamín Bolf IX.E 28.10.2015 1.iesto    

Kristína Crchová IX.E  1.miesto    

Mário Zošiak IX.E  3.miesto    

Tomáš Kamenský IX.E, 

Samuel Budinský IX.E, 

Matúš Mikuláš IX.E, Tibor 

Neuschl IX.A, Ľuboš 

Kovár IX.A, Hubert 

Pellach IX.A, Matúš Dérer 

IX.A, Samuel Harach IX.A 

 

 

rep
rezen

to
v
ali 

   

 

Vybíjaná najmladších ţiakov a ţiačok ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Alexandra Biela IV.A, 

Nella Mladenovič IV.A, 

Eliška Podmanická IV.A, 

Daniela Paulínyová IV.A, 

Simona Čierna IV.A, 

Simon Pacalaj IV.A, 

Timotej Gašpar IV.A, 

Róbert Jackuliak IV.A, 

Matej Ťahúň IV.A, 

Miroslav Chudovský IV.A, 

Filip Jelţa IV.A, Jakub 

Ščepko IV.A, Ivana 
Gahírová IV.A 

3.11.2015 1.miesto    

25.11.2015  2.miesto   

27.11.2015  4.miesto   
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Orion florbal cup chlapcov ZŠ, 8.-9. ročník 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Ľubomír Kováč VIII.A, 

Marián Juraj Kováč 

VIII.A, Filip Toma VIII.A, 

Andrej Hrmo VIII.A, 

Marek Ivanič VIII.A, 

Samuel Beňo VIII.A, 

Daniel DiVico VIII.E, 

Samuel Harach IX.A, 

Andrej Beňo IX.A 

13.11.2015 2.miesto    

     

     

 
Bedminton druţstiev ţiakov a ţiačok ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Vladimíra Zelinová VIII.A 

Kristína Tesáková IX.A 

5.11.2015 1.miesto    

     

Andrej Beňo IX.A 

Samuel Harach IX.A 

 3.miesto    

     

 

Zober loptu, nie drogy- prehadzovaná ţiakov a ţiačok ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

    

Patrik Antal V.A, Lukáš 

Slašťan V.A, Rastislav 

Oláh V.A, Radovan 

Škultéty V.A, Zuzana 

Ďuračková V.A, Sofia 

Varadínková V.A, Natália 

Beňová V.A, Viktória 

Melišková V.A, Rebeka 

Koková V., Ján Jakab 

V.A 

12.11.2015 2.miesto    

     

     

 
Stolný tenis druţstiev ţiakov a ţiačok ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Patrik Hrabaj IV.A, Daniel 

Štrofek V.B, Joel Sklenka 

VI.B, Daniel Baláţ VII.B 

10.12.2015 5.-

6.miesto 
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Basketbal ţiakov ZŠ  

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Richard Kosmeľ VII.A, 

Denis Šarkózi VII.A, 

Matej Ihring VIII.A, 

Marek Ivanič VIII.A, 

Andrej Beňo IX.A, Matúš 

Dérer IX.A, Andrej Zelina 

IX.A, Tibor Neuschl IX.A 

1.12.2015 3.miesto    

     

     

 
Futsal ţiakov ZŠ  

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 
Mikroregio

nálne kolo 

 
Regionále 

kolo 

 

K
ra

jsk
é 

k
o
lo

 

 

M
 S

R
 

Matúš Chudovský VIII.A, 

Tibor Neuschl IX.A, 

Andrej Zelina IX.A, 

Andrej Beňo IX.A, Hubert 

Pellach IX.A, Samuel 

Harach IX.A, Matúš Dérer 

IX.A, Maroš Barboriak 

IX.A 

26.11.2015 2.miesto     

      

      

      

 

Súťaţe /II.polrok/ 

 

Florbal ţiakov ZŠ  

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Rastislav Paulík V.A 

Samuel Rajčan VII.A 

Filip Toma VIII.A 

Ľubomír Kováč VIII.A 

Juraj Kováč VIII.A 

Marek Ivanič VIII.A 

Andrej Hrmo VIII.A 

Samuel Beňo VIII.A 

Andrej Beňo IX.A 

Matej Bouda VI.B 

Daniel Di Vico VIII.E 

Timotej Budisnký VI.B 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 

9.2.2016 1.miesto    
17.2.2016  3.miesto   
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Florbal ţiačok ZŠ 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

olo 

 

M SR 

Eliška Imrišová VII.A 

Nicol Kováčová VIII.A 

Sophie Leonie Engel VIII.A 

Kristína Tesáková IX.A 

Gabriela Adamecová IX.A 

Stanislava Ďuračková IX.A 

Vladimíra Zelinová VIII.A 

Ema Hromádková VIII.A 

Michaela Urgelová IX.A 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Mha 

10.2.2016 4.miesto    

     

     

 
Volejbal ţiačok ZŠ 
 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Kristína Crchová IX.E 

Ema Hromádková VIII.A 

Stanislava Ďuračková IX.A 

Nicol Kováčová VIII.A 

Kristína Tesáková IX.A 

Natália Vrtielová VII.A 

Vladimíra Zelinová VIII.A 

Michaela Hubačová IX.A 

Michaela Pukačová IX.A 

Zodpovedná: 

Mgr. Stanislava Vanková 

16.2.2016 3.miesto    

     

 
Gymnastický štvorboj ţiakov a ţiačok ZŠ 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Jakub Benča II.A 

Alex Bujňák II.A 

Alex Antal III.A 

Maroš Čerťaský II.A 

16.3.2016 1.miesto    
     
     

Ester Šišková V.A 

Johanka Timková V.A 

Nina Holosová V.A 

Natália Beňová V.A 

 2.miesto    

Simon Červenec VI.A 

Adrián Kukučka VI.A 

Patrik Antal V.A 

Rastislav Oláh V.A 

 1.miesto    
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Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha, Ján 

Hrmo 

 
Volejbal ţiakov ZŠ 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Matúš Dérer IX.A 

Tibor Neuschl IX.A 

Samuel Harach IX.A 

Hubert Pelach IX.A 

Adrián Glezgo IX.A 

Andrej Beňo IX.A 

Samuel Rajčan VII.A 

Maroš Barboriak IX.A 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 

25.2.2016 1.miesto    
  3.miesto   

     

 
Vybíjaná ţiačok ZŠ 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krjské 

kolo 

 

M SR 

Natália Beňová V.A 

Monika Dodoková VI.A 

Zuzana Ďuračková V.A 

Nina Holosová V.A 

Eliška Imrišová VII.A 

Viktória Melišková V.A 

Natália Pinková V.A 

Emma Ruislová VII.A 

Ester Šišková V.A 

Sofia Varadínková V.A 

Zodpovedná: 

Mgr. Stanislava Vankov 

22.3.2016 4.miesto    

     

 

Beh oslobodenia mesta Ţiar nad Hronom 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Bibiana Marková VIII.A 

Dominik Pekaj VII.A 

Denis Šarkózy VII.A 

Monika Dodokova VI.A 

Linda Nároţná VI.A 

Emma Ruislová VII.A 

Natália Vrtielová VII.A 

Samuel Hrmo VII.A 

15.4.2016     
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Helena Sedliaková VI.A 

Sára Adamcová VI.A 

Simon Červenec VI.A 

Adrián Kukučka VI.A 

Timotej Budinský VI.A 

Rastislav Paulík V.A 

Ján Jakab V.A 

Radoslav Mádel V.B 

Ján Protuš V.B 

Ester Šišková V.A 

Natália Beňová V.A 

Joel Sklenka VI.B 

Tamara Mazúrová VIII.A 

Petra Gáfriková VIII.A 

Nicol Kováčová VIII.A 

Matej Ihring VIII.A 

Dávid Sklenka VIII.A 

Ľubomír Kováč VIII.A 

Marián Juraj Kováč VIII.A 

Ladislav Červenák VIII.E 

Barbara Varadínková VIII.A 

Liliana Tólgyesiová VI.B 

Veronika Lauková VI.B 

Natália Jankovová VI.B 

Adriána Mitterová VI.B 

Andrej Sedláček VI.B 

Viktória Minková VI.B 

Marek Paulíny VI.B 

Nina Holosová V.A 

Viktória Melišková V.A 

Rebeka Renčová V.B 

Veronika Mádellová V.B 

Tamara Mádelová V.B 

Matej Dovčík V.A 

Samuel Ihring V.A 

Roman Majer IX.A 

Andrej Zelina IX.A 

Tibor Neuschl IX.A 

Ema Hromádková VIII.A 

Vladimíra Zelinová VIII.A 

Filip Gunda V.A 

Tímea Mojţišková V.A 

Alessandra Ozanová V.A 

Hubert Pelach IX.A 

Timotej Obertáš V.A 

Anna Mária Oláhová VII.A 

Samuel Kováč VI.A 

Ľuboš Kovár IX.A 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 

 

 

2.miesto 
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Futsal ţiakov ZŠ 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Maroš Barboriak IX.A 

Andrej Beňo IX.A 

Adrián Glezgo IX.A 

Samuel Harach IX.A 

Tibor Neuschl IX.A 

Hubert Pelach IX.A 

Andrej Zelina IX.A 

Samuel Rajčan VII.A 

Marián Juraj Kováč VIII.A 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 

     

     
8.4.2016   1.miesto  

28.-

29.4.2016 

   6.miesto 

     

 

Minifutbal ţiakov a ţiačok ZŠ- McDonalds Cup 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Alex Bujňák II.A 

Maroš Čerťaský II.A 

Viktor Flimer II.A 

Timotej Gašpar IV.A 

Miroslav Chudovský IV.A 

Filip Jelţa IV.A 

Simon Pacalaj IV.A 

Šimon Paţout II.A 

Gregor Sukpo II.A 

Matej Ťahúň IV.A 

Šimon Ťahúň I.A 

Zodpovední: 

Mgr. Stanislava Vanková 

Mgr. Drahomíra Hanzlíková 

20.4.2016 1.miesto    
10.5.2016  3.miesto   

     

 
Malý futbal chlapcov - Dôvera cup  

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 
 

M SR 

Viktor Tatar VI.A 

Milan Michal Sučák VI.A 

Matúš Skučka V.A 

2.4.2016 1.miesto    

  1.miesto   

   1.miesto  
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Tomáš Kukučka VI.A 

Radovan Beňo VII.A 

Adrián Pivarči VII.A 

Sebastián Ščepko VII.B 

Samuel Urgela VII.A 

Július Ţember VII.A 

Samuel Rajčan VII.A 

Zodpovedný: Mgr. Peter Beník 

    
 

3
. m

iesto
 

 
Malý futbal chlapcov - Jednota cup 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo  

K
ra

jsk
é k

o
lo

 

M
 S

R
 

Andrej Zelina IX.A 

Hubert Pellach IX.A 

Tibor Neuschl IX.A 

Samuel Harach IX.A 

Andrej Beňo IX.A 

Maroš Barboriak IX.A 

Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 

13.4.2016 5.-

9.miesto 
   

     

     

   

  

 
Coca Cola cup dievčat ZŠ 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Semifinále 

M SR 

Vladimíra Zelinová VIII.A 

Nikola Pinková IX.A 

Gabriela Adamecová IX.A 

Stanislava Ďuračková IX.A 

Kristína Tesáková IX.A 

Dana Koštová IX.E 

Michaela Pukačová IX.A 

Michaela Hubačová IX.A 

Natália Rajčanová VIII.A 

Nicol Kováčová VIII.A 

Ema Hromádková VIII.A 

Aneţka Herineková VIII.A 

Miroslava Hudecová VIII.A 

Kristína Janíková VIII.A 

Eliška Imrišová VII.A 

Natália Vrtielová VII.A 

Zodpovedná: 

Mgr. Stanislava Vanková 

11.4.2016 1.miesto    

13.5.2016   1.miesto  

31.5.2016    4.miesto 
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Malý futbal mladších ţiačok- Dôvera ŠP 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Sára Adamcová VI.A 

Monika Dodoková VI.A 

Zuzana Ďuračková V.A 

Eliška Imrišová VII.A 

Natália Pinková V.A 

Emma Ruislová VII.A 

Sofia Varadínková V.A 

Natália Vanková VII.A 

Zodpovedná: 

Mgr. Stanislava Vanková 

14.4.2016 1.miesto    
29.4.2016  2.miesto   

 
Malý futbal ţiačok – Jednota futbal cup ZŠ 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Vladimíra Zelinová VIII.A Kristína 

Tesáková IX.A Stanislava 

Ďuračková IX.A 

Gabriela Adamecová IX.A Nikola 

Pinková IX.A  

Dana Koštová IX.E 

Ema Hromádková VIII.A 

Eliška Imrišová VII.A 

Nicol Kováčová VIII.A 

Michaela Hubačová IX.A 

Michaela Pukačová IX.A 

Natália Vrtielová VII.A 

Zodpovedná: 

Mgr. Vanková,  Ing. Bc. Muha 

12..2016 1.miesto    

5.5.2016  1.miesto   

25.5.2016   1.miesto  

14.-

15.6.2016 

   8.miesto 

 

Ţiarska basketbalová mikroliga 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

    

Daniel Šlachta II.A 

Andrej Kmeť II.A 

Pavol Koštial III.A 

Adam Stemnický III.A 

Nella Mladenovič IV.A 

Ivana Gahírová IV.A 

Alexandra Biela IV.A 

Jakub Ščepko IV.A 

Zodpovedný: 
Ing. Bc. Štefan Muha 

18.2.2016 4.miesto 

 

K
o
n
ečn

é 4
. m

iesto
 

  
30.3.2016 4.miesto   
19.4.2016 4.miesto   
19.5.2016 4.miesto   
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Na bicykli bezpečne 

 
 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 
 

M SR 

Sofia Varadínková V.A 

Ester Šišková V.A 

Matej Dovčík V.A 

Samuel Ihring V.A 

Zodpovední:  

Mgr. Stanislava Vanková, 

Denisa Rajčanová 

10.5.2016 2.miesto    

     

     

    

 

 
Atletika 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Disciplína 

 

Obvodné 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

M SR 

Marek Ivanič VIII.A 20.5.2016 guľa 3.miesto   

 26.5.2016 diaľka    

Adam Hriň VIII.E  300m 1.miesto 10.miesto  

  diaľka 1.miesto 3.miesto  

Roman Majer IX.A  guľa,diaľka    

Ladislav Červenák VIII.E  1000m    

Adrián Kukučka VI.A  1000m    

Maxim Šonkoľ VIII.A  1000m    

Dávid Sklenka VIII.A  kriketka, 

1000m 
   

Adrián Glezgo IX.A  kriketka, guľa    

Samuel Kováč VI.A  kriketka, guľa    

Sophie Leonie Endgel VIII.A  
60m 

1.miesto 1.miesto semifinál

e 

Nicol Kováčová VIII.A  800m 1.miesto 6.miesto  
  diaľka 1.miesto 13.miesto  
Tamara Mazúrová VIII.A  300m 2.miesto   
  60m    
Zodpovedný: 

Ing. Bc. Štefan Muha 
 

 
   

 

Aktivity /I.polrok/ 

 

Okresná rada SAŠŠ 

25. septembra 2015 sa v priestoroch CVČ v Ţiari nad Hronom konala Okresná rada SAŠŠ, ktorej sa 

zúčastnili Ing. Bc. Štefan Muha a pán riaditeľ PaedDr. Marian Majzlík. Na stretnutí sa preberal kalendár 

športových súťaţí pre tento školský rok. 
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Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  
 

V mesiaci september 2015 prebiehalo testovanie  pohybovej výkonnosti v športových triedach a v V. 

ročníku . Ţiaci oslobodení od TSV sa testovania nezúčastnili.  

