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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 

 
1. Základné identifikačné údaje o škole      

 

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

 

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

  

c) Telefónne a faxové čísla školy:  045/6724779 

 

d) Webové sídlo školy a elektronická adresa školy: 

    https://zsjilemnickehozh.edupage.org/ 

    skola@zsjilemnickehozh.sk 

 

e) Údaje o zriaďovateľovi školy:   

    Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar 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 nižšie 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. Ivica Fabóková 

 

    Predseda RZ:                            p. Kateřina Nárožná 

    Ostatní členovia Výboru RZ:   p. Alžbeta 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 

Alžbeta Mladenovič, zástupca rodičov 

PaedDr. Veronika Balážová, 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 združenie  pre primárne vzdelávanie, 

                                                   - predmetové komisie  nižšieho stredného vzdelávania. 

Koordinátori 

 

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

protidrogová výchova................   Mgr. D. Macková, Mgr. I. Fabóková 

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

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

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

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

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

 

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

     potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení  

 

Údaje k 30. 6. 2017 

 

 1. – 4. 

ročník 

5. – 9. 

ročník 

 

spolu 

 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

105 187 292 65 

Počet tried 

/odd. 

v ŠKD/ 

 

6 

 

10 

 

16 

 

3 
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Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami : 

 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Počet žiakov so ŠVVP  11 25 

Počet začlenených žiakov 7 16 

Žiaci so SZP 4 9 

    

 

 

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

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

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka /stav k 30. 6. 2017/: 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutočnil dňa 5. apríla 2017. Pre školský rok 2017/2018 bolo 

zapísaných  49 žiakov – z toho 2 žiaci sú študujúci v zahraničí, návrh na odklad dostalo 5 

žiakov. Do ŠZŠ bol odporučený 1 žiak, 1. ročník opakuje 1 žiak, do nultého ročníka bolo 

odporučených 9 žiakov. Predbežný počet žiakov do 1. ročníka k 30. 6. 2017 – 34 žiakov.  

 

Umiestnenie žiakov 9. ročníka 

 

Celkový počet končiacich žiakov :    36 žiakov 9. ročníka / 21 dievčat 

 

Percentuálny prehľad umiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ: 

Gymnáziá                                   27,77 %      /10 žiakov/  

SOŠ – maturitné odbory            58,33 %      /21 žiakov/  

SOŠ – 3-roč. učeb.odbory         13,88 %      / 5 žiakov/  

 

Nižšie končiaci žiaci :   0 

 

 

Gymnázium – osemročné štúdium:   0 
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4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa  

    vzdelania      

I. PROSPECH 

 

1. polrok – k 31. 1. 2017 

 prospelo v % neprospelo v % neklasifikovaní v % 

1.-4. 

ročník 

98 91,59 4 3,74 5 4,67 

5.-9. 

ročník 

166 89,25 18 9,67 2 1,08 

 

2. polrok – k 30. 6. 2017 

 prospelo v % neprospelo v % neklasifikovaní v % 

1.-4. 

ročník 

94 89,52 8 7,62 3 2,86 

5.-9. 

ročník 

181 96,79 6 3,21 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 

 

1,48 1,53 - 1,46 1,54 - 1,18 - 

2.ročník 

 

1,18 1,03 - 1,21 1,00 - 1,03 - 

3.ročník 

 

1,27 1,23 1,23 1,15 1,08 1,08 - 1,23 

4.ročník 

 

2,07 1,8 1,67 1,50 1,25 1,40 - 1,53 

    

     Primárne vzdelávanie – 2. polrok 

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

1.ročník 

 

2,18 1,66 - 1,22 1,79 - 1,49 - 

2.ročník 

 

1,20 1,14 - 1,00 1,09 - 1,07 - 

3.ročník 

 

1,54 1,50 1,46 1,62 1,31 1,15 - 1,19 

4.ročník 2,00 1,80 1,67 1,57 1,25 1,47 - 1,40 



 5 

 

      Nižšie stredné vzdelávanie – 1. polrok 

 

 SJL ANJ NEJ RUJ ZZS 
ANJ/NEJ 

DEJ GEG MAT FYZ CHEM BIO INF 

5.r. 1,78 1,69 - - 1,69/ 

1,13 

1,43 1,51 1,80 - - 1,64 1,00 

6.r. 2,58 2,27 - - 2,30/ 

1,38 

2,29 2,35 2,72 2,77 - 2,27 1,27 

7.r. 2,34 2,47 1,94 2,22 - 2,38 1,76 2,28 1,92 2,14 1,80 1,21 

8.r. 2,71 2,25 2,41 2,15 - 1,67 2,09 2,48 2,15 2,48 2,11 1,12 

9.r. 2,82 2,47 2,17 2,82 - 2,31 1,95 2,85 2,47 2,63 2,32 1,52 

 

       Nižšie stredné vzdelávanie – 2. polrok  

 

 SJL ANJ NEJ RUJ ZZS 
ANJ/NEJ 

DEJ GEG MAT FYZ CHEM BIO INF 

5.r. 2,11 1,93 - - 1,74/ 

1,26 

1,91 1,56 1,94 - - 1,80 1,03 

6.r. 2,62 2,41 - - 1,99/ 

1,63 

2,46 2,10 2,92 2,65 - 2,29 1,21 

7.r. 2,34 2,27 2,07 2,44 - 2,42 1,84 2,41 2,08 2,21 1,77 1,16 

8.r. 2,72 2,12 2,60 2,33 - 1,74 1,84 2,42 2,36 2,32 2,17 1,18 

9.r. 2,94 2,58 2,42 2,74 - 2,42 2,15 2,70 2,53 2,71 2,11 1,26 

 

 

II. SPRÁVANIE 

 

  I. polrok II. polrok 

1.-4.r. 5.-9.r. 1.-4.r. 5.-9.r. 