 

Škola roka 

 

18. novembra 2015 sa v Červenom Hrádku konalo vyhodnotenie súťaţe Škola roka. Naša škola získala za 

minulý školský rok v kategórii škôl do 300 ţiakov 3. miesto. Preberania ceny sa zúčastnil Ing. Bc. Štefan 

Muha spolu s pánom riaditeľom PaedDr. Marianom Majzlíkom.  

 

Vyhodnotenie lyţiarskeho kurzu 

 

Lyţiarsky kurz sa uskutočnil v 2 termínoch (17.1.-22.1.2016 a 24.1.-29.1.2016). V prvom kurze bolo 23 

ţiakov prevaţne VII.A triedy, doplnení boli ţiakmi VI.A triedy. V druhom kurze bolo 20 ţiakov zo 

šiesteho, siedmeho, ôsmeho aj deviateho ročníka. Prvý lyţiarsky kurz prebiehal pod vedením Ing. Bc. 

Štefana Muhu a Mgr. Petra Beníka, druhý pod vedením Ing.Bc Štefana Muhu a Mgr. Dany Stemnickej. 

Všetci ţiaci boli poučení o BOZ pred a počas lyţiarskeho výcviku. Výcvik prebiehal v lyţiarskom 

stredisku Salamandra- Hodruša Hámre, ţiaci boli ubytovaní vo Vyhniach, v hoteli Sasanka. Na výcvik 

bola zabezpečená doprava. V stredu bol na lyţiarskom výcviku deň regenerácie, kedy ţiaci navštívili aj 

bazén. Nezaznamenali sme ţiadny úraz.  

 

Rôzne  

 

 Dňa 7. októbra sa ţiaci Alexandra Biela IV.A, Nella Mladenovič IV.A, Ivana Gahírová IV.A, 

Timotej Gašpar IV.A a Ester Šišková V.A zúčastnili pod vedením Ing. Bc. Štefana Muhu 

Horehronských hier v Banskej Bystrici, kde vystupovali v karate zostave. 

 Dňa 9. októbra 2015 sa uskutočnili Cvičenia v prírode.  

 V dňoch 9.decembra – 10.decembra 2015 sa v našej škole konali Majstrovstvá Slovenska vo 

vybíjanej najmladších ţiakov. Naša škola bola spoluorganizátorom podujatia. Zároveň 

9.decembra 2015 prebiehal v priestoroch našej školy seminár rozhodcov vybíjanej. 

 21.decembra 2015 učitelia TSV zorganizovali pre ţiakov I. aj II. stupňa športový deň. Vo veľkej 

telocvični sa hrala vybíjaná, v malej telocvični prehadzovaná. Jednu hodinu športovali ţiaci 

I.stupňa, druhú ţiaci II.stupňa.  
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Aktivity /II.polrok/ 

 

Vyhodnotenie základného plaveckého nácviku 

 

Základný plavecký výcvik sa uskutočnil  v termíne 26.4.- 29.4.2016 v Mestskej krytej plavárni v Ţiari 

nad Hronom. Zúčastnila sa ho II.A trieda (Mgr. Jana Ivanová). Vedením plaveckého výcviku boli 

poverení 2 dni Ing. Bc. Štefan Muha, 2 dni Mgr. Peter Beník. Všetci ţiaci boli poučení o BOZ pred 

a počas plaveckého výcviku. Výcvik prebiehal vo výukovom i v plaveckom bazéne. Nezaznamenali sme 

ţiadny úraz. Z 20 ţiakov zvládli techniku plávania všetci ţiaci, 4 ţiaci dostali ohodnotenie delfín, 8 

ţiakov ryba a 8 ţiakov ţaba.  

 

Prijímacie skúšky do športovej triedy 

 

V dňoch 23.5.-24.5.2016 sa v našej  škole  konali prijímacie skúšky do športovej triedy.  

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  
 

V mesiacoch apríl -  jún 2016 prebiehalo testovanie  pohybovej výkonnosti v jednotlivých triedach . Ţiaci 

oslobodení od TSV sa testovania nezúčastnili.  

Ţiarsky polmaratón 

 

Ing. Štefan Muha a niektorí vyučujúci našej školy sa dňa 14.5.2016 zúčastnili Ţiarskeho polmaratónu, 

kde pôsobili ako pomocní rozhodcovia.  

 

Rôzne  

 V tomto školskom roku  športová trieda V.A pod vedením Mgr. Stanislavy Vankovej a Ing. Bc. 

Štefana Muhu vyuţívala v rámci hodín SRL aj Mestskú krytú plaváreň v Ţiari nad Hronom. 

 Učitelia mali k dispozícii veľkú telocvičňu, malú telocvičňu a v prípade dobrého počasia areál 

školy a  viacúčelové ihrisko. 

 Dňa 23.3.2016 sa v priestoroch veľkej telocvične našej ZŠ konal futbalový zápas medzi našou 

športovou predprípravkou a škôlkármi zameranými na šport.  

 6.4.2016 sa v našej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka. Učitelia TSV pripravili pre 

budúcich prváčikov v telocvični športové aktivity.  

 V dňoch 13.4., 18.5.,8.6.,29.6. a 30.6.2016 sa Mgr. Stanislava Vanková a Mgr. Peter Beník 

zúčastnili kontinuálneho vzdelávania – Moderné trendy vo vyučovaní TSV.  

 18.5.2016 Otváranie inline ihriska Etapa, na ktorom sa zúčastnili aj ţiaci našej školy ako 

korčuliari, ale aj v športovom vystúpení pri príleţitosti otvárania ihriska. 

 Dňa 23.5.2016 sa vo veľkej telocvični  aj vestibule našej ZŠ konala súťaţ Slovenského červeného 
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kríţa- Súťaţ mladých záchranárov. 

 28.5.2016 sa na multifunkčnom ihrisku našej ZŠ konalo priateľské futbalové stretnutie pri 

príleţitosti 71. výročia oslobodenia SR. 

 Dňa 18.2.2016 sa na našej škole uskutočnilo I. kolo Ţiarskej basketbalovej mikroligy, do ktorého 

sa zapojili ţiaci I. stupňa našej školy.  

 V rámci súťaţí z TSV, ktorých sa naši ţiaci pod vedením telocvikárov zúčastnili a v ktorých 

dosahovali výborné výsledky, sme pre školu získali: 

- sadu 10 dresov, trenírok a podkolienok a finančnú odmenu v hodnote 1000€ (Dôvera cup 

chlapci), 

- 17 futbalových lôpt NIKE (Coca cola cup), 

- 5 futbalových lôpt DERBY STAR so sieťkou (Dôvera cup), 

- futbalovú loptu (Dôvera cup dievčatá), 

- futbalovú loptu (Futsal), 

- fľaše, volejbalovú loptu, basketbalovú loptu z CVČ ako odmeny za súťaţe. 

 Dňa 23.6.2016 sa uskutočnila Teoretická príprava k OZO, dňa 24.6.2016 sa uskutočnila Praktická 

časť OZO. Všetci ţiaci boli poučení o BOZ.  

 3.6.2016 Športový deň a Cvičenia v prírode v areáli našej školy.  

 Dňa 25.5.2016 sa v areáli našej školy konala Olympiáda materských škôl – Olympijské 

hviezdičky. So zabezpečením podujatia CVČ pomáhali Ing. Bc. Štefan Muha a niektorí vyučujúci 

I. stupňa.  

 V tomto školskom roku sa po druhýkrát ocenili najlepší športovci a najlepšie športovkyne školy. 

Ako kritériá sú: reprezentácia a umiestnenia vo všetkých športových súťaţiach a prekonanie 

rekordu školy. Ţiaci a ţiačky na prvých troch miestach získali diplomy, športové ceny (lopty, 

fľaše, sada bedmintonu,... – získané sponzorsky, alebo vyhraté v postupových súťaţiach) a prvé 

miesta aj športové poháre.  

Tabuľka  

 Ú 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

OK kol. 5 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

OK jed. 5 20 18 16 13 11 9 7 5 3 1 - - - 

RK kol. 10 25 23 21 20 18 16 - - - - - - - 

RK jed. 10 30 25 23 20 18 16 1 12 10 8 6 4 2 

KK kol. 20 45 43 40 35 33 30 27 25      

KK jed. 20 50 47 45 40 37 35 33 30 27 25 24 23 22 



 34 

MSR kol. 40 65 63 60 55 53 50 47 45      

MSR jed. 40 70 67 65 60 57 55 53 50 47 45 44 43 42 

REKORD 20              

 

 Športovci: 

1. Samuel Rajčan VII.A 225 bodov 

2. Andrej Beňo IX.A 199 bodov 

3. Samuel Harach IX.A a Andrej Zelina IX.A obaja 178 bodov 

Športovkyne: 

1. Nicol Kováčová VIII.A 411 bodov 

2. Eliška Imrišová VII.A 303 bodov 

3. Kristína Tesáková 301 bodov 

 

PK Umenie a kultúra  
 

Súťaţe – oblasť  HUV 

 

Názov súťaţe: Spievam, spievaš – ľudová pieseň III. kategória (2. miesto neudelené) 

 

 
Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Zuzana Balková V.A 7.4.2016 

 

1. miesto 29.4.2016 účasť  

Johanka Timková 

V.A 

7.4.2016 

 

1. miesto ---------- --------- 

Rastislav  Paulík V.A 7.4.2016 

 

3. miesto ---------- ---------- 

 

Cena divákov:  Zuzana Balková  V.A. 

 
Názov súťaţe: Spievam, spievaš – ľudová pieseň IV. kategória 

 

 
Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Leonie Sophia Engel 

VII.A 

7.4.2016 

 

1. miesto 29.4.2016 účasť 

Stanislava 

Ďuračková IX.A 

7.4.2016 

 

2. miesto ---------- ---------- 

Roderik Volf VIII.E 7.4.2016 

 
2. miesto ---------- ---------- 

Michaela Šoucová 

VIII.E 

7.4.2016 

 

3. miesto ----------- ---------- 
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Cena divákov:  Stanislava Ďuračková IX. A. 

 

Názov súťaţe: Spievam, spievaš – umelá pieseň III. kategória 

 

 
Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Veronika Bencová V.B 7.4.2016 

 

1. miesto 28.4.2016 účasť 

Nina Holosová V.A 7.4.2016 

 

2. miesto --------- ---------- 

Lívia Mikolášová VI.B 7.4.2016 

 

3. miesto ---------- ---------- 

 

Cena divákov:  Veronika Bencová V. B. 

 
Názov súťaţe: Spievam, spievaš – umelá pieseň IV. kategória (1. a 2. miesto neudelené) 

 

 
Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Temín 

 

Okresné kolo 

Samuel Mečiar VII.B 7.4.2016 3. miesto ---------- ---------- 
Sebastián Ščepko VII.B 7.4.2016 3. miesto ---------- ---------- 

 

Cena divákov:  Samuel Mečiar VII. B. 

 

Názov súťaţe: Červené jabĺčko – ľudová pieseň II. kategória – regionálne kolo 

 

 
Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Kolo 

 

Umiestnenie 

Zuzana Balková V.A 13.4.2016 

 

regionálne strieborné 

pásmo 

 

 

 

Súťaţe – oblasť  VYV 

 

Názov súťaţe: Mám svojich starkých veľmi rád, kategória –  ţiaci II. stupňa ZŠ 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

obvodné 

olo 

Martin Krčmár 

VI.A 

november 

2015 
3. miesto 

 
Názov súťaţe: Ochranárik 2015, kategória –  ţiaci II. stupňa ZŠ 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

obvodné kolo 

Liliana Tölgyesiová 

VI.B 

december 

2015 
1. miesto 
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Názov súťaţe: Vianočná guľa, kategória –  ţiaci II. stupňa ZŠ 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

obvodné kolo 

Natália Rajčanová 

VIII.A 

december 

2015 
2. miesto 

 
Názvy súťaţí – ţiaci II. stupňa ZŠ: Vesmír očami detí, My sa nevieme sťaţovať nahlas, Civilná 

obrana očami detí, Na bicykli bezpečne, Daj like svojmu ţivotu, Komiks v cudzom jazyku.  

 V mesiacoch február – jún 2016 p. uč. Darina Macková so ţiakmi pripravila výtvarné práce do viacerých 

zaujímavých súťaţí. Vyhodnotenie najlepších prác bolo bez našej účasti, v prípade niektorých súťaţí 

výsledkovú listinu nepoznáme. 

 

Aktivity - oblasť  HUV /I. polrok/ 

 

 Medzinárodný deň hudby pripomenula rozhlasová relácia v školskom rozhlase, ktorú dňa 

1.10.2015  pripravila so ţiakmi VII.B triedy  p. uč. Natália Nedelková.  

 V priestoroch MsKC v Ţiari nad Hronom sa 26.11.2015 uskutočnil výchovný koncert ECO – 

MOBILITY TOUR 2015, v ktorom o ekologických formách dopravy hovorili, hrali a spievali 

známi speváci Thomas Puskailer a Martin Madej. Projekt s podporou Slovenskej agentúry 

ţivotného prostredia a Ministerstva ţivotného prostredia SR sa niesol pod heslom Zdravá 

ekológia je základom pre zdravú Zem. 

 Dňa 10.12.2015 sa v areáli našej školy uskutočnili Majstrovstvá SR vo vybíjanej ţiakov 

základných škôl – miešané druţstvá, ktorého súčasťou boli rozhodcovské kurzy. Našu školu ako 

organizátora uţ tradične reprezentoval aj úvodný program. Prezentovali sme v ňom futbalové 

talenty mladších ţiakov zo VII.A a naše nádejné športové talenty zo IV.A triedy, ktoré sa 

predstavili netradične ako tanečníci. Program mal výborný ohlas aj vďaka spojeniu športu, hudby 

a tanca.  O dramaturgickú prípravu, umeleckú a technickú realizáciu sa postarali p. uč. Jana 

Borgulová  a p. uč. Drahomíra Hanzlíková, za technickú pomoc  ďakujeme p. Martinovi 

Dekýšovi. 

 Výchovný koncert známeho tanečníka Miroslava Ţilku sa uskutočnil 22.10.2015. Pred piatimi 

rokmi vyhral so skupinou Old School Brothers súťaţ Slovensko má talent, predvlani si vybojoval 

tretie miesto v súťaţi Česko Slovensko má talent. V telocvični našej školy predviedol svoje 

tanečné majstrovstvo a čo-to sa priučili aj odváţni ţiaci našej školy, samozrejme, v originálnych 

choreografiách. Program sa ţiakom veľmi páčil. 

 V mesiaci november - december 2015 sa vyučujúca HUV a vedúca Pk podieľala na príprave 
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vokálnych, inštrumentálnych, hudobno-speváckych a hudobno-tanečných vystúpení Vianočného 

programu pre ţiakov školy a Vianočnej akadémie pre rodičov a širokú verejnosť, ktoré sa 

uskutočnili dňa 21.12.2015. Dramaturgia  a scenár akadémie boli spoločným dielom p. uč. Jany 

Borgulovej a p. uč. Márie Špilbergerovej, réţie sa zhostila a moderátorské texty pripravila p. uč. 

Jana Borgulová. Hlavným motívom bolo  posolstvo šťastia, ktoré reprezentovali zvončeky. Ţiaci 

našej školy predviedli vynikajúce výkony od najmenších aţ po tých najstarších. Hrali, spievali, 

tancovali, cvičili, čarovali. Moderovania sa skvelo zhostilo trio z IX.E triedy – Kristína Crchová, 

Dana Koštová a Mário Zošiak. Skutočné finále programu predstavovala spoločná pieseň Elišky 

Podmanickej zo IV.A triedy a p. uč. Petra Beníka, ktorí krásne zaspievali nezabudnuteľný hit 

Zvonky štěstí. Mimoriadne pozitívne ovplyvnila úroveň podujatia súhra s technikmi 

a rekvizitármi (Daniel Di Vico z VIII.E, Marián Juraj Kováč a Ľubomír Kováč z VIII.A triedy), 

ktorí všetkým účinkujúcim spoluţiakom aj ich pedagógom veľmi pomohli, čím aj oni priniesli 

skutočné vianočné posolstvo do sŕdc všetkých prítomných. Svedčia o tom  slová uznania 

a obdivu, ktoré si vypočuli obe dramaturgičky programu od nadšených rodičov našich ţiakov aj 

od ostatných divákov. Poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pripravovali 

programové čísla za svoje triedy. Zaslúţený aplauz aj úspech  podujatia sa dostavil. Snáď nám ho 

budú pripomínať aj DVD z tvorivej dielne TV4. 

 

Aktivity - oblasť  HUV /II. polrok/ 

 

 Fašiangové tradície našich predkov pripomenuli ţiakom členovia Ţiackeho parlamentu, ktorí 

9.2.2016 pripravili Fašiangový sprievod. Masky spievali, tancovali a pripomínali ľudové zvyky, 

tance, piesne a rečňovanky. 

 Naša škola pokračuje v tradícii školského plesu, na ktorú sme nadviazali 12.2.2016 v poradí uţ 

VII. školským plesom s prívlastkom Kráľovský. Dramaturgičky, scenáristky a reţisérky programu  

p. uč. Jana Borgulová a p. uč. Jana Ivanová. Dekorácie – p. uč,. Darina Macková. 

Účinkovanie v programe – p. uč.: Peter Beník, Drahomíra Hanzlíková, Veronika Jánošová, 

Marian Majzlík, Štefan Muha, Viera Prokeinová, Denisa Rajčanová a Mária Špilbergerová. 

Technická realizácia zvukových záznamov nahrávok, melódií a zvučiek p. uč. Ivica Fabóková, 

s reflektorom pracovala p. uč. Eva Marcineková, zvukovú aparatúru obsluhoval p. Martin Dekýš. 

 Dňa 7.3.2016 sa ţiaci II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu Kriţovatky vlastných ciest, ktorý 

v MsKC v Ţiari nad Hronom pripravila agentúra LETart v spolupráci so skupinou AYA zo Ţiliny. 

Ţiaci si vypočuli zaujímavé autentické príbehy zo ţivota z oblasti medziľudských vzťahov 

(zameranie na prevenciu šikanovania, rasizmu a xenofóbie), ktoré boli vhodne doplnené vlastnou 
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hudobnou produkciou. Ako spevák sa predstavil Róbert Šimko, ktorého ţiaci poznajú z projektu 

SUPERSTAR. Poslucháčom sa koncert páčil aj vďaka aktuálnym témam (migranti). 

 Veľkonočné zvyky a tradície (spevy, tance a zdobenie príbytkov) si na besede 21.3.2016 

pripomenuli ţiaci VIII.E triedy s p. uč. Janou Borgulovou. Nadviazali tak na pútavé rozprávanie 

o pôvode sviatku, s ktorým sa zoznámili na hodinách NBV a ETV. 

 Dňa 7.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaţe v prednese ľudovej a umelej piesne Spievam, 

spievaš, do ktorého sa zapojili všetky triedy II. stupňa. Novinka z minulých rokov, cena publika, 

sa osvedčila, preto budeme s udeľovaním tejto ceny pokračovať. 

 Dňa 12.4.2016 sa ţiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu Alica v krajine zázrakov, ktorý 

si v MsKC pripravila ZUŠ Z. Strnadovej - Parákovej zo Ţiaru nad Hronom. V predstavení 

účinkovali aj viacerí ţiaci našej školy, ktorí navštevujú dramatický odbor ZUŠ. Program podporil 

detskú fantáziu a priviedol deti k potrebe naučiť sa rozumieť ľuďom okolo seba, ale vidieť aj 

zázrak v naoko samozrejmých veciach. 

 Dňa 13.4.2016 sa v Pohronskom osvetovom stredisku konala regionálna súťaţná prehliadka 

v speve ľudových piesní Červené jabĺčko, v ktorej nás výborne reprezentovala Zuzana Balková 

z V.A triedy ziskom strieborného pásma. V pestrom programe znela ľudová pieseň z rôznych 

regiónov Slovenska. Sympatickou moderátorkou podujatia bola v kroji oblečená p. Judita 

Frantová.  

 Dňa 28.4.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v speve umelých piesní Spievam, spievaš v ZUŠ  J. L. 

Bellu v Kremnici. Podujatia sa ako členka poroty zúčastnila p. uč. Jana Borgulová.  

 Dňa 29.4.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v speve ľudových piesní Spievam, spievaš v ZUŠ  J. L. 

Bellu v Kremnici.  

 Dňa 18.5.2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Oddychovej zóny za účasti prezidenta SR 

p.Andreja Kisku, ktorý po otváracom programe nešetril chválou na adresu šikovných športovcov 

a tanečníkov našej školy. V programe sa v úlohe roztlieskávačiek predstavili Zuzana Ďuračková, 

Timea Gáfriková, Ester Šišková, Sofia Varadínková z V. A triedy, ktoré vhodne dopĺňali športové 

bojové umenie Patrika Frantu zo IV.A triedy. Tanečnou choreografiou sa následne prezentovali 

ţiaci V.A triedy Matej Dovčík, Zuzana Ďuračková, Timea Gáfriková, Ján Jakab, Timotej Obertáš, 

Rastislav Paulík, Ester Šišková a Sofia Varadínková, počas podujatia pomáhali aj Patrik Antal 

a Natália Pinková z V. A triedy. Hudobnú dramaturgiu a choreografiu tanečných čísel pripravila 

p. uč. Jana Borgulová.  

 Dňa 25.5.2016 sa v našej škole uskutočnila uţ tradičná Olympiáda hviezdičiek. Ţiaci Daniel Di 

Vico z VIII.E triedy, Ľuboš Kováč a Marian Juraj Kováč z VIII.A triedy počas podujatia 



 39 

pomáhali so zvukovou aparatúrou, čím pomohli k vydarenému priebehu akcie. 

 

Aktivity - oblasť  VYV + VYU /I. polrok/ 

 

 Dňa 14.9.2015 bola v priestoroch vestibulu našej školy slávnostná vernisáţ Výstavy fotografií 

z obdobia II. svetovej vojny, venovaná spoločnému boju proti nacizmu a oslobodeniu krajín 

Európy v r. 1944 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike, Ministerstva  kultúry SR a Mesta Ţiar nad Hronom. Vernisáţ pripravila p. 

uč. Darina Macková  a zúčastnili sa jej všetky triedy II. stupňa. Výstavu fotografií si mohla 

prezrieť aj široká verejnosť do 30.9.2015.  

 Ţiaci V. – IX. ročníka sa 14.10.2015 zúčastnili mimoriadne zaujímavej exkurzie do Bratislavy, 

ktorej cieľom bola návšteva výstavy jubilejného ročníka Bienále ilustrácií Bratislava 2015 

v Dome umenia a sprievodných akcií. Netradičné kniţné ilustrácie a svet fantázie sa deťom veľmi 

páčili a dojem z exkurzie umocnila ešte návšteva historickej výstavy TITANIC – pavilóny A2 

a D2 výstaviska Incheba Bratislava. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom, čomu sa veľmi 

potešila nielen hlavná organizátorka exkurzie p. uč. Jana Borgulová, ale aj ďalší zúčastnení 

pedagógovia: p. uč. Darina Macková a p. uč. Mária Špilbergerová. 

 Vyučujúca p. uč. Darina Macková so ţiakmi realizovala v mesiaci október 2015 výtvarné práce 

školského kola súťaţe Mám svojich starkých veľmi rád, ktoré následne zaslala do obvodného kola 

(CVČ). Vyhodnotenie súťaţe sa uskutočnilo v CVČ dňa 26.10.2015. Do súťaţe boli prihlásení: 

Ester Šišková z V.A triedy, Vladimíra Biela, Martin Krčmár a Linda Nároţná zo VI.A. Vzorne 

nás reprezentoval Martin Krčmár zo VI.A triedy, ktorý bol ocenený diplomom a cenou za 

3.miesto. 

 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom ponúklo moţnosť zúčastniť sa tvorivých dielní 

Zvyky a tradície našich predkov s lektorkou PhDr. M.Jágerovou, PhD. z Katedry etnológie 

a folkloristiky FF UKF v Nitre, čo vyuţila p. uč. Darina Macková a p. uč. Jana Borgulová, ktoré 

sa zúčastnili podujatia so ţiakmi V.B triedy a VIII.E triedy  26.11.2015. Ţiaci dostali príleţitosť 

zoznámiť sa s výrobou Hodrušskej čipky, videli autorské rezbárske výrobky hudobných nástrojov, 

na ktorých im zahral samotný výrobca, bývalý učiteľ ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej v Ţiari nad 

Hronom p. Dušan Droppa. Pre krátkosť času si aţ doma po inštruktáţi lektorky mohli pripraviť 

tradičnú vianočnú ozdobu nášho regiónu – Kunešovskú hviezdičku. 

 Predstavenie ľudovej rozprávky O dvanástich mesiačikoch si 15.12.2015 v MsKC v Ţiari nad 

Hronom pripravili LDO + HO ZUŠ Z. Strnadovej – Parákovej v Ţiari nad Hronom. Predstavenia 

sa formou výchovného koncertu zúčastnili všetky ročníky našej školy, medzi účinkujúcimi sa 
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predstavili i naši ţiaci. 

 Vyučujúca p. uč. Darina Macková pripravila jesennú výzdobu ako prezentáciu našej školy 

v budove MÚ v Ţiari nad Hronom, ako aj vianočnú výzdobu školy, výtvarné riešenie a realizáciu 

interiérovej výzdoby Vianočnej akadémie vo vestibule školy dňa 21.12.2015 ( spolu s p. uč. 

Danou Stemnickou a s ŠKD ). 

 

Aktivity - oblasť  VYV + VYU /II. polrok/ 

 

 Výtvarné riešenie s realizáciou interiérovej výzdoby a dekorácie stolov počas VII. plesu našej 

školy s kráľovskou tematikou  pripravili 12.2.2016 p. uč. Darina Macková a p. uč. Vladimíra 

Schwarzová, ktorým s dekoráciami stolov pomáhali p. uč. Dana Stemnická a p. uč. Beáta 

Ţeliarová. 

 V mesiaci február 2016 p. uč. Darina Macková so ţiakmi pripravila výtvarné práce školského kola 

súťaţe Vesmír očami detí. Výber 5 najlepších prác školského kola (Adrián Kukučka VI.A, Diana 

Beňová, Leonie Sophia Engel, Barbara Varadínková a Vladimíra Zelinová – všetky VIII.A) 

odoslala 24.2.2016 do celoslovenského kola. Mená víťazov zatiaľ nepoznáme. 

 V mesiacoch marec – apríl 2016 spolu so ţiakmi p. uč. Darina Macková pripravila jarnú 

a veľkonočnú výzdobu školy. 

 V marci 2016 p. uč. Darina Macková so ţiakmi pripravila výtvarné práce školského kola súťaţe 

My sa nevieme sťaţovať nahlas s tematikou štyroch ţivlov a ochrany prírody. 

 V apríli 2016 p. uč. Darina Macková so ţiakmi VIII.A, VIII.E a IX.A triedy realizovala výtvarné 

práce školského kola súťaţe Civilná obrana očami detí.  

 

 So ţiakmi V.B triedy 28.4.2016 p. uč. Darina Macková navštívila výstavu Zaţiar v tradíciách od 

ľanu po plátno a výstavu odievania Od truhlíc starých materí v MsKC v Ţiari nad Hronom. 

Výstava priblíţila tradičný odev našich predkov s dôrazom na obradnosť a dostupnosť materiálov. 

 Mesiac máj je uţ tradične spojený s aktivitami, ktoré podporujú bezpečnosť na cestách. Preto p.uč. 

Darina Macková so ţiakmi 5. ročníka realizovala výtvarné práce školského kola súťaţe Na bicykli 

bezpečne. Výber najlepších prác školského kola p. uč. Macková odovzdala 10.5.2016 p. uč. 

Stanislave Vankovej, ktorej V.A trieda sa pripravovala na rovnomennú vedomostnú súťaţ, ktorá 

bola spojená s jazdou zručnosti. 

 Koncom školského roka 2016 sa p. uč. Darina Macková so ţiakmi všetkých ročníkov zapojila do 

súťaţného programu Daj like svojmu ţivotu. V júni 2016 realizovala výtvarné práce pilotného 

školského kola súťaţe.  
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 V máji a v júni 2016 p. uč. Darina Macková  pripravila zápis do Kroniky školy (otvorenie 

Oddychovej zóny) a v júni 2016 pripravila zápisy do Kroniky školy a Knihy cti.  