Pochvala od tr. učiteľa 43 44 36 50 

Pochvala od riaditeľa školy 8 36 31 45 

Zápis do Knihy cti - - - 1 
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 I. polrok II. polrok 

1.-4.r. 5.-9.r. 1.-4.r. 5.-9.r. 

Napomenutie od tr. učiteľa 5 16 1 11 

Pokarhanie od tr. učiteľa 2 16 2 24 

Pokarhanie od riaditeľa školy 2 7 1 12 

 

               Znížená známka zo správania : 

 

 I. polrok II. polrok 

1.- 4.r. 5.- 9.r. 1.- 4.r. 5.- 9.r. 

2. stupeň 0 2 0 2 

3. stupeň 1 0 1 1 

4. stupeň 0 1 0 0 

 

 

III. DOCHÁDZKA 

 

 I. polrok II. polrok 

1.- 4.r. 5.- 9.r. 1.- 4.r. 5.- 9.r. 

Celkový počet 

vymeškaných hodín 

4526 9064 5412 10887 

Ospravedlnené hodiny 

 

4436 8943 5334 10743 

Neospravedlnené hodiny 

 

90 121 78 144 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA: 

 

Úspešnosť:     MATEMATIKA – 70,38 % (V.A – 77,65 % a V.B –  63,51 %) 

Úspešnosť:     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 69,53 % (V.A – 75,82 % a V.B – 63,52 %) 

 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (%): Matematika 62,30 %, Slovenský jazyk 63,10 %. 

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 

Úspešnosť:     MATEMATIKA – 58,33 % (IX.A – 60,20 % a IX.E –  54,09  %) 

Úspešnosť:     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 59,56 % (IX.A – 61,28 % a IX.E – 55,64 %) 

 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (%): Matematika 56,40 %, Slovenský jazyk 61,20 %. 
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Varianty učebných plánov: 

 

1. – 2. ročník – inovovaný ŠVP, ŠkVP 

3. - 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, 1.9.2016. 

  

5. – 6. 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, 1.9.2016 /rozšírené vyučovanie športovej prípravy/. 

 

V.B, VI.B, VII.B, VIII.B, 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, 1.9.2016. 

 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických     

    zamestnancov školy     

 

celkový počet ............   47  zamestnancov 

primárne vzdelávanie  ....................    8  zamestnancov (z toho 2 asistenti učiteľa) 

nižšie stredné vzdelávanie ...............  20  zamestnancov  ( z toho 5 MD) 

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

nepedagogických ......   11  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 2016/2017 

    

  Primárne vzdelávanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Počet 

hodín 

spolu 

Odborne 

/v hod./ 

Odborne 

 

Neodborne 

/v hod./ 

Neodborne 

 

SJL 

 

51 51 100 % - - 

MAT 

 

25 25 100 % - - 

 

PRV 6 6 100% - 

 

- 

PDA 

 

2 2 100 % - - 

VLA 

 

2 2 100 % - - 

ANJ 

 

6 6 100 % - - 

HUV 6 6 100 % - - 

 

VYV 10 10 100 % 

 

- - 

TSV 15 15 100 % 

 

- - 

PVC 

 

1 1 100 % - - 

ETV 

 

4 4 100 % - - 

NBV 

 

4 4 100 % - - 

IFV 

 

3 - - 3 100 % 

ZZSa 

 

10 10 100 % - - 

ZZSn 

 

10 10 100 % - - 
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Nižšie 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 % 

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 2016/2017 

 

 

P.č. 
Meno ped. 

zamestnanca 
Názov vzdelávania 

Organizátor 

vzdelávania 

Termín 

začiatku 

Termín 

ukončenia 

1. 
Mgr. Dana 

Stemnicá 
Geogebra  

MPC Banská 

Bystrica 
2017 2017 

 

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

 

Škola sa v rámci svojich možností zapája do projektov a súťaží organizovaných na okresnej, regionálnej, 

celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. 

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

vzťah k svojmu najbližšiemu okoliu, prehĺbiť spolupatričnosť ku kolektívu školy a hrdosť na dosiahnuté 

výsledky. 

PK Matematika a práca s informáciami  

Súťaže /I. polrok/ 

Názov súťaže: Pytagoriáda  

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské kolo 

Filus, Simon 14.-15.12.2016 1. miesto-3.r.  

Ivaničová, Eva 14.-15.12.2016 2. miesto 

Slašťan, Andrej 14.-15.12.2016 3. miesto 

Rapko, Damian 14.-15.12.2016 1. miesto-4.r. 

Stemnický, Adam 14.-15.12.2016 2. miesto 

Hriň, Miroslav 14.-15.12.2016 3. miesto 

Gašpar, Timotej 14.-15.12.2016 1. miesto-5.r. 