 

PK Človek a príroda  
 

Súťaţe 

 

 Ţiaci 9. a 6. ročníka sa zúčastnili súťaţe First Lego League na Slovensku. 

zodp. p. uč. Haštová, p. Dekýš 

 Ţiaci 9. ročníka riešili domáce kolo biologickej olympiády. 

 zodp: p. uč. Ladiverová 

 

Názov súťaţe: Druţstvo mladých zdravotníkov 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Natália Jankovová 

23.5.2016 1. miesto 

Lívia Mikolášová 

Liliana Tölgyesiová 

Karolína Duvačová 

Eliška Imrišová 

Ema Ruislová 

 
                           zodp. p. uč. Stemnická 

 

Aktivity 

 

 Členovia PK vyuţívali aktivizujúce metódy a formy práce na vyučovaní, zavádzali  do 

vyučovania IKT,  interaktívnu tabuľu. Dôraz kládli na praktickú činnosť, na vyuţitie poznatkov 

v beţnom ţivote. 

 Na vyučovacích hodinách sa členovia PK zamerali na pohybovú a športovú výchovu, na rozvoj 

zdravého ţivotného štýlu, na protidrogovú výchovu, výchovu k manţelstvu a rodičovstvu, 

environmentálnu výchovu, uplatňovali prvky regionálnej výchovy. 

 Mobilné planetárium – interaktívna hodina biológie na I. a II. stupni. Ţiaci si pod kupolou pozreli 

filmy: Ako Mesiac putoval k Slnku – I. stupeň 

                       Pôvod ţivota – II. stupeň 

                       Dve malé sklíčka – II. stupeň – 9. roč.                                                                                           

Interaktívnu hodinu zabezpečila p. uč. Stemnická. 
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 Beseda s pracovníkom SČK – „Poskytnutie PP“   

     - besedy sa zúčastnili ţiaci 7. ročníka.                

 Praktická ukáţka a nácvik KPR  s pracovníkom SČK  

      - ukáţky sa zúčastnili ţiaci 7. ročníka, 6. ročníka.             

Aktivity s SČK zabezpečila p. uč. Stemnická. 

 Reláciu do rozhlasu  Apríl – Mesiac lesov pripravila p. uč. Stemnická so ţiakmi VI.B triedy. 

 V mesiaci jún sa ţiaci 9. ročníka Juraj Námešný a Samuel Budinský zúčastnili exkurzie 

a workshopu - Čaro jadrovej fyziky do výskumného centra SAV v Bratislave - Ústav jadrového 

a fyzikálneho inţinierstva STU. Návšteva pozostávala z prehliadky laboratória, prezentácie, 

vlastného jadrového a fyzikálneho inţinierstva, merania v laboratóriu a prezentácie výsledkov 

vedcov. Návštevu za pomoci CVČ zabezpečila p. uč. Haštová. 

 V rámci vedeckej úlohy v projekte PROTECH si ţiaci 9.ročníka – Juraj Námešný, Samuel 

Budinský, Lukáš Minka, Benjamín Bolf a Tomáš Kamenský pod vedením p. uč. Haštovej 

pripravili projekt zameraný na problematiku premeny rôznych druhov energií v prírode. 

 

PK Človek a spoločnosť  
 

Aktivity /I.polrok/  

 

 Dňa 14.septembra 2015 sa uskutočnilo otvorenie výstavy fotografií z obdobia 2.svetovej vojny, 

venovaná spoločnému boju proti nacizmu a oslobodeniu krajín Európy v rokoch 1944 – 45, 

nainštalovaná v respíriu našej školy do 30.09.2015, 

 V septembri 2015 sa ţiaci 5.-9.roč. zúčastnili výstavy Titanic v Bratislave, kde si mohli obohatiť 

si svoje vedomosti. 

 So ţiakmi 8.ročníka sme sa v rámci dejepisu zapojili do súťaţe, ktorú organizovalo CVČ v Ţiari 

nad Hronom a bola venovaná 70.výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Formou prezentácie 

ţiaci mohli vyjadriť svoj názor na túto problematiku ako aj odprezentovať svoj pohľad na 

význam, priebeh a udalosti 2.svetovej vojny v našom meste a okolí 

 

Aktivity /II.polrok/  

 
 Dňa 24.03.2016 sa uskutočnil kurz hlaholiky s pánom Imrišom pre ţiakov 7., 8.a 9.roč., kde mali 

ţiaci moţnosť sa hravou formou oboznámiť s týmto typom písma, ako aj upevniť si učivo 

o vierozvestcoch, ktorí toto písmo priniesli na Veľkú Moravu. 

 Dňa 27.04.2016 sa vybraní ţiaci 9.roč. zúčastnili výletu do Banskej Štiavnice. Jeho cieľom bola 
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návšteva výstavy spojenej s besedou v KC na tému: Riešenie ţidovskej otázky na Slovensku 

v r.1939 – 1945. Besedu pripravili pre našich ţiakov ţiaci bilingválneho gymnázia v Banskej 

Štiavnici. 

 Dňa 02.05.2016 sa konala pre ţiakov 9.roč. beseda na tému: Holokaust/ Koncentračný tábor 

Osvienčim, kde ţiaci mali moţnosť diskutovať s priamou účastníčkou koncentračného tábora 

v Osvienčime pani Neli Veselou. Pani Veselá spolu s bratom preţili hrôzy tohto tábora. Beseda 

tematicky nadviazala na prebraté učivo  o tejto problematike. 

 V rámci predmetu občianska náuka sa uskutočnili cyklické besedy s mestským policajtom pánom 

Kováčom na rôzne témy, ako napr. Drogy, drogová závislosť , Obchodovanie s bielym mäsom, 

Nástrahy internetu. 

 Veľmi pekným podujatím k 71.výročiu ukončenia 2.svetovej vojny bolo priateľské futbalové 

stretnutie dňa 28.05.2016, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia Veľvyslanectva Ruskej federácie, 

primátori obcí Kľakovskej doliny, zástupcovia Mesta Ţiar nad Hronom a našej školy. Stretnutie 

sa uskutočnilo druhýkrát. 

 

PK Človek a svet práce  
 

Súťaţe 
 

Názov súťaţe: ProTech –Mladý technik 

 

 Školské kolo: Zúčastnilo sa 149 ţiakov s 89 výrobkami. 

 Finálna prehliadka Mladý technik: Zúčastnilo sa na nej 39 ţiakov s 35 výrobkami. Na prehliadke 

naša škola získala 9 ocenení „najlepšia práca. 

Ocenenie „najlepšia práca“ získali: 

- Dávid Šimon Hnilica z IV.B  triedy -  v súťaţnej oblasti stavebnicové práce v 2. kategórii ţiakov do 10 

rokov jednotlivec,  

- Ľuboš Kovár z  IX.A triedy – v súťaţnej oblasti výrobky z dreva v 3. kategórii ţiakov od 10 do15 rokov 

jednotlivec,  

-  Shelly Janoková z I.A triedy -  v súťaţnej oblasti výrobky z kovu v 2. kategórii ţiakov do 10  rokov 

jednotlivec, 

-  Ľuboš Kovár z  IX.A-  v súťaţnej oblasti výrobky z kovu v 3. kategórii ţiakov od 10 do 15 rokov 

jednotlivec, 

- Ján Fríbert VIII.E a Andrej Rosenberg z VII.A triedy - v súťaţnej oblasti výrobky z kovu v 3. kategórii 

ţiakov od 10 do 15 rokov  kolektív, 
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-  Jakub Benča z II.A a  Tadeáš Ziman z I.A triedy -  v súťaţnej oblasti modelárske výtvory v 2. kategórii 

ţiakov do 10  rokov  kolektív, 

- Ľuboš Kovár z IX.A triedy - v súťaţnej oblasti modelárske výtvory v 3. kategórii ţiakov od 10 do 15 

rokov jednotlivec, 

- Ľuboš Kovár a Andrej Zelina z IX.A triedy  - v súťaţnej oblasti modelárske výtvory v 3. kategórii 

ţiakov od 10 do 15 rokov kolektív, 

- Ľuboš Kovár z IX.A  triedy  -  v súťaţnej kategórii skladanie Origami v 3. kategórii ţiakov od 10 do 15 

rokov  jednotlivec. 

 

Aktivity 

 Podporné  podujatie projektu  Protech “Poznaj svoje moţnosti”, sa konalo dňa 20.októbra 2015,  

zúčastnili sa ţiaci VII.B triedy, kde prezentovali víťazné výrobky súťaţe „Mladý technik“ našej 

školy. 

 Pani  učíteľka Mgr. J. Prokeinová sa dňa 17.5.2016 zúčastnila akcie pod názvom „Vedecká 

kaviareň“, na tému „Moţnosti spolupráce s pracoviskom INOVAL SAV“ a „Inovácia aktivít 

projektu ProTech“. Na záver si zúčastnení prezreli Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV – 

INOVAL SAV v Ţiari nad Hronom. 

 

 

PK Človek a hodnoty  
 

 

Súťaţe 
 

Názov súťaţe: Viem kto som, viem čo chcem. 

 

 
Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské kolo 

Jankovová  N. 

Tolgyesiová L. 

máj 2016 1. miesto 

Bouda M. 

Sedláček A. 
  

Mitterová A.  

Minková V. 
  

Sklenka J. 

Sedliak S. 
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Aktivity /I. polrok/ 

 

September 
 

 Vzťahy medzi spoluţiakmi, vzájomnú komunikáciu sme riešili filmom Poklady pod snehom, 

následnou analýzou filmu, diskusiou a testom. 

 Výcvik aktivistov zdravého ţivotného štýlu – 7.A Eliška Imrišová, Adrián Pivarči, Lea Sivoková, 

Patrik Protuš.                     

Október  

 Deň športu – medzitriedne zápasy v loptových hrách - 5.,6. ročník. 

 Svetový deň výţivy – ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov.  

 Náboţenská výchova – aktivita Chlieb pre všetkých (návrhy ţiakov ako môţu zmenšiť problém 

hladu vo svete, ako si viac váţiť jedlo). 

 Zapojenie sa do projektu Viem kto som, viem čo chcem – 6. ročník – prvou bola interaktívna 

beseda o zdravej výţive  Zdravie si chráň s p. Malatincovou z RÚVZ a p. Černákom z CVČ. 

November 

 Nefajčiarsky deň – beseda o škodlivosti fajčenia pre ţiakov 5. ročníka. 

 Škodlivosť cigariet a drog na ľudský organizmus –  beseda.  

 Tvorba plagátov s protifajčiarskou tematikou – 7., 8. ročník. 

 Aktivity o závislostiach, ktoré nás ohrozujú – 9. ročník. 

 Škodlivosť fajčenia – aktivity aktivistov ZŢŠ na 1. stupni. 

 Ţiaci sa zúčastnili výchovného koncertu, venovaného ekologickým aktivitám a zdravému 

ţivotnému prostrediu. 

December  

 12. Svetový deň boja proti AIDS – aktivity na hodinách ETV. 

 Sledovanie filmu Anjeli, s následnou diskusiou o zákernej chorobe AIDS na hodinách NBV. 

 Advent – príprava ţiakov na adventné obdobie – vianočné aktivity na hodinách ETV a NBV. 

 Účasť ţiakov na interaktívnej besede, zameranej na zvyky a tradície v našom regióne 

v predvianočnom a vianočnom období. 

 Biblická olympiáda – pre nezáujem ţiakov, ktorí navštevujú náboţenskú výchovu sa školské kolo 

Biblickej olympiády neuskutočnilo. 
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Aktivity /II. polrok/ 

 
Február 

 Duševné zdravie a psychohygiena – beseda pre ţiakov 5. ročníka. 

  2.2.2016 sa uskutočnila beseda s p. Malatincovou z RÚVZ pre ţiakov 7. roč.na tému Zdravý 

ţivotný štýl. 

 Vo februári CVČ v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ SR a Mestskou políciou v Ţiari nad 

Hronom spustili preventívny projekt pre ţiakov 6. ročníka Viem kto som, viem čo chcem, vo 

februári boli dve besedy na tému Informovaný sa vie chrániť! Prvá bola zameraná na nelegálne 

drogy a druhá mala podtému Násilie a ochrana majetku. 

Marec  

 Medzinárodný deň protirasovej diskriminácie – beseda a aktivity na hodinách ETV. 

 7.3.2016 sa ţiaci 2. stupňa zúčastnili výchovného koncertu spoločnosti LETart production  

„ Kriţovatky vlastných ciest“. 

 Ţiaci 6. roč. absolvovali ďalšiu zo série besied – Anonymita a bezpečnosť na internete. 

Apríl 

 Deň zdravia – aktivity na hodinách ETV a NBV o zdraví, zdravom ţivotnom štýle. 

  Na našej škole sa uskutočnil Prevenčný deň (21.4.) – pre piatakov beseda s p. Chovancovou z 

CPPPaP Pozitíva a negatíva práce s PC a internetom, 6. roč. – Násilie a šikana s p. Salayovou z 

CPPPaP, pre  ţiakov 7. roč. bola pripravená beseda na tému Dospievanie s p. Malatincovou 

z RÚVZ, ţiaci 8. roč. sa učili poznávať svoj kariérny typ s p. Lišuchovou z CPPPaP a deviataci 

besedovali s komunitnými sociálnymi pracovníkmi o postavení človeka v spoločnosti. 

 Uskutočnila sa ďalšia beseda z cyklu Viem kto som, viem čo chcem – Sociálne siete na internete 

a následne Energeťák, chipsy sú lepšie ako ovocie a spánok?. 

 P. učiteľka Macková navštívila so ţiakmi 5. ročníka Záţitkové izby v MsKC, kde sa ţiaci učia 

byť tolerantní k chorým, postihnutým ľuďom a tieţ k iným etnickým skupinám. 

Máj 

 Deň matiek, deň rodiny, úcta k človeku a rodine, o nenarodených deťoch – aktivity na hodinách 

NBV, ETV. 

 V máji sa uskutočnilo školské kolo Viem kto som, viem čo chcem, ktorého sa zúčastnili štyri 4 – 

členné druţstvá zo VI. A a VI. B triedy, víťazné druţstvá zo VI. B triedy postúpili do mestského 

kola, ktoré sa uskutočnilo 17.5.2016. 

  Medzinárodný deň nefajčiarov – aktivity o škodlivosti fajčenia, aktivity rovesníkov ZŢŠ na 
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1.stupni ZŠ, tvorba antireklám na cigarety na 2. stupni ZŠ. 

 máj – jún – výchova k tolerancii voči osobám so zdravotným postihnutím a voči osobám 

z rozdielnych kultúr.  

Jún 

  Deň ŢP – ekoaktivity pre ţiakov 5. ročníka – tvorba prezentácií o problémoch ţivotného 

prostredia a ekologických plagátov. 

 Svetový deň boja proti drogám – 26.6. -  kvíz o drogách – 8., 9. ročník, tvorba plagátov 

a výtvarných prác s protidrogovou tematikou.                      