Franta, Patrik 14.-15.12.2016 2. miesto 

Nárožný, Jozef 14.-15.12.2016 3. miesto 

Balková, Zuzana 14.-15.12.2016 1. miesto-6.r. 

Varadínková, Sofia 14.-15.12.2016 2. miesto 

Koková, Rebeka 14.-15.12.2016 3. miesto 

Kukučka, Tomáš 14.-15.12.2016 1. miesto-7.r. 

Krčmár, Martin 14.-15.12.2016 2. miesto 

Bungyi, Dávid 14.-15.12.2016 3. miesto 

Rosenberg, Jakub 14.-15.12.2016 1. miesto-8.r 
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Urgela, Samuel 14.-15.12.2016 2. miesto 

Beňo, Radoslav 14.-15.12.2016 3. miesto 

Žember, J.D. 14.-15.12.2016 3. miesto 

Názov súťaže: Matematická olympiáda 

 
 

Priezvisko a 

meno 

 

Termín 

 

Domáce kolo 

Čierna, Simona december 2016 1. miesto-5.r. 

Ščepko, Jakub december 2016 2. miesto-5.r. 

Hrabaj, Patrik december 2016 3. miesto-5.r. 

Názov súťaže: Šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ a SŠ 

 

Priezvisko a meno  

Termín 

 

Mestské kolo 

Hrabaj, Patrik 17.10.2016  1. miesto 

Šišková, Ester 17.10.2016 3. miesto 

 

Súťaže  /II. polrok/ 

Názov súťaže: Pytagoriáda  

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné kolo 

Slašťan, Andrej 14.3.2017 2. miesto 

Filus, Šimon 14.3.2017 7. miesto 

Stemnický, Adam 14.3.2017 7. miesto 

Hrabaj, Patrik 15.3.2017 6. miesto 

Gašpar, Timotej 15.3.2017 7. miesto 

Krčmár, Martin 15.3.2017 8. miesto 

Urgela, Samuel 15.3.2017 4. miesto 

Názov súťaže: Matematická olympiáda 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Slašťan, Lukáš 04. 4. 2017 3. miesto 

Dovčík, Matej 04. 4. 2017 9. miesto 

Krčmár, Martin 04. 4. 2017 8. miesto 

 

Názov súťaže: Klokan 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Celoslovenská súťaž 

Janoková, Shelly 20.03.2017 468. – 523. miesto 
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Ziman, Tadeáš 20.03.2017 357.- 419. miesto 

Mladenovič, Nela 20.03.2017 770. – 856. miesto 

Krčmár, Martin 20.03.2017 483. – 501. miesto 

Franta, Patrik 20.03.2017 727. – 769. miesto 

 

Aktivity /I. polrok/ 

 
 V novembri 2016 sa konalo testovanie žiakov 9. ročníkov Komparo. Testovania sa zúčastnili  žiaci 

IX. A a  IX. B  triedy. Priemerná úspešnosť žiakov podľa tried: IX. A – 63,5 %,  IX. E  – 46,4 % ( 

SR – 59,7%  ;  škola – 58,4 %). 

 Žiaci navštevovali dva matematické krúžky, ktoré viedla vyučujúca matematiky v deviatom ročníku 

p. Stemnická. 

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

overenie si svojich matematických a logických schopností. 

 Žiaci V. A triedy plnili úlohy v súťaži Hravo ži zdravo. 

 Vyučujúce matematiky sa snažili zapojiť do súťaže Klokan, čo najväčší počet žiakov. 

 TVVP sa plnili priebežne, vstupné práce a školské úlohy boli vo všetkých triedach napísané 

v termíne. 

 Vyučujúci matematiky a informatiky sa individuálne venovali žiakom nadaným, ako aj slabšie 

prospievajúcim. 

 Vedúca PK informovala verejnosť o aktivitách a súťažiach na web stránke školy. 

 Vedúca PK sa zúčastnila, ako členka poroty, opravy obvodného kola MO pre 5. a 9. ročník. 

 

Aktivity /II. polrok/ 

 

 13. -18. 02. 2017 - Logická olympiáda pre intelektovo nadané deti: 12 žiakov. 

 05. 04. 2017 – Testovanie T9 - 2017 

     Výsledky: IX. A – 60,20%; IX. E – 54,09%, škola – 58,33%; SR – 56,4%. 

 04. – 08. 04. 2017– Pangea -  Celoslovenská matematická súťaž: 7., 8. ročník. 

 Február – máj 2017 – školenie Geogebra, Hejneho metódy vyučovania matematiky - p. uč. 

Stemnická. 

 Apríl 2017 – školenie Školské projekty -  p. č. Želiarová. 

 Pytagoriáda, MO – obvodné kolo: p. uč. Želiarová - členka hodnotiacej komisie. 

 

 



 13 

Projekty 

 

 Vyučujúci matematiky a informatiky využívali na svojich hodinách IKT, so žiakmi tvorili 

projekty, prezentácie (priestorové modely, Bezpečne na internete, Cestou, necestou, ...). 