                        

MZ  1. - 4. ročník 
 

I. polrok šk. roka 2015/2016 
 

Vstupné  testy 
              

 IV. A IV. B 

Matematika 86,49 % 80,90 % 

Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

89,74 % 

 

82,24 % 

 

Súťaţe 
  
Názov súťaţe: Detské cyklistické preteky (cena primátora mesta) 

 
Meno a priezvisko 

- trieda 
Termín Kategória Mestské 

kolo 

........ 

kolo 

J.Benča - 2.A 10.9.2015 PRÍPRAVKA  1.miesto  

R.Jackuliak 

- 4.A 

10.9.2015 MINI-chlapci 3.miesto  

 
Názov súťaţe: Mám svojich starkých veľmi rád (literárno – výtvarná súťaţ CVČ) 

 
Meno a priezvisko 

- trieda 
Termín Kategória Okresné  

kolo 

........ 

kolo 

M.Hlinka - 4.B 22.10.2015 výtvarné 

práce 

3.miesto  

B.Ozanová  

- 3.A 

22.10.2015 poézia 3.miesto  

D.Paulínyová 

- 4.A 

22.10.2015 próza 2.miesto  
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Názov súťaţe: Vybíjaná najmladších ţiakov ZŠ 

                           
Meno a priezvisko 

- trieda 
Obvodné kolo 

3.11.2015 
Regionálne kolo 

25.11.2015 
Krajské kolo 

27.11.2015 

A.Biela – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

N.Mladenovič – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

E.Podmanická – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

D.Paulínyová – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

S.Čierna – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

S.Pacalaj – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

T.Gašpar – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

R.Jackuliak – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

M.Ťahúň – 4.A 1.miesto 2.miesto - 

M.Chudovský – 4.A 1.miesto - - 

F.Jelţa – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

J.Ščepko – 4.A 1.miesto 2.miesto 4.miesto 

I.Gahírová – 4.A  - - 4.miesto 

 

 

Názov súťaţe: Pytagoriáda – Kategória P3  
  

Priezvisko a meno 

trieda 
Termín Školské 

kolo 

Okresné 

kolo 

........ 

kolo 

B.Holic - 3.A 8.12.2015 1.-2.miesto   

A.Stemnický 

- 3. A 

8.12.2015 1.-2.miesto   

P.Koštial - 3.A 8.12.2015 3.miesto   

V.Dianová 

- 3.A 

8.12.2015 4.-6.miesto   

M.Ďurianová 

- 3.A 

8.12.2015 4.-6.miesto   

D.Rapko - 3.A  8.12.2015 4.-6.miesto   

S.Bugár - 3.A 8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

 

Názov súťaţe: Pytagoriáda – Kategória P4  
 

Priezvisko a meno 

trieda 
Termín Školské 

kolo 

Okresné 

kolo 

........ 

kolo 

V.Sedliak - 4.B 8.12.2015 1. miesto   

T.Gašpar - 4.A 8.12.2015 2.miesto   

P.Franta - 4.A 8.12.2015 3.miesto   

M.Ťahúň - 4.A 8.12.2015 4.-5.miesto   

T.Lintner - 4.A 8.12.2015 4.-5.miesto   

N.Mladenovič 

- 4.A 

8.12.2015 6.miesto   

A.Biela - 4.A  8.12.2015 7.miesto   

R.Jackuliak 

- 4.A 

8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

M.Chudovský 8.12.2015 neúspešný   
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- 4.A riešiteľ 

F.Jelţa - 4.A 8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

R.Melaga - 4.B 8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

D.Rozenberg 

- 4.B 

8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

A.Fabian - 4.B 8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

J.Nároţný - 4.B 8.12.2015 neúspešný 

riešiteľ 

  

 
Názov súťaţe: Polícia známa neznáma 

 
Meno a priezvisko 

- trieda 
Termín Okresné kolo ........ 

kolo 

J.Ščepko - 4.A 10.12.2015 3.miesto  

E.Kriváň - 2.A 10.12.2015 cena kpt. Mgr. 

Jany Šmondrkovej 

 

 
Názov súťaţe: Stolný tenis ţiakov a ţiačok ZŠ (Kremnica) 

 
Meno a priezvisko 

- trieda 
Termín Obvodné 

kolo 

Regionálne  

kolo 

........ 

kolo 

P.Hrabaj - 4.A 10.12.2015 5.-6.miesto   

 

 

Aktivity 

 
ZDRAVÝ ÚSMEV – 1x mesačne – 1.A, 1.B, 2.A 

MAKSÍK (celoslovenská matematická súťaţ) – 1x mesačne: 

                  2.A – 6 ţiakov (Š.Filus, E.Kriváň, Š.Paţout, R.Roško, A.Slašťan, G.Sukop) 

                  4.A – 6 ţiakov (A.Biela, T.Gašpar, P.Franta, M.Ťahúň, M.Chudovský, T.Lintner) 

                  4.B – 1 ţiak (R.Melaga) 

 
SEPTEMBER 

 

 Doplnenie a skompletizovanie ŠkVP a tematických výchovno-vzdelávacích plánov  

– všetci vyučujúci 

 Úprava Školského vzdelávacieho programu a pracovných listov na Zdravý ţivotný štýl 

v nemeckom jazyku pre 1.-4. ročník. Doplnenie Školského vzdelávacieho programu a príprava 

pracovných listov na vyučovanie predmetu Zdravý ţivotný štýl v nemeckom jazyku pre 5. ročník 

– p. J.Ivanová  

 Kultúrny program na slávnostné otvorenie šk. roka – p. V.Schwarzová, p. E.Višňanská 

 Vytvorenie záujmových krúţkov na škole 

Vodníci – p. D.Hanzlíková, p. E.Višňanská  

Základy informatiky – p. V.Schwarzová, p. D.Rajčanová  

Mozgoţrút – p. J.Ivanová 

Angličtina hrou – p. M.Palušová 
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Kreatívne všeličo – p. V.Prokeinová, p. M.Hanzelová 

 Aktualizácia informácií na webovej stránke školy – všetci vyučujúci 

 Vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre začlenených ţiakov – triedne 

učiteľky, p. V.Prokeinová – šk. šp. pedagóg 

 

Začlenenie ţiakov v šk. roku 2015/2016 v triedach primárneho vzdelávania: 

Trieda Začlenený ţiak Dôvod 

I. A Michal Hegedüš VIN                 (všeobecné intelektové nadanie)       

I. B Ester Oláhová SZP                 (sociálne znevýhodnené prostredie) 

III. A Adam Stemnický 

 

Igor Bartoš 

ŠVVP-ADHD (špeciálne výchovno-vzdeláv. potreby) 

VIN 

SZP 

IV. A Timotej Gašpar 

Alexandra Biela 

Nela Mladenovič 

VIN 

VIN 

VIN 

 

 10.9. – Mestské cyklistické preteky o cenu primátora mesta  

1.A – 1 ţiak (L.Kamenská) 

            2.A – 5 ţiakov (J.Benča, A.Bujňák, M.Čerťaský, Š.Paţout, R.Roško)  

            3.A – 2 ţiaci    (A.Antal, B.Holic) 

            4.A – 3 ţiaci (P.Jackuliak, F.Jelţa, M.Ťahúň)    

 22.9. – Beseda s príslušníkom Mestskej polície – 1.A, 1.B 

 25.9. – Biela pastelka – rozhlasová relácia a finančná zbierka - p. V.Prokeinová   

            a ţiacky parlament 

 

 

OKTÓBER 

 

 Mesiac úcty k starším – rozhlasová relácia – p. V.Prokeinová 

 6.10. – Horehronské hry v Banskej Bystrici 

            vystúpenie karatistov - 4.A (A.Biela, N.Mladenovič, I.Gahírová, T.Gašpar)  

 9.10. – Cvičenie v prírode realizované podľa plánu Cvičenia v prírode – vypracovala   

            p. D.Hanzlíková – všetky ročníky 

 20.10. – Poznaj svoje moţnosti – prezentácia víťazných výrobkov súťaţe Mladý  

              technik (A.Fabian – 4.B) 

 22.10. – Výchovný koncert: tanečné vystúpenie Miroslava Ţilku v telocvični školy –   

              všetky triedy 

 26.10. – Vyhodnotenie literárno – výtvarnej súťaţe Mám svojich starkých veľmi rád 

2.A – 10 ţiakov (S.Dudeková, E.Ivaničová, T.Karaiová, R.Krátka, N.Prokeinová,   

                            Z.Štrbová, E.Havryliuk, Z.Ihring, D.Kollár, E.Kriváň) 

3.A –  9 ţiakov  (B.Ozanová, D.Steinerová, S.Bugár, T.Kováč, M.I.Zelina, D.Rapko,   

                            M.Ďurianová, M.Hriň, P.Koštial) 

4.A – 5 ţiakov (D.Paulínyová, E.Podmanická, B.Pittnerová, A.Biela, N.Mladenovič) 

4.B – 3 ţiaci    (M.Hlinka, Ľ.Minková, J.Nároţný) 

 27.10. – Halloween – rozhlasová relácia a halloweenské súťaţe – p. V.Prokeinová   

              a ţiacky parlament 

 28.10. – Dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku v Ţiari nad Hronom –  

              3.A, 4.A 

 



 51 

NOVEMBER 

 

 2.11. – Dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku v Ţiari nad Hronom –  

            1.A, 4.B 

 3.11. – Dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku v Ţiari nad Hronom –  

            1.B, 2.A 

 3.11. – Obvodné kolo vo vybíjanej najmladších ţiačok ZŠ – 4.A (12 ţiakov) 

 13.11. – Návšteva mestskej kniţnice – J.C.Hronský: O 3 múdrych kozliatkach – 2.A 

 13.11. – Imatrikulácia prvákov – 1.A, 1.B 

 18.11. – Beseda s lesným pedagógom v CVČ – 4.A  

 19.11. – Beseda s lesným pedagógom v CVČ – 4.B  

 20.11. – Aktivity rovesníckych skupín o škodlivosti fajčenia – 1.A, 1.B 

 23.11. – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk. roku   

              2015/2016 – všetky vyučujúce 

 24.11. – Aktivity rovesníckych skupín o škodlivosti fajčenia – 2.A 

 24.11. – Ľudské práva – prednáška študentov Gymnázia M. Rúfusa v Ţiari nad   

              Hronom – 3.A, 4.A, 4.B 

 25.11. – Regionálne kolo vo vybíjanej najmladších ţiačok ZŠ – 4.A (11 ţiakov) 

 27.11. – Krajské kolo vo vybíjanej najmladších ţiačok ZŠ – 4.A (11 ţiakov) 

 30.11. – Beseda so včelárkou v CVČ: Včely a včelie produkty – 3.A 

 

 

DECEMBER 

 

 1.12. – Beseda so včelárkou v CVČ: Včely a včelie produkty – 2.A 

 7.12. – Mikuláš – p. V.Prokeinová a ţiacky parlament 

 8.12. – Pytagoriáda – školské kolo  

3.A (7 ţiakov – 6 úspešní riešitelia)                                                             

4.A (9 ţiakov – 6 úspešní riešitelia) 

4.B (5 ţiaci – 1 úspešný riešiteľ) 

 10.12. – Vyhodnotenie výtvarnej súťaţe: Polícia známa – neznáma 

– ocenený 1 ţiak (J.Ščepko – 4.A) 

            – cena kpt. Mgr. Jany Šmondrkovej – 1 ţiak (E.Kriváň – 2.A) 

 10.12. – Stolnotenisová súťaţ ţiakov a ţiačok ZŠ v Kremnici (P.Hrabaj – 4.A) 

 15.12. – Výchovný koncert ZUŠ v MsKC: divadelné predstavenie O 12 mesiačikoch –   

              všetky triedy 

 16.12. – Vystúpenie v Dome dôchodcov s vianočným programom – p. E.Višňanská,      

              p. A.Krajčiová, p. D.Hanzlíková – 3.A, 4.A, 4.B  

 21.12. – Vianočná akadémia, vianočný turnaj – všetky ročníky 

 22.12. – Vianočná burza a triedne besiedky – všetky triedy  

 

JANUÁR 

 

 13.1. – Beseda: Keď vďaka biodiverzite moje mesto oţije – 4.A 

 Polročné sebahodnotenie ţiakov – všetky triedy 

 25.1. – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roku   

             2015/2016 – všetky vyučujúce 
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ŠKD:   3 oddelenia – 70 ţiakov 

 

Aktivity v ŠKD 

 
 SEPTEMBER 

 Doplnenie a úpravy v ŠkVP 

 Aktualizácia informácií na webovej stránke školy  

 

OKTÓBER 

 Mesiac úcty k starším – výroba darčekov do Domova dôchodcov 

 

NOVEMBER 

 Tekvičkovanie – tvorivé dielne s rodičmi 

 Imatrikulácia prvákov 

 

DECEMBER 

 Mikulášska diskotéka 

 Výroba vianočných pozdravov pre dôchodcov 

 Výroba darčekov na vianočnú akadémiu 

 

 

Projekty 

 
 6. ročník česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spája školy – p. V.Schwarzová 

 Nová dimenzia poznania literatúry a jazykov (september – december 2015)  

– p. D.Hanzlíková   

 

 

II. polrok šk. roka 2015/2016 

 

Výstupné  testy 
                 

TESTY IV. A IV. B 

Matematika 77,03 % 60,7 % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

91,6 % 76,39 % 

Diktát 1,88 3,21 

 

 

Súťaţe 

 
Názov súťaţe: Hviezdoslavov Kubín – poézia – I. kategória 

 
Meno - trieda Školské kolo 

17.2.2016 

Obvodné kolo 

25.2.2016 

Regionálne kolo 

 

Krajské kolo 

M.Ťahúň - 4.A 1.miesto 3.miesto   



 53 

E.Ivaničová - 2.A 2.miesto účasť   

J.Benča - 2.A 3.miesto -   

 
Názov súťaţe: Hviezdoslavov Kubín – próza – I. kategória  
 

Meno - trieda Školské kolo 

17.2.2016 

Obvodné kolo 

24.2.2016 

Regionálne 

kolo 

Krajské kolo 

E.Podmanická - 4.A 1.miesto 3.miesto   

N.Mladenovič - 4.A 2.miesto účasť   

R.Roško - 2.A 3.miesto -   

 
Názov súťaţe: Spievam, spievaš – ľudová pieseň – I. kategória 
 

Meno - trieda Školské kolo 

13.4.2016 

Okresné  kolo 

29.4.2016 

........ 

kolo 

N.Beňová – 1.B 1.miesto účasť  

M.Bodor – 1.B 2.miesto -  

V.Urblíková – 1.A 3.miesto -  

 
Názov súťaţe: Spievam, spievaš – ľudová pieseň – II. kategória 

 
Meno - trieda Školské kolo 

13.4.2016 

Okresné  kolo 

29.4.2016 

........ 

kolo 

R.Melaga - 4.B 1.miesto čestné uznanie  

M.Šarközi - 4.B 2.miesto -  

D.Š.Hnilica - 4.B 3.miesto -  

 

Názov súťaţe: Spievam, spievaš – umelá pieseň – I. kategória 

 
Meno - trieda Školské  kolo 

13.4.2016 

Okresné  kolo 

28.4.2016 

........ 

kolo 

L.Šedivý – 1.A 2.miesto -  

L.Kamenská – 1.A 3.miesto -  

 
Názov súťaţe: Spievam, spievaš – umelá pieseň – II. kategória 

 
Meno - trieda Školské  kolo 

13.4.2016 

Okresné  kolo 

28.4.2016 

........ 

kolo 

E.Podmanická - 4.A 1.miesto 1.miesto  

D.Rapko - 3.A 2.miesto -  

I.Bartoš - 3.A 3.miesto -  

 
Názov súťaţe: „Daj like ţivotu“  

 
Meno - trieda Regionálna výtvarná súťaţ 

N.Mladenovič – 4.A Zlaté pásmo 
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E.Podmanická – 4.A Strieborné pásmo 

B.Pittnerová – 4.A Strieborné pásmo 

J.Ščepko – 4.A Strieborné pásmo 

 

Názov súťaţe: Logická olympiáda pre intelektovo nadaných ţiakov  

 
Meno - trieda Kategória Celoslovenské kolo 

24.2.2016 

M.Hegedüs – 1.A I účasť 

T.Gašpar – 4.A IV úspešný riešiteľ 

A.Biela - 4.A IV úspešný riešiteľ 

N.Mladenovič – 4.A IV účasť 

 

Názov súťaţe: Pytagoriáda – kategória P3 (úspešní riešitelia šk. kola)  

  
Meno - trieda Školské kolo 

8.12.2015 

Obvodné kolo  

8.3.2016 

........ 

kolo 

A.Stemnický - 3. A 1.-2.miesto 7.miesto  

B.Holic - 3.A 1.-2.miesto účasť   

P.Koštial - 3.A 3.miesto účasť  

V.Dianová - 3.A 4.-6.miesto účasť  

M.Ďurianová - 3.A 4.-6.miesto účasť  

D.Rapko - 3.A 4.-6.miesto účasť  

 
Názov súťaţe: Pytagoriáda – kategória P4 (úspešní riešitelia šk. kola) 

 
Meno - trieda Školské kolo 

8.12.2015 

Obvodné kolo 

8.3.2016 

........ 

kolo 

V.Sedliak - 4.B 1. miesto účasť  

T.Gašpar - 4.A 2.miesto 8.miesto  

P.Franta - 4.A 3.miesto 3.miesto  

M.Ťahúň - 4.A 4.-5.miesto účasť  

T.Lintner - 4.A 4.-5.miesto účasť  

N.Mladenovič - 4.A 6.miesto účasť  

A.Biela - 4.A 7.miesto účasť  

 
 Názov súťaţe: Klokan – medzinárodná matematická súťaţ 
 

Meno - trieda Kategória Medzinárodná súťaţ 

21.3.2016 

S.Janoková – 1.A K1 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

Š.Ťahúň – 1.A K1 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

L.J.Šedivý – 1.A K1 účasť 

L.Kamenská – 1.A K1 účasť 

V.Urblíková – 1.A K1 účasť 

M.Duda – 1.A K1 účasť 

D.Franta – 1.A K1 účasť 

S.Svoreňová – 1.B K1 účasť 

K.Svoreňová – 1.B K1 účasť 
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N.Beňová – 1.B K1 účasť 

V.Chovanová – 1.B K1 účasť 

Š.Filus – 2.A K2 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

R.Roško - 2.A K2 účasť 

A.Slašťan - 2.A K2 účasť 

A.Bujňák - 2.A K2 účasť 

M.Čerťaský - 2.A K2 účasť 

M.Sklenka – 2.A K2 účasť 

E.Ivaničová - 2.A K2 účasť 

A.Stemnický - 3.A K3 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

T.Gašpar - 4.A K4 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

J.Ščepko – 4.A K4 účasť 

P.Franta – 4.A K4 účasť 

P.Hrabaj – 4.A K4 účasť 

M.Ťahúň – 4.A K4 účasť 

A.Biela - 4.A K4 účasť 

 
Názov súťaţe: Maksík – celoslovenská matematická súťaţ 
 

Meno - trieda Kategória Celoslovenská súťaţ 

2015/2016 

Š.Filus - 2.A M II účasť 

E.Kriváň - 2.A M II účasť 

R.Roško – 2.A M II účasť 

A.Slašťan – 2.A M II účasť 

G.Sukop – 2.A M II účasť 

A.Biela - 4.A M IV titul: Najmúdrejší MAKSÍK 

M.Ťahúň - 4.A M IV účasť 

P.Franta - 4.A M IV účasť 

T.Gašpar – 4.A M IV účasť 

M.Chudovský - 4.A M IV účasť 

N.Mladenovič - 4.A M IV účasť 

 
Názov súťaţe: Gymnastický štvorboj – ml. ţiaci   

 
Meno - trieda Obvodné kolo 

16.4.2016 

Krajské kolo 

 

J.Benča – 2.A 

A.Bujňák – 2.A 

M.Čerťaský – 2.A 

A.Antal – 3.A 

 

1.miesto 

 

- 

 
Názov súťaţe: McDonald´s Cup – futbal ml. ţiaci   

 
Okresné kolo 

20.4.2016 

Regionálne kolo 

10.5.2016 

Krajské kolo 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

1.miesto 3.miesto - -   

M.Chudovský – 4.A 

T.Gašpar – 4.A 

M.Chudovský – 4.A 

T.Gašpar – 4.A 
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F.Jelţa – 4.A 

S.Pacalaj – 4.A 

M.Ťahúň – 4.A 

Š.Ťahúň – 1.A 

G.Sukop – 2.A 

M.Čerťaský – 2.A 

V.Flímer – 2.A 

Š.Paţout – 2.A 

 

F.Jelţa – 4.A 

S.Pacalaj – 4.A 

M.Ťahúň – 4.A 

Š.Ťahúň – 1.A 

G.Sukop – 2.A 

M.Čerťaský – 2.A 

V.Flímer – 2.A 

A.Bujňák – 2.A 

 

Názov súťaţe: Ţiarska basketbalová mikroliga – ml. ţiaci   

 
1. kolo  

 18.2.2016 

2. kolo  

30.3.2016 

3. kolo  

19.4.2016 

4. kolo  

 19.5.2016 

4.miesto 

I.Gahírová – 4.A 

N.Mladenovič – 4.A 

A.Biela – 4.A 

D.Kertés – 4.A 

J.Ščepko – 4.A 

A.Marková - 4.B 

M.Šarkőzi - 4.B 

Z.Mádella - 4.B 

V.Sedliak - 4.B 

M.Hlinka - 4.B 

A.Stemnický - 3.A 

D.Šlachta – 2.A 

A.V.Kmeť – 2.A 

S.Šarközi – 2.A 

 
Názov súťaţe: Na bicykli bezpečne   

 
Meno - trieda Obvodné kolo 

10.5.2016 

Ľ.Minková – 4.A 

D.Paulínyová – 4.A 

R.Jackuliak – 4.A 

S.Kováčik – 4.A 

 

4.miesto 

 
Názov súťaţe: Protech – prehliadka technickej tvorivosti detí 
 

Meno - trieda Školská prehliadka 

25.5.2016 

Finálna prehliadka  

17.6.2016 

T.Ziman – 1.A ocenený výrobok najlepšia práca – modelárske výtvory 

S.Janoková – 1.A ocenený výrobok najlepšia práca z kovu 

V.Urblíková – 1.A ocenený výrobok účasť 

L.Kamenská – 1.A ocenený výrobok účasť 

J.Benča – 2.A ocenený výrobok najlepšia práca – modelárske výtvory 

M.Čerťaský – 2.A ocenený výrobok účasť 

Z.Štrbová – 2.A ocenený výrobok účasť 
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B.Ozanová – 3.A ocenený výrobok účasť 

N.Mladenovič – 4.A účasť - 

S.Čierna – 4.A účasť - 

P.Hrabaj – 4.A účasť - 

S.Holos – 4.A účasť - 

D.Š.Hnilica – 4.B ocenený výrobok najlepšia stavebnicová práca 

D.Rozenberg – 4.B ocenený výrobok účasť 

R.Melaga – 4.B ocenený výrobok účasť 

A.K.Marková – 4.B ocenený výrobok účasť 

J.Nároţný – 4.B ocenený výrobok účasť 

 
Názov súťaţe: Dal like ţivotu 

 
Meno - trieda Regionálne kolo 

25.5.2016 

N.Mladenovič – 4.A 

E. Podmanická – 4.A 

J.Ščepko – 4.A 

B.Pittnerová – 4.A  

zlaté pásmo 

strieborné pásmo 

strieborné pásmo 

strieborné pásmo 

 

 

Aktivity 

 
ZDRAVÝ ÚSMEV – 1x mesačne – 1.A, 1.B, 2.A 

MAKSÍK (celoslovenská matematická súťaţ) – 1x mesačne – 2.A, 4.A  

ČITATEĽSKÁ ŠTAFETA k 770. výročiu udelenia mestských práv Ţiaru nad Hronom – všetky triedy 

                        
JANUÁR 

 Sebahodnotenie ţiakov – všetky triedy 

 

FEBRUÁR 

 Prehodnotenie ţiakov so ŠVVP – p. V.Prokeinová 

 9.2. – Fašiangový sprievod – p. V.Prokeinová 

 12.2. – Školský ples – p. D.Hanzlíková, V.Prokeinová, D.Rajčanová, V.Jánošová,                

                                    I.Fabóková, J.Ivanová 

 15.2. – Valentínska pošta – p. V.Prokeinová  

 17.2. – Šk. kolo v prednese poézie a prózy – 2.A, 3.A, 4.A, 4.B  

            (obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín – 25.2.) 

 18.2. – Návšteva Mestskej kniţnice – 3.A 

 18.2. – Ţiarska basketbalová mikroliga ml. ţiakov – 4.A, 4.B, 3.A, 2.A 

                        (30.3., 19.4., 19.5.) 

 23.2. - Logická olympiáda pre intelektovo nadaných ţiakov – ţiaci z 1.A, 4.A  

 

MAREC 

 8.3. – Pytagoriáda – ţiaci z 3. a 4. ročníka 

 16.3. – Gymnastický štvorboj ţiakov ZŠ (obvodné kolo) – druţstvo z 2.A, 3.A 

 16.3. – Veľkonočné dielničky v CvČ – 2.A, 3.B 

 17.3. – Deň otvorených dverí – všetky vyučujúce 
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 18.3. – „Keď vďaka biodiverzite moje mesto oţije“ – 4.A – 2.miesto v krajskom kole 

 21.3. – Matematická súťaţ Klokan – ţiaci zo všetkých ročníkov 

 21.3. – tvorivé dielničky v CvČ: Veľkonočné ozdoby – 4.A 

 

APRÍL 

 5.4. – „Voda a zamestnanosť“ – výchovný koncert v MsKC – 4.A 

 6.4. – Zápis do 1. ročníka – všetky vyučujúce 

 12.4. – Výchovný koncert ZUŠ – divadelné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“ 

 13.4. – Beseda s príslušníkom Mestskej polície – 1.A, 4.A 

 13.4. – Školské kolo súťaţe Spievam, spievaš – všetky triedy 

            (okresné kolo – 28.-29.4.) 

 14.4. – Mobilné planetárium – všetky triedy 

 20.4. – Okresné kolo vo futbale ml.ţiakov McDonalds Cup – chlapci z 4.A, 2.A, 1.A 

             (regionálne kolo – 10.5.) 

 26.4. – Gastrofest – 4.A 

 26.-27.4. – Návšteva Mestskej kniţnice: Prvácka pasovačka – 1.A, 1.B 

 26.-29.4. – Základný plavecký výcvik – 2.A 

 

MÁJ 

 Prehodnotenie integrácie ţiakov so ŠVVP – p. V.Prokeinová 

 Modrý gombík (relácia do šk. rozhlasu a finančná zbierka) – p. V.Prokeinová 

 6.5. – Školský výlet do ZOO v Bojniciach – všetky triedy 

 9.-13..5. – Škola v prírode: Chata u Daniela, Repište – 2.A 

 10.5. – Obvodné kolo súťaţe Na bicykli bezpečne – druţstvo ţiakov zo 4.A 

 12.5. – Anglické divadlo „Kocúr v čiţmách“ – tretí a štvrtý ročník 

 18.5. – Slávnostné otvorenie oddychovej zóny na Etape – všetky triedy 

            Kultúrny program pripravili ţiaci zo 4.A – p. D.Hanzlíková 

 20.5. – Návšteva kniţnice – 4.A, 4.B 

 25.5. – PROTECH – školská prehliadka technickej tvorivosti detí – všetky triedy 

 27.5. – Návšteva HZZ a prehliadka techniky hasičov – 3.A, 4.A, 4.B 

 28.5. – Futbalový turnaj pri príleţitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 

            – p. D.Hanzlíková, J.Ivanová, I.Fabóková, V.Prokeinová  

30.5. – Depistáţ čítania – 2.A 

 31.5. – Deň ţiarskych škôl – všetky triedy 

            Kultúrny program pripravili ţiaci zo 4.A, 2.A – p. D.Hanzlíková, J.Ivanová 

            Organizačné zabezpečenie p.V.Prokeinová 

 

JÚN 

 MDD – športový deň detí – všetky triedy 

 3.6. – Cvičenie v prírode – všetky triedy 

          (Plán Cvičenia v prírode vypracovala p. E.Višňanská) 

 7.-9.6. – Prezentácie ročníkových prác – všetky triedy 

 8.-9.6. – Zber papiera – všetky triedy 

 9.6. – Beseda s príslušníkom Mestskej polície – 2.A 

 10.6. – Návšteva HZZ a prehliadka techniky hasičov – 1.A, 1.B, 2.A 

 10.6. – Koncoročný výlet „Habakuky“ na Donovaloch – 3.A, 4.A, 4.B 

 17.6. - PROTECH – finálna prehliadka technickej tvorivosti detí – ocenení ţiaci 

 20.-24.6. – Škola v prírode: Kollárová - Ostrý Grúň – 1.A, 4.A 
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 21.6. – Zdravý úsmev – Vytvorenie slovenského rekordu  v čistení zubov  

            na Námestí MS – všetky triedy 

22.6. – Beseda s príslušníkom Mestskej polície – 3.A, 4.B 

 23.-24.6. – Didaktické hry v prírode – všetky triedy  

(Plán didaktických hier vypracovali p. A.Krajčiová, J.Ivanová) 

 27.6. - Beseda s príslušníkom Mestskej polície – 1.B 

 29.6. – Koncoročný výlet do B.Štiavnice – 4.A 

 Koncoročné sebahodnotenie ţiakov – všetky triedy 

 

Aktivity v ŠKD 

 
 FEBRUÁR 

 Fašiangový karneval 

 

 MAREC 

 Veľkonočné dielničky pre deti a ich rodičov 

 Výroba darčekov pre budúcich prvákov 

 

APRÍL 

 Zdravá výţiva – projekty, príprava, ochutnávka ovocných a zeleninových jedál a nápojov 

 

MÁJ 

 Koncert detí z ŠKD 

 Výstupy pre študentov zo SPgŠ 

 

JÚN 

 Výlet do Hliníka nad Hronom – jazdenie na koňoch, opekanie v prírode, športové hry 

 Celodenný výlet do Podhájskej – návšteva termálneho kúpaliska 

 Návšteva 3D kina v Banskej Bystrici 

  

 

Projekty 

 
 Obnov si jedáleň, vyhlásený Nadáciou R.Zmajkovičovej – Mgr. D. Hanzlíková 

 Rozhodnúť sa správne je správne, vyhlásený MZ SR (protidrogové aktivity) – Mgr. D. 