 

PK Jazyk a komunikácia  

 Súťaže /I. polrok/ 

 

Názov súťaže: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry    

 

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Obvodné 

kolo 

Diana Beňová  

(IX. A) 

október – 

november 2016 
1. miesto 3. miesto 

Adam Hriň 

 (IX. E) 
október 2016 2. miesto - 

Ladislav Červenák 

 (IX. E) 
október 2016 3. miesto - 

Ľubomír Kováč 

 (IX. A) 
október 2016 4. miesto - 

Samuel Beňo 

 (VIII. E) 
   október 2016 5. miesto - 

 

 

Názov súťaže: Mám svojich starkých veľmi rád 

 

Meno a priezvisko       Termín          Umiestnenie 

P O É Z I A 

Martin Krčmár 

 (VII. A) 
október 2016 1. miesto 

Jakub Rosenberg 

 (VIII. A) 
október 2016       2. miesto 

PRÓZA   

Samuel Urgela 

 (VIII. A) 
október 2016       1. miesto 

Jakub Hric 

 (VII. A) 
október 2016       3. miesto 

 

 

 

 

Súťaže /II. polrok/ 
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Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 

 

 

 

 
 

 

 

Aktivity /I. polrok/ 

 

 Vyučujúce SJL pripravili v septembri 2016 TVVP pre jednotlivé ročníky a triedy, upravili ich podľa 

vyučovacích variantov – zodp. všetky vyučujúce SJL. 

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

vyučujúce venovali žiakom 5. roč. vzhľadom na prechod žiakov na 2. stupeň. 

Výsledky: V. A – vstupný diktát – ø1,83, vstupný test – 80,82 % (ø2,05),  

               V. B – vstupný diktát – ø2,57, vstupný test – 68,83 % (ø2,57), 

Priezvisko a meno Termín 
Školské 

kolo 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

Podmanická, 

Eliška (V. A) 
marec 2017 1. miesto účasť - 

Ťahún, Matej  

(V. A) 
marec 2017 2. miesto účasť - 

Červenák, Tomáš 

(V. B) 

Koková, Rebeka 

(VI. A) 

marec 2017 3. miesto - - 

Šišková, Ester  

(VI. A) 
marec 2017 1. miesto účasť - 

Mladenovič, Nela     

(V. A) 
marec 2017 2. miesto účasť - 

Bencová, Veronika 

(VI. B) 

Paulínyová, 

Daniela (V. A) 

marec 2017 3. miesto - - 

Hric, Jakub 

  (VII. A) 
marec 2017 1. miesto 3. miesto - 

Duvačová, 

Karolína (VII. B) 
marec 2017 2. miesto účasť 

- 

Krčmár, Martin 

(VII. A) 

Gustiňáková, 

Beata (VIII. B) 

marec 2017 3. miesto - 

 

- 

 

Rajčanová, Natália 

(IX. A) 
marec 2017 účasť - 

- 

Varadínková, 

Barbara (IX. E) 
marec 2017 účasť - - 

 Mičíková, 

Angelika (VIII. B) 
marec 2017 3. miesto - - 
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   – zodp. všetky vyučujúce SJL. 

 16. 11. 2016 sa žiaci 9. roč. sa zapojili do písomného testovania zo SJL – KOMPARO. 

Výsledky: IX. A – 60,6 %, IX. E – 50,5 %, 

úspešnosť školy – 57,6 %, národný priemer – 59,9 %,  

– zodp. všetky vyučujúce SJL. 

 23. 11. 2016 sa uskutočnilo Testovanie 5-2016, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 5. ročníka. 

Výsledky: V. A – 75,88 %, V. B – 63,52 %,  

úspešnosť školy – 69,5 %, národný priemer – 63,1 %      – zodp. všetky vyučujúce SJL.  

 V októbri a novembri 2016 prebehla príprava, nácvik a realizácia kultúrneho programu 

a zhotovenie bulletinu pri príležitosti 30. výročia založenia školy – zodp. Mgr. J. Borgulová, Mgr. E. 

Marcineková. 

 Žiaci jednotlivých tried a ročníkov vypracovali školské písomné slohové práce predpísané UO – 

zodp. všetky vyučujúce SJL.  

 Uskutočnilo sa zasadnutie  PK SJL, na ktorom bola vyhodnotená činnosť PK za 1. polrok šk. r. 

2016/17 – zodp. Mgr. E. Marcineková.  

 Podľa odporúčaní školského špeciálneho pedagóga počas vyučovacích hodín vyučujúce 

individuálne pristupovali k žiakom integrovaným zo SJL, k žiakom s poruchami učenia a ŠVVP – 

zodp. všetky vyuč. SJL. 

 Žiaci 9. ročníka si permanentne rozširovali svoje vedomosti z predmetu SJL formou krúžkov – zodp. 

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

Slovenčina na slovíčko –  IX. E). 

 Žiaci pracovali s knižničným fondom Žiackej knižnice pre II. st.  – zodp. Mgr. E. Marcineková. 

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

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

 

Aktivity /II. polrok/ 

 

 V 2. polroku školského roka 2016/2017 vyučujúce na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

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

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

sprístupňované rozmanitými metódami a formami, vyučovacie hodiny vyučujúce obohacovali 

využívaním IKT, prácou s interaktívnou tabuľou (sprostredkovanie prezentácií, filmových ukážok, 

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

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

Marcineková, Mgr. Borgulová 

 5. apríla 2017 sa uskutočnilo  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2017 

– z našej školy sa zúčastnilo 36 žiakov. Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR bola 61,20%, 

priemerná úspešnosť žiakov našej školy v SJL  bola 59,56% (IX. A – 61,28%, IX. E – 55,64%), 

žiakov 9. ročníka pripravovali Mgr. Marcineková a Mgr. Borgulová. 