Hanzlíková                  

 

 

Vzdelávacie aktivity členov MZ 

 

 Edulab – projekt pre učiteľov 1.stupňa vzdelávania základných škôl s názvom Moja   
      prvá škola – p. D. Hanzlíková, E. Višňanská, I. Fabóková  

 Magisterské štúdium: Sociálny pedagóg a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite  

– p. D. Rajčanová                  
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8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená    

 

Škola je dlhodobo zapojená v projektoch: 

- projekt  POLICAJT MÔJ KAMARÁT, 

- projekt   ZDRAVÁ ŠKOLA, ZDRAVÝ ÚSMEV, 

- projekt   NEBOJME SA PREVENCIE, 

- projekt   INFOVEK, 

- projekt   KLIMATICKÁ ALIANCIA, 

- projekt   VÝCHOVA K TOLERANCII. 
 

Projekt KLIMATICKÁ ALIANCIA je zameraný na: 

- úpravu areálu školy, 

- recyklovanie odpadov, 

- ochrana ţivočíchov, 

- starostlivosť o interiér školy a tried, 

- šetrenie energiami. 
 

Projekt  PROTECH – projekt realizovaný v spolupráci s mestom Ţiar nad Hronom je zameraný na 

rozvoj technického myslenia a zvýšenia záujmu o technické profesie. 

 
 

ZOZNAM  ŢIADOSTÍ PROJEKTOV PRE ZÍSKANIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV V ŠK. ROKU 2014/2015 

 

 

Názov projektu Organizácia Autor Úspešnosť 

Rozhodnúť sa správne je správne MZ SR 
Mgr.  

D. Hanzlíková 
 

Obnova školskej jedálne 
Nadácia R. 

Zmajkovičovej 

Mgr.  

D. Hanzlíková 
 

 

 

9.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Areál  

- rozloha areálu 2,5 ha, 

- futbalové ihrisko, atletická 250 m dráha, 2x basketbalové ihrisko, 3x volejbalové ihrisko, sektory 

na atletické disciplíny, 

- v areáli školy je vybudovaný skate park, 

- detské ihrisko VETRÍK vo veľkej miere vyuţívané ţiakmi ŠKD a rodičmi s malými deťmi zo 

sídliska Etapa 

- viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou. 
 

Niektoré priestory v areáli školy (okrem skate parku a ihriska s umelou trávou) vyţadujú dôkladnú 

rekonštrukciu. 
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Budova školy 

- zloţená zo 6 pavilónov – vo všetkých pavilónoch sú strechy zrekonštruované, 

- 18 tried, jazyková učebňa, učebňa fyziky, chémie, biológie, školských dielní, 3x  počítačová 

učebňa, 2x telocvičňa, školská jedáleň, ŠKD, 

- celkové zateplenie budovy školy, plastové okná, nové vykurovacie telesá, vchodové dvere. 

Je potrebná rekonštrukcia toaliet pre ţiakov.           

               

10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to: 

a)    O dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov  

Dotácia zo štátneho rozpočtu 541 772 € 

z toho:  

 normatívne finančné prostriedky 

 nenormatívne finančné prostriedky 

555 893 € 

34 866 € 

- na dopravu ţiakov 

- presun z roku 2014  

- na asistenta učiteľa 

- sociálne znevýhodnené prostredie 

- príspevok na učebnice 

- vzdelávacie poukazy 

4 959 € 

25 € 

16 380 € 

3 993 € 

1 097 € 

8 412 € 

 

Čerpanie: 
 

Normatívne finančné prostriedky: 

 

Mzdy a odvody do poisťovní 456 786 € 

Mzdy 357 929 € 

 tarifné platy, náhrady miezd, osobné príplatky, príplatok za riadenie, za prácu nadčas, 

triednictvo, začínajúci pedagogický zamestnanec, uvádzanie do praxe, výkonnostný príplatok, 

odmena za splnenie mimoriadnych úloh a kreditový príplatok 

 

Odvody do poisťovní 

 

131 887 € 

 odvody do všeobecnej zdravotnej poisťovni, do ostatných zdravotných poisťovní, do 

sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové poistenie 

 

 

Prevádzka 66 077 € 

Cestovné náhrady tuzemské 28 € 

 finančné prostriedky pouţité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplatenie 

cestovného pre zamestnancov na školeniach a seminároch 

 

Energie, voda a komunikácie 41 122 € 

 finančné prostriedky boli pouţité na úhradu zálohových platieb elektrickej energie, faktúr za 

teplo, vodné a stočné, úhradu za telekomunikačné sluţby a poštovné 
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Materiál 7 226 € 

 nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, údrţbárskeho materiálu, pracovného 

oblečenia, nákup tlačív ŠEVT, predplatné odborných časopisov, publikácie, nákup učebných 

a kompenzačných pomôcok,  

 

Údržba 1 774 € 

 oprava výpočtovej techniky, údrţba kamerového systému, oprava elektroinštalácie, oprava 

vonkajšieho osvetlenia, poplatky za programy Ives, Vema a ASC agenda  

 

Služby 15 402 € 

 školenia, odvoz odpadu, BOZP a PO, vypracovanie  bezpečnostného projektu, revízie 

telocvičného náradia, deratizačné práce, ochrana objektu, poplatky banke, príspevok na  

stravovanie, poistenie ţiakov,  prídel do SF, odmeny na základe dohôd o vykonaní pracovnej 

činnosti, dane - odvoz odpadu... 

 

Bežné transfery jednotlivcom 500 € 

 finančné prostriedky pouţité na nemocenské dávky vyplatené počas práceneschopnosti 

zamestnancov školy 

 

Nenormatívne finančné prostriedky    18 865 € 

 

Doprava žiakov 4 682 € 

 finančné prostriedky pouţité na dopravu ţiakov bolo vyčerpané vo výške 4 959 €, z toho 

z roku 2014 bolo pouţitých 25 € a presunutých do roku 2016 bolo 131 € 

 

Na asistenta učiteľa 16 380 € 

 finančné prostriedky pouţité na úhradu tarifných platov, náhrad miezd a odvodov do 

poisťovní pre asistenta učiteľa 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 3 993 € 

 finančné prostriedky pouţité na nákup učebných a hygienických potrieb pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

 

b)    O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich   pouţitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 8 412 € 

 finančné prostriedky pouţité na vyplatenie odmien na základe dohôd  pre vedúcich krúţkov 

v sume 6 450 €, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne v sume 1 962 €  a na nákup 

učebných pomôcok a materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúţkov v sume 375 € 

 

  Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 8 227 € 
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c)    O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov  ţiakov, 

právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa financovaných 

aktivít 

 

Príspevky a dary: 

 Nadácia ZSNP a Slovalco  7 560 € na podporu vzdelávacieho projektu „Nová dmenzia poznania 

literatúry a jazykov“, ktoré boli pouţité na nákup učebných pomôcok – interaktívne perá, 

hovoriace knihy, literatúra v anlickom, nemeckovm a ruskom jazyku, súbor náučných tabúľ. 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  500,- €, ktoré boli pouţité na nákup učebných pomôcok. 

 Okresný súd Liptovský Mikuláš 100,- €, ktoré boli pouţité na nákup učebných pomôcok. 

 

11. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia       

 

Vízia školy aj v školskom roku 2015/2016 nadväzovala na koncepciu rozvoja škôl a školských 

zariadení mesta Ţiar nad Hronom do roku 2015. Z uvedeného dokumentu a zároveň aj z  Koncepcie 

rozvoja Základnej školy, Jilemnického ulica č.2, Ţiar nad Hronom zo spomenutej oblasti uvádzame 

nasledovné: 

Vízia mesta – Prosperujúce školy a školské zariadenia efektívne vyuţívajúce svoje ľudské 

a materiálne zdroje v prospech edukačného rozvoja, smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, 

rozvoju informačnej gramotnosti a komunikačných schopností. Škola = kultúrne, športové a spoločenské 

centrum komunity v našom meste. 

Strategický cieľ koncepcie mesta – vytvorenie priaznivého prostredia v školách a školských 

zariadeniach na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a rozvoj celej osobnosti,  

zameranú na výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí 

nadaných a talentovaných, detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Zlepšovanie materiálno-

technického vybavenia a technického stavu budov. 

 Strategický cieľ školy - zamerať činnosť školy na získanie rozhodujúcich kľúčových kompetencií 

absolventa školy, t.j.: 

 informačné, 

 učebné a kognitívne (prejsť od klasických metód vyučovania k aktívnemu vyučovaniu), 

 interpersonálne (zamerané na spoluprácu), 

 komunikačné, 

 personálne (kvalitný hodnotový systém), 

 vychovávať ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu, 

 zmysluplné vyuţívanie voľného času (krúţky, atď). 

Strategický cieľ bude rozpracovaný v pláne práce na jednotlivé školské roky a v úlohách 

v mesačných operatívnych plánoch. 

Z koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení mesta Ţiar nad Hronom a zároveň aj z Koncepcie 

rozvoja Základnej školy, Jilemnického ulica č.2, Ţiar nad Hronom  vyplývajú aj špecifické ciele 

koncepcie edukačného rozvoja, ktoré sú rozpracované do plánu práce a úloh pre kaţdý mesiac v 

školskom roku. Úlohy pre kaţdý mesiac sú zverejňované na stránke školy a ich plnenie pravidelne 
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vyhodnocované na pracovných poradách konaných min. 1 krát za mesiac. Z ich plnenia v školskom roku 

2015/2016 vyberáme nasledovné: 

 

Špecifické ciele - koncepcia edukačného rozvoja 

Oblasť modernizácie vzdelávania 

           Podpora aktívneho učenia sa vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch v klasických 

triedach i v špeciálnych triedach pre športovo a intelektovo nadané deti.  

 

 Vyhodnotenie 

 Podpora aktívneho učenia vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch patrí k elementárnym 

prvkom modernej doby vo výchove a vzdelávaní. Vedenie školy plne podporuje a chápe nevyhnutnosť 

zmien smerom k aktívnemu učeniu sa ţiakov. V školskom roku 2015/2016 sa podpora realizovala 

v klasických a špeciálnych triedach pre ţiakov so športovým nadaním.  

 

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie ţiakov v oblasti cudzích jazykov so zreteľom na moţnosti školy, 

ktoré plánujeme postupne vylepšovať. 
 

 Vyhodnotenie 

 V školskom roku 2015/2016 pokračovalo piaty rok zavádzanie predmetu Zdravý ţivotný štýl 

(ZZS) do vyučovania, ktorý sa vyučuje v anglickom a v nemeckom jazyku. Časová dotácia – 1 hodina vo 

všetkých ročníkoch, vrátane piateho ročníka. 

 

    Vo vyučovacom procese poskytovať ţiakom dostatok podnetov na rozvíjanie zručností podporujúcich 

spoluprácu, experimentovanie, vyslovenie a overenie vlastných hypotéz a experimentov.  

 

 Vyhodnotenie 

 Na základe vykonaných hospitácií môţeme konštatovať, ţe uvedené rozvíjanie zručností u ţiakov 

zaraďovali učitelia medzi prioritné oblasti svojej práce. 

  

 Podporiť širšie vyuţívanie IKT ţiakmi v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu nie ako 

samoúčelnú činnosť, ale ako súčasť aktívneho učenia sa. 

 

 Vyhodnotenie 

 Vedenie školy uvedenú aktivitu podporovalo, učitelia IKT vo vyučovaní stanoveným spôsobom 

vyuţívali.  

 

 Všestranný rozvoj ţiakov zabezpečiť podporou športových aktivít a zdravého ţivotného štýlu. 

 

Vyhodnotenie 

Celé smerovanie školy je v súlade s myšlienkami podpory zdravia, športu a zdravého ţivotného 

štýlu.  
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          Pokračovať v nastúpenej ceste zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v merateľných 

ukazovateľoch /snaha o zvýšenie percenta úspešnosti pri testovaní ţiakov deviateho ročníka/. 

 

          Vyhodnotenie 

           Škola dosiahla aj tento školský rok vyššiu úspešnosť pri testovaní ţiakov deviatych ročníkov 

z matematiky ako zo slovenského jazyka. Konkrétne výsledky sú rozpracované vyššie. 

 

Deti a ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Zabezpečenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Vyhodnotenie 

Škola zabezpečila vhodné podmienky, obsah, formy, metódy a prístupy vo výchove a vzdelávaní 

pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

Zabezpečiť vhodné priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie nevyhnutné 

na  rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa.  

 

Vyhodnotenie 

Škola priebeţne podľa aktuálnych moţností zabezpečuje vhodné priestorové, personálne 

a materiálno-technické vybavenie pre intaktných ţiakov, ale aj pre ţiakov s rôznym druhom handicapu.  

 

Spolupracovať so školskými zariadeniami  výchovného poradenstva a prevencie pri diagnostike 

a optimalizácii výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a karierového vývinu detí 

od narodenia aţ po ukončenie prípravy na povolanie. 

 

Vyhodnotenie 

Škola priebeţne spolupracuje v danej oblasti so všetkými relevantnými subjektmi, ktoré sú podľa 

platnej legislatívy kooperujúcimi subjektmi pre spomenuté oblasti. 

 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním 

Zabezpečenie inštitucionálnych a individuálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie ţiakov 

s nadaním. 

 

Vyhodnotenie 

Zabezpečenie inštitucionálnych a individuálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie ţiakov s 

nadaním bolo realizované na základe vízie školy nadväzujúcej na víziu mesta a jej strategického cieľa 

koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení mesta Ţiar nad Hronom do roku 2015. Zabezpečovanie 

uvedených podmienok v spomenutých dokumentoch sa opiera v prevaţnej miere na vzdelávanie formou 

špeciálnych tried. Na základe nedostatočného financovania tejto formy vzdelávania bol v školskom roku 

2013/2014 ústup od tejto formy vzdelávania a prechod na formu individuálneho začlenenia. Ţiaci s 

pohybovým nadaním boli vzdelávaní v samostatných triedach na celom druhom stupni. 
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            Škola bude pokračovať pri propagácii a budovaní športových tried, zvyšovať v rámci 

koncepčného zámeru počet športujúcich ţiakov a tým kompenzovať jednostranné zaťaţovanie ţiakov. 

 

            Vyhodnotenie  

            Škola na základe svojho zamerania priebeţne splnila svoje ciele. Bliţšie informácie o zapojenosti 

a prepojenosti jednotlivých medzipredmetových vzťahov a úspechov v športe sú v správe vyššie uvedené.  

 

Výchova a vzdelávanie detí a ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Zabezpečenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

 

Vyhodnotenie 

Škola sa snaţila vytvárať vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

 

Klásť dôraz na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, skvalitniť vyhľadávaciu činnosť s vyuţitím všetkých dostupných foriem 

a metód práce.  

 

Vyhodnotenie 

V ďalšej oblasti výchovy a vzdelávania ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme sa 

zamerali na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky detí, snaţili sme sa skvalitňovať 

komunikáciu so zákonnými zástupcami týchto ţiakov. Oceňujeme prístup a pomoc zriaďovateľa 

v uvedenej oblasti. 

 

Zavádzanie a vyuţívanie informačno-komunikačných technológií 

Pokračovanie v zavádzaní a vyuţívaní informačno-komunikačných technológií do procesu 

výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch a v realizovaní projektov zameraných na rozvoj technických 

zručností detí a mládeţe.  

 

Vyhodnotenie 

V zavádzaní IKT do vyučovania sme pokračovali v súlade s finančnými moţnosťami školy. 

Hlavný progres nastal v predchádzajúcom období, projektov s uvedeným zameraním je stále menej. 

 

Vytvoriť odborné pedagogické zázemie schopné kvalitne a kvalifikovane pracovať s informačno-

komunikačnými technológiami. 

 

Vyhodnotenie 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti vyuţívania IKT a implementovania získaných 

poznatkov priamo do vyučovania prebiehalo buď v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.  
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Prostredníctvom vyuţívania informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom 

procese vytvoriť priaznivé podmienky na budovanie širokej bázy vedomostí. 

 

Vyhodnotenie 

IKT umoţňujú ľahký prístup k informáciám vyuţitím moderných technológií a internetu, čím 

uľahčujú dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich vyuţívanie bolo v súlade so stanoveným 

zámerom. 

 

Budovať a podporovať vedeckú a technickú kultúru zodpovedajúcu danej vekovej kategórii 

prostredníctvom aktivít projektu ProTech a ďalších projektov, ktoré s nim súvisia. 

 

Vyhodnotenie 

Škola sa aj v školskom roku 2015/2016 aktívne zapojila do aktivít projektu ProTech ako aj iných 

aktivít. Škola v projekte ProTech dosiahla najvyššiu percentuálnu zapojenosť ţiakov so všetkých škôl v 

Ţiari nad Hronom. 

 

Špecifické ciele - koncepcia investičného rozvoja 

            Zabezpečenie starostlivosti o objekty škôl a školských zariadení. 

 

Vyhodnotenie 

V rámci starostlivosti o objekty škôl vedenie školy zabezpečovalo vykonanie pravidelných 

údrţbárskych prác ako i riešenie priebeţne vzniknutých situácii, ktoré si vyţadovali okamţitú intervenciu 

/napr. maľovanie, poruchy na vonkajšom osvetlení a pod./. 

 

Vypracovať za svoju školu, školské zariadenie zoznam investičných akcií  s predpokladaným 

rozpočtom. 

 

Vyhodnotenie 

Uvedený zoznam investičných akcií s predpokladaným rozpočtom bol vypracovaný, ale jeho 

plnenie je determinované finančnou situáciou zriaďovateľa. Zriaďovateľ sa svojím aktívnym prístupom 

snaţí zabezpečovať hlavne základné funkcie potrebné na chod školy.  

 

Budovanie a vyuţitie školských dvorov a školských športových areálov 

Vypracovať štúdie na dobudovanie školských dvorov a školských športových areálov. 

 

Vyhodnotenie 

Revitalizácia atletického štadióna v objekte školy a zaradenie jeho rekonštrukcie do priorít mesta 

- aktivity súvisiace s uvedeným zámerom sa napriek verbálnej deklarácie so strany vedenia mesta zatiaľ 

nerealizovali. Stráţenie objektu školy zabezpečuje Mesto Ţiar nad Hronom.  

 

 Modernizácia materiálno-technického vybavenia 

Spracovať návrh na modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy s alternatívnymi 

moţnosťami financovania a predbeţným časovým harmonogramom realizácie. 
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Vyhodnotenie 

Škola sa aj v školskom roku 2015/2016 zapájala do projektov s cieľom modernizovať materiálno-

technické vybavenie.  

 

Vypracovať plán investícií zameraný na modernizáciu vybavenia zariadení školského stravovania 

a zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb s predbeţným časovým harmonogramom realizácie. 

 

Vyhodnotenie 

V uplynolom školskom roku sa menila podlaha pred školskou jedálňou, čím sa zvýšila 

hygienická, bezpečnostná a estetická úroveň uvedených priestorov. 

Zdravá výţiva patrí k najviac diskutovaným témam odbornej aj širokej verejnosti. Škola sa 

orientuje na šport a zdravý ţivotný štýl, ktorá je vo veľmi úzkej kohézii práve so zdravou výţivou. 

Vedenie školy vysoko oceňuje profesionálny prístup zamestnancov v zariadení školského stravovania, 

ktorého výsledkom je aj najvyššia zastravovanosť v rámci zariadení tohto typu v meste. 
 

Oblasť práce s učiteľským kolektívom 
 

Aj v školskom roku 2015/2016 vedenie školy podporovalo a nabádalo učiteľov k vyuţívaniu 

inovatívnych metód a foriem práce a vyuţívaniu IKT vo vyučovacom procese v ktorejkoľvek fáze 

vyučovacej hodiny. Umoţnili sme učiteľom voliť si vlastné formy práce, metódy s dôrazom na 

inovatívnosť a efektivitu dosahovania výsledkov vo vyučovacích predmetoch. 

Umoţnili sme ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti cudzích jazykov, IKT, 

didaktiky a inovácie jednotlivých vyučovacích predmetov a pod. 

 

           Aktivizovať pedagogických pracovníkov v pedagogickom procese k netradičným spôsobom  

vyučovania, projektového vyučovania, vzdelávania sa formou kurzov, školení, ktoré sú súčasťou 

kontinuálneho vzdelávania. 

 

      Vyhodnotenie 

       Pedagogickí pracovníci školy sa priebeţne podľa plánu kontinuálneho vzdelávania zúčastňovali 

vzdelávacích aktivít. Vedenie školy podporovalo a podnecovalo pedagogických pracovníkov 

k vzdelávaniu aj mimo plánu a to podľa aktuálnych potrieb školy a ponuky zo strany poskytovateľov 

vzdelávacích aktivít.  

 

Podnecovať učiteľov k tvorbe projektov a zlepšovať spoluprácu s rodičmi ţiakov. 

 

      Vyhodnotenie 

      Za tvorbu projektov je určený zodpovedný pracovník, ktorý podľa zamerania a vyhlasovateľa 

poveruje ďalších pracovníkov k participácii na projektoch. Vedenie školy počas celého školského roka 

zdôrazňovalo význam zapájania sa do projektov. 

 

Škola a zriaďovateľ 

Škola spolupracuje a pomáha pri organizovaní rôznych podujatí zriaďovateľom /napr. Ţiarsky 

polmaratón/. Aktívne sa zapája a zároveň sama ponúka sluţby ostatným občanom mesta. 
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12. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú   

   nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení  

Škola dosahuje dobré výsledky: 

- V starostlivosti  a vzdelávaní  ţiakov s nadaním. 

- V športovej príprave ţiakov: volejbal, basketbal, cyklistika, karate, gymnastika, športová streľba 

a ostatných športov. 

- V príprave ţiakov a ich umiestnení vo výtvarných, hudobných a recitačných súťaţiach. 

- Vo výbornej  priestorovej a personálnej vybavenosti a v podmienkach na rozvoj športu. 

- V aktívnej činnosti Ţiackeho parlamentu na aktivitách školy. 

- V aktívnej  činnosti  v oblasti environmentálnej výchovy – spolupráca s LZ B. Bystrica. 

- V širokospektrálnej krúţkovej činnosti. 

-  V skúsenostiach a schopnostiach kolektívu organizovať športové podujatia na úrovni mesta, 

regiónu, kraja i na celoslovenskej úrovni. 

Ďalšie prednosti školy: 

- Škola je umiestnená v tichej časti mesta. 

- Škola má najväčší areál medzi základnými školami v meste, je v ňom umiestnené i detské ihrisko 

Vetrík, vybudovaný skate park. 

- Škola má tri počítačové učebne vybavené výpočtovou technikou s pripojením na internet – 

moţnosť vyuţitia vo vyučovacom procese. 

- Škola má špeciálne učebne: fyziky, chémie, biológie, jazykovú učebňu, 2x telocvičňu a rozsiahly 

športový areál, viacúčelové ihrisko s umelou trávou. 

- Škola má vybudovanú vlastnú televíziu. 

- Jedáleň zabezpečuje podávanie kvalitného hlavného jedla, mliečnej desiaty,  moţnosť zakúpenia 

nápojov, zabezpečený pitný reţim.  

- V školskom roku 2015/2016 škola ponúkala moţnosť diétneho stravovania pre rôzne druhy 

obmedzení.  

- V budove školy sídli ZUŠ. 

Slabé stránky školy: 

- Škola stále nedisponuje dostatočným materiálno-technickým vybavením v oblasti výpočtovej 

techniky, chýba dokončenie športového areálu.  

Návrh opatrení: 

a/ priebeţne sledovať a hodnotiť prácu MZ, PK, triednych učiteľov, 

b/ neustále zintenzívňovať spoluprácu s RR, zameriavať sa aj na prácu s problémovými ţiakmi,  

c/ zintenzívniť spoluprácu s materskými školami na území mesta Ţiar nad Hronom. 

 

13. Ďalšie informácie     

a)      psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

- Vyučovanie prebieha v upravených priestoroch a dobre osvetlených učebniach. 

- Počas dvoch veľkých prestávok si ţiaci môţu zakúpiť desiatu, mliečnu desiatu a nápoje v ŠJ. 

- Počas celého dňa majú ţiaci i vyučujúci k dispozícií nápojový automat na teplé nápoje. 

- V stredu vyučujúci dodrţujú tzv. relaxačný deň, t.j. deň bez zadávania písomných  

     domácich úloh. 
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- Cez veľkú 20 minútovú prestávku majú ţiaci moţnosť  si zašportovať v telocvični pod vedením 

učiteľov TSV podľa druhu športu, o ktorý majú záujem. 

- Pedagógovia svojpomocne vybudovali pre ţiakov oddychovú zónu s wifi pripojením, kde si ţiaci 

môţu počas prestávok zahrať relaxačné hry. 

 

b)     voľnočasové aktivity školy 

 

V škole je moţné zmysluplne tráviť čas a vyuţívať jej priestor i na aktivity v období mimo 

vyučovania. V priestoroch školy je umiestnená i ZUŠ, v škole pracovalo 22 záujmových útvarov 

orientovaných na šport, výpočtovú techniku, umeleckú činnosť, výučbu jazykov atď. 

V škole aktívne pracuje Ţiacky parlament, športové strediská. 

 

c)      spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom a rodičom 

 

Škola sa snaţila do svojej činnosti zapájať rodičov, vysvetľovať, oboznamovať a koordinovať 

svoju činnosť tak, aby sa zamedzovalo zbytočným nedorozumeniam. Veríme, ţe rodičia cítili, ţe rodina 

a škola má spoločný objekt záujmu, majú spoločný záujem na dosiahnutí cieľa. Hodnoty školy sme sa 

snaţili čo najviac priblíţiť k hodnotám rodiny. 

Rodičia získavali objektívne a pravdivé informácie o úrovni vzdelávacích výsledkov školy, boli 

pravidelne informovaní: 

- o poţiadavkách kladených na ţiakov, 

- o úrovni vedomostí ţiakov, 

- o úspešnosti ţiakov na testovaní deviatakov a pod., 

- o plnení priorít školského programu, 

- o činnosti ţiakov v mimo vyučovacej činnosti, 

- o účasti ţiakov na súťaţiach a úspechoch v nich, 

- o zapojení školy do projektov a úspešnosti v nich, 

- o profesijnej orientácii, 

- o koncepčných zámeroch školy. 

Informovanosť rodičov bola zabezpečovaná napr. prostredníctvom Rady školy, Rodičovskej rady, 

stránky školy, otvorených dní v škole, návštev v škole, ţiackych akadémii s účasťou rodičov atď. Našou 

snahou bola spokojnosť rodičov s úrovňou školy, s jej klímou, vzdelávacími a výchovnými výsledkami, 

jej úspechmi a raste. 

 

d)     vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

- Občianske zdruţenie Športové a vzdelávacie stredisko – vyuţitie finančných prostriedkov 

získaných od  rodičov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a nákup učebných 

pomôcok. 

- Mestský športový klub MŠK o.z. v oblasti športovej výchovy a materiálno - technického 

zabezpečenia. 

- Spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku. 

- Spolupráca RÚVZ v Ţiari nad Hronom, realizácia prednášok o zdravom ţivotnom štýle. 

- Spolupráca s CPPPaP v Ţiari nad Hronom, Ţarnovica, SCŠPP Kremnica – besedy na tému 
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Duševné zdravie a psychohygiena, Drogová  prevencia, spolupráca pri testovaní ţiakov . 

- Spolupráca s SČK v Ţiari nad Hronom pri príprave súťaţných druţstiev a realizácia okresnej 

súťaţe Hliadky mladých zdravotníkov. 

- Spolupráca s  Okresným riaditeľstvom Policajného zboru pri zabezpečovaní preventívnych 

protidrogových kontrol. 

- Spolupráca s Hasičským zborom SR, zo strany školy poskytovanie školského ihriska na nácvik 

hasičských súťaţných disciplín,  realizáciu súťaţí a projektu vo štvrtom ročníku. 

- Spolupráca s CVČ v Ţiari nad Hronom a športovými klubmi pri organizovaní športových, 

kultúrnych, vedomostných, prezentačných súťaţí. 

- Sponzorstvo zo strany rodičov – úprava tried. 

- Sponzorstvo zo strany právnických osôb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 V Ţiari nad Hronom, 31.8.2016                                                          PaedDr. Marian Majzlík 

                                                                                                                       riaditeľ školy 
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Príloha: 

 

Protokol zo zasadnutia Rady školy 

 

 

Rada školy pri Základnej škole, Jilemnického ulica č. 2 v Ţiari nad Hronom 

 

 

prerokovala 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach  

v šk. r. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ţiari nad Hronom, ..........................                                      .............................................. 

                                                                                                         Ing. Miriam Ťahúňová 

                    predseda Rady školy 

 

                                                                                                                 