 Žiaci 9. ročníka písali výstupné diktáty a testy zo SJL, výsledky VT a VD sú: 

IX. A – VT – 65,94%                                       IX. E – VT – 54,54%  

            VD – 3,09                                                       VD – 3,18 

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

 27.  apríla  2017  sa  žiaci VII. A a VII. B  zúčastnili literárno-historickej  exkurzie  do Bojníc 

a Prievidze, kde si na Bojnickom zámku pozreli dramatizáciu legendy Bosorka, zodp. Mgr. 

Marcineková. 

  2. mája 2017 žiaci vyšších ročníkov 2.  stupňa  navštívili Slovenské  národné  divadlo v  Bratislave  

a  so   záujmom  si  pozreli  divadelnú  hru  J. Palárika  Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri 

obžinkoch, zodp. Mgr. Marcineková, Mgr. Borgulová.      

 Vyučujúce  SJL  ukončili  krúžkovú  činnosť: Slovenčina hravo  a tvorivo, Slovenčina na slovíčko, 

zodp. Mgr. Marcineková, Mgr. Borgulová.                                    

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

ročníka, zodp. Mgr. Borgulová.    

 Aj v 2. polroku  sme uplatňovali  individuálny  prístup k žiakom  s poruchami  učenia,  k žiakom  so 

ŠVVP a s  integrovanými žiakmi sme postupovali podľa IVP, zodp. Mgr. Borgulová, Mgr. 

Marcineková.  
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PK Jazyk a komunikácia – cudzie jazyky  
 

Súťaže /I. polrok 

 

Názov súťaže: Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské kolo 

 

Obvodné 

kolo 

Hrmo, Tomáš 16.12.  
3. miesto 

kat.1A NEJ 

 

Holinová, Zuzana 16.12. 
3. miesto  

kat.1B NEJ 

 

Varadínková, Sofia 16.12. 
víťazka  

kat.A1 ANJ  

8. miesto 

Kováč, Marián Juraj 16.12. 
víťaz  

kat.A2 ANJ 

 

 

Súťaže /II. polrok/ 

 

Názov súťaže: Puškinov pamätník / poézia/ 

 

 

Priezvisko a 

meno 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Obvodné 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Martin Krčmár 10.04. 1. miesto   

Roderik Volf  10.04. 2. miesto 3. miesto  

Matúš Skučka  10.04. 3. miesto   

 
Názov súťaže: Puškinov pamätník /próza / 

      
Natália Jankovová  

 
10.04. 1. miesto       

Adrián Pivarči 

 
10.04. 2. miesto 2. miesto  

Barbara Varadínková 

 
10.04. 2. miesto 1. miesto účasť 

 

Aktivity /I. polrok/ 

 

Ďalšie umiestnenia žiakov v školskom kole  olympiády z ANJ: 

ANJ kategória A1: 

Adrián Rozenberg, Tomáš Kukučka, Martin Krčmár. 
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ANJ kategória A2: 

Adam Hriň, Roderik Volf, Barbara Varadínková, Diana Beňová. 

 V dňoch 30. 1. – 2. 2. 2017 sme sa zapojili do projektu AIESEC, počas ktorého šiesti stážisti 

navštevovali žiakov v triedach od 3.roč. po 9.roč. a zaujímavou formou rozprávali o svojich 

krajinách, v ktorých žijú  - rozvoj multikultúrnej výchovy. 

 

Aktivity /II. polrok/ 

 

 Učivo bolo počas celého školského roka vo všetkých cudzích jazykoch - anglickom, nemeckom a 

ruskom prebraté v súlade s TVVP. Boli precvičené všetky  zložky v CJ, čítanie, počúvanie 

s porozumením, žiaci si osvojovali gramatické štruktúry a slovnú zásobu, tvorili projekty a dialógy 

na rôzne témy. 

 Dňa 12. 05. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Puškinov pamätník - recitácia poézie a prózy 

v ruskom jazyku, kde boli naši žiaci opäť veľmi úspešní (prehľad je uvedený v tabuľke). 

 Aj v tomto školskom roku v súvislosti so športovou profiláciou našej ZŠ a snahou zabezpečiť 

výučbu cudzích jazykov už od prvého ročníka ZŠ sme pokračovali vo vo výučbe predmetu Zdravý 

životný štýl v anglickom a nemeckom jazyku, kde na druhom stupni sa vyučoval v tomto školskom 

roku už v 6.ročníku. 

 Na konci školského roka hodnotíme vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch a v predmete ZŽŠ 

pozitívne, pretože žiaci zvládli stanovený obsah učiva a dosiahli vytýčené ciele. 
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PK Zdravie a pohyb  

Súťaže /I.polrok/ 

 

Názov súťaže: Futsal starších žiakov 

 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Rajčan, Samuel 

Urgela, Samuel 

Pivarči, Adrián 

Rosenberg, Jakub 

Beňo, Radoslav /VIII.A/, 

Kukučka, Tomáš 

Tatár, Viktor 

Sučák, Michal 

Skučka, Matúš /VII.A/ 

4.11.16 2. miesto    

 
Názov súťaže: Bedminton chlapci  

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Ivanič, Marek IX.A 

Rajčan, Samuel VIII.A 

8.11.16 3. miesto    

 

Názov súťaže: Bedminton Dievčatá 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Vrtielová, Natália VIII.A 

Zelinová, Vladimíra IX.A 

8.11.16 3. miesto    
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Názov súťaže: Vybíjaná 1. stupeň 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Prokeinová, Nella 

Ivaničová, Ema 

Dudeková, Simona  

Slašťanová, Monika 

Benča, Jakub 

Čerťaský, Maroš /III.A/, 

Antal, Alex  

Ďurianová, Monika 

Rapko, Damián 

Bugár, Sebastián /IV.A/ 

11.1.16 3. miesto    

 

Názov súťaže: Volejbal dievčatá 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Vrtielová, Natália 

Ruislová, Ema 

Imrišová, Eliška /VIII.A/, 

Kováčová, Nicol  

Marková, Bibiana 

Hromádková, Emma  

Herineková, Anežka 

Zelinová, Vladimíra /IX.A/ 

25.11.16 4. miesto    

 
Názov súťaže: Basketbal chlapci 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Rajčan, Samuel 

Urgela, Samuel 

Pivarči, Adrián  

Rosenberg, Jakub 

Beňo, Radoslav /VIII.A/, 

Kukučka, Tomáš 

Tatár, Viktor 

Sučák, Michal /VII.A/, 

Ivanič, Marek /IX.A/ 

 

16.12.16 3. miesto    
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Názov súťaže: Volejbal chlapci 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Rajčan, Samuel  

Urgela, Samuel  

Pivarči, Adrián  

Rosenberg, Jakub 

Netolický, Marek  

Beňo, Radoslav /VIII.A/,  

Hric, Jakub 

Tatár, Viktor 

Sučák, Michal /VII.A/ 

12.1.17 

2.2.17 

7.2.17 

1. miesto  

1. miesto 

 

 

4. miesto 

 

 

Názov súťaže: Florbal st.žiaci ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Urgela, Samuel  

Rajčan, Samuel 

Netolický, Marek /VIII.A/, 

Kováč, Lubomír IX.A,  

Di Vico, Daniel  

Červenák, Ladislav /IX.E/, 

Tatár, Viktor 

Sučák, Milan /VII.A/ 

17.1.17 3. miesto    

 
Názov súťaže: Basketbal dievčatá  

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Vrtielová, Natália 

Ruislová. Ema 

Imrišová, Eliška /VIII.A/ 

Kováčová, Nicol 

Marková, Bibiana 

Hromádková, Emma 

Mazúrová, Tamara  

Zelinová, Vladimíra /IX.A/ 

18.1.17 2. miesto   
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Názov súťaže: Florbal  ml. žiačky ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Beňová, Natália VI.A 

Melišková, Viktória VI.A 

Pinková, Natália VI.A 

Holosová, Nina VI.A 

Dodoková, Monika VII.A 

Nárožná, Linda VII.A 

Sedliaková, Helena VII.A 

Ďuračková, Zuzana VI.A 

Šišková, Ester VI.A 

24.1. 2014 2. miesto    

 

Názov súťaže: Florbal st. žiačky ZŠ 

 
 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské  

kolo 

 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Vrtielová, Natália 

Ruislová, Ema  

Imrišová, Eliška /VIII.A/, 

Kováčová, Nicol 

Marková, Bibiana 

Hromádková, Emma 

Mazúrová, Tamara 

Zelinová, Vladimíra /IX.A/ 

19.1.17 

8.2.17 

1. miesto  

2. miesto 

 

 

 

 

 
Názov súťaže: Florbal  ml. žiaci ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Ťahúň, Matej V.A 

Dovčík, Matej VI.A 

Jakab, Ján VI.A 

Obertáš, Timotej VI.A 

Slašťan, Lukáš VI.A 

Hric, Jakub VII.A 

Hajdóni, Marek VII.A 

 

15.1. 2017 2. miesto    
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Súťaže /II.polrok/ 

 

Názov súťaže: Vybíjaná žiačok ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Beňová, Natália VI.A 

Melišková, Viktória VI.A 

Pinková, Natália VI.A 

Holosová, Nina VI.A 

Dodoková, Monika VII.A 

Nárožná, Linda VII.A 

Sedliaková, Helena VII.A 

Ďuračková, Zuzana VI.A 

Šišková, Ester VI.A 

 29.3.2017 2. miesto  

 

 

 

 

 

 

Názov súťaže: Mc Donald´s CUP  

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Bugár, Sebastián IV.A 

Alex, Antal IV.A 

Rapko, Damián IV.A 

Ďurianová, Monika IV.A 

Pažout, Šimon III.A 

Čerťaský, Maroš III.A 

Dudeková, Simona III. A 

Bujňák, Alex III,A 

Flimer, Viktor III.A 

20.4. 2017 

25.4.2017 

10.5.2017 

 

1. miesto 

 

 

1. miesto 

 

 

 

 

2. miesto 

 

 

 

 

 

Názov súťaže: Basketbal žiakov ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Urgela, Samuel VIII.A 

Pivarči, Adrian VIII.A 

Sučák, Michal VIII.A 

Chudovský, Matúš IX.A 

Šarkozi, Denis VIII.A 

Ivanič, Marek XI.A 

Kováč, Marián XI.A 

Sklenka, Dávid XI.A 

Sklenka, Joel VII.A 

16.9.2016 

 

5. miesto    
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Názov súťaže: Futbal cup  starších žiakov ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Urgela, Samuel VIII.A 

Pivarči, Adrián VIII.A 

Rajčan, Samuel VIII.A 

Rosenberg,Jakub VIII.A 

Beňo, Radoslav VIII.A 

Netolický, Marek VIIIA 

Tatár, Viktor VII.A 

Sučák, Michal VII.A 

Kukučka, Tomáš VII.A  

11.4. 2017 1. miesto nezúčastnili 

sme sa 

  

 

Názov súťaže:  Futbal cup starších žiačok ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Dodoková, Monika VII.A 

Nárožná, Linda VII.A 

Ruislová, Emma VIII.A 

Vrtielová, Natália,VIII.A 

Imrišová, Eliška VIII.A  

Kovačová, Nicol XI.A 

Hromadková, Ema XI.A 

Zelinová, Vladimíra XI.A 

 2. miesto  

 

 

 

 

 

 

Názov súťaže:  Dôvera školský pohár - futbal ml. žiaci ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Dovčík, Matej VI.A 

Jakab, Ján VI.A 

Obertáš, Timotej VI.A 

Slašťan, Lukáš VI.A 

Hric, Jakub VII.A 

Kováč, Samuel VII.A 

Hajdóni, Marek VII.A 

Boška, Šimon VII.A 

Krčmár, Martin VII.A 

12.4.2017 

4.5.20017 

23.5.2017 

1.  miesto  

1. miesto 

 

 

2. miesto 
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Názov súťaže: Dôvera školský pohár - futbal ml. žiačky ZŠ  

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Obvodné 

kolo 

 

Regionálne 

kolo 

 

Krajské 

kolo 

 

Celoslovenské 

kolo 

Holosová, Nina VI.A 

Pinková, Natália VI.A 

Duračková, Zuzana VI.A 

Melišková, Viktória VI.A 

Beńová, Natália VI.A 

Dodoková, Monika VII.A 

Nárožná, Linda VII.A 

Sedliaková, Helena VII.A 

24.4.2017 

2.5.2017 

 

 

1. miesto  

2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov súťaže: Beh oslobodenia mesta Žiar nad Hronom 

 

 

Priezvisko a meno 

Družstvo 

 

Termín 

 

Beh 

800m 

 

Beh 

 60m 

  

Beh 

1000m 

 

Štafeta 

 

 

Kováčová, Nicol XI.A 

Urgela, Samuel VIII.A 

Hriň, Adam XI.A, 

Netolický, Marek VIII.A 

Rajčan, Samuel VIIIA 

Sučák, Michal VII.A 

7.4. 2017 5. miesto 

 

 

6. miesto 

 

 

 

4. miesto 

 

 

 

 

 

3. miesto 

 

 

Aktivity /I.polrok/ 

 3.10.2016 naša škola organizovala Okresné kolo v Cezpoľnom behu. 

 18.10.2016 naša škola organizovala Krajské kolo v Cezpoľnom behu.  

  

Vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu 

 

Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v  termíne 05.2.2017 - 10.2.2017. Kurzu sa zúčastnilo 26 žiakov. Lyžiarsky 

kurz prebiehal pod vedením Ing. Bc. Štefana Muhu a Mgr. Petra Beníka. Všetci žiaci boli poučení o BOZ 

pred a počas lyžiarskeho výcviku. Výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku Salamandra Ressort – Banská 

Štiavnica, žiaci boli ubytovaní vo Vyhniach, v hoteli Sasanka. Na výcvik bola zabezpečená doprava. V 

stredu bol na lyžiarskom výcviku deň regenerácie, kedy žiaci navštívili aj bazén. Nezaznamenali sme 

žiadny úraz.  
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Aktivity /II.polrok/ 

 

Vyhodnotenie základného plaveckého výcviku 

 

Základný plavecký výcvik sa uskutočnil  v dvoch termínoch 25.4. – 28.4.2017 a 2.5. - 5.5.2017 v Mestskej 

krytej plavárni v Žiari nad Hronom. Zúčastnili sa dve druhácke triedy. Vedením plaveckého výcviku bol 

poverený Ing. Bc. Štefan Muha. Všetci žiaci boli poučení o BOZ pred a počas plaveckého výcviku. Výcvik 

prebiehal vo výukovom i v plaveckom bazéne. Nezaznamenali sme žiadny úraz. V prvom termíne sa 

plaveckého výcviku zúčastnilo 15 žiakov z II. A triedy. Techniku plávania zvládli 10 žiaci, čiastočne zvládli 

techniku plávania 5 žiaci. V druhom termíne sa plaveckého výcviku zúčastnilo 13 žiakov z II. B triedy. 

Techniku plávania zvládli 8 žiaci, čiastočne zvládli techniku plávania 5 žiaci.  

 

Prijímacie talentové skúšky  do športovej triedy 

 

V dňoch 23.5.2017 a 24.5.2017 sa v našej  škole  konali prijímacie talentové skúšky  do športovej triedy. 

Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 16 žiakov, kritériám vyhovelo 15 žiakov, 1 žiak nevyhovel. 

 

Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  
  

V mesiacoch apríl – jún 2017 prebiehalo testovanie  pohybovej výkonnosti v jednotlivých triedach. Žiaci 

oslobodení od TSV sa testovania nezúčastnili. 

 

 Žiarsky mestský polmaratón 

 

Učitelia telesnej a športovej výchovy Mgr. P. Beník, Ing. Bc. Š. Muha a Mgr. D. Hanzlíková, Mgr. M. 

Špilbergerová,  Mgr. J. Okoyeocha Kaštierová, Mgr. P. Bahnová a M. Hanzelová  sa dňa 13.5.2017 

zúčastnili Žiarskeho polmaratónu, kde pôsobili ako spoluorganizátori. 

 

 Dňa 19.5.2017 sa v areáli našej školy konala Olympiáda materských škôl – Olympijské hviezdičky 

v športe, kde so zabezpečením podujatia pomáhali učitelia telesnej výchovy a p. zástupkyňa 

pre primárne vzdelávanie našej školy. 
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PK Umenie a kultúra  

 

Súťaže – oblasť  VYV /I.polrok/ 

 

Názov súťaže: Mám svojich starkých veľmi rád, kategória –  žiaci II. stupňa ZŠ 

 

 

Priezvisko a meno 

 

termín 

 

obvodné 

kolo 

Nina Holosová 

VI.A 

november 

2016 
2. miesto 

 
 

Názov súťaže: Petrohrad očami detí, kategória –  žiaci II. stupňa ZŠ 

                    

termín zapojení vyhodnotenie 

30. 11. 2016 žiaci IX. ročníka zatiaľ nepoznáme 

 

 

Názov súťaže: Najkrajšia pohľadnica mesta k 770. výročiu založenia nášho mesta, kategória –  žiaci 

II. stupňa ZŠ 

         

termín zapojení vyhodnotenie 

december 2016 žiaci IX. ročníka zatiaľ nepoznáme 

 

 

Súťaže – oblasť  VYV /II.polrok/ 

 

Žiaci II. stupňa ZŠ sa zapojili do súťaží: Vesmír očami detí, Rodina a základné ľudské práva, Civilná 

obrana očami detí.  

Vyhodnotenie najlepších prác bolo bez našej účasti, výsledkovú listinu nepoznáme. 

 

 

Súťaže – oblasť  HUV /I.polrok/ 

 

Všetky plánované súťaže HUV sa uskutočnia v 2. polroku, preto sme sa v 1. polroku  sústredili na prípravu 

programu otvorenia Krajského kola v cezpoľnom behu a prípravu slávnostnej akadémie k 30. výročiu 

založenia našej školy. 
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Súťaže – oblasť  HUV /II.polrok/ 

Názov súťaže: Spievam, spievaš – ľudová pieseň III. kategória  

 

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Termín 

 

Okresné 

kolo 

Zuzana Balková VI. A 7. 4. 2017 

 

1. miesto 26. 4. 2017 účasť  

Richard Melaga V. B 7. 4. 2017 

 

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

Nina Holosová  VI. A 7. 4. 2017 

 

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

Rastislav  Paulík VI. A 7. 4. 2017 

 

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

 

Cena divákov: Richard Melaga z V. B triedy. Zuzana Balková postúpila ako víťazka do okresného kola 

súťaže Spievam, spievaš. Richard Melaga postúpil ako víťaz do okresného kola súťaže Slávik Slovenska. 

 
Názov súťaže: Spievam, spievaš – ľudová pieseň IV. kategória (1. miesto nebolo udelené) 

 

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

------------------------ 7. 4. 2017 

 

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

Roderik Volf  

IX. E 

7. 4. 2017 

 

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

Jakub Rosenberg 

VIII. A 

7. 4. 2017 

 

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

 

Cena divákov: Roderik Volf z IX. E triedy. 

 

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

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Termín 

 

Okresné 

kolo 

Eliška Podmanická V. A 7. 4. 2017 

 

1. miesto 25. 4. 2017 1. miesto 

Veronika Bencová VI. B 7. 4. 2017 

 

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

Lívia Mikolášová VII. B 7. 4. 2017 

 

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

 

 

Cena divákov: Eliška Podmanická z V. A triedy . 
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Názov súťaže: Spievam, spievaš – umelá pieseň IV. kategória 

  

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Termín 

 

Okresné 

kolo 

Natália Jankovová  

VII. B 

7. 4. 2017 1. miesto 25. 4. 2017 čestné 

uznanie 

Linda Nárožná  

VII. A 

7. 4. 2017 2. miesto ---------- ---------- 

Samuel Budinský  

VII. A 

7. 4. 2017 3. miesto ---------- ---------- 

Sebastián Ščepko  

VIII. B 

7. 4. 2017 3. miesto ----------- ---------- 

 

Cena divákov:  Natália Jankovová  zo VII. B triedy. 

 

Názov súťaže: Slávik Slovenska – ľudová pieseň II. kategória – okresné kolo 

 

 

Meno a priezvisko 

 

Termín 

 

Kolo 

 

Umiestnenie 

Richard Melaga  

V. B 

27.4.2017 

 

okresné 2. miesto 

 

Aktivity - oblasť  HUV /I. polrok/ 

 

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

1.10.2016  pripravila so žiakmi VII.B triedy  p. uč. Dáša Danková.  

 V priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom sa 19.9.2016 uskutočnil výchovný koncert Kyberšikana, 

v ktorom sa žiaci II. stupňa dozvedeli o výhodách i nástrahách internetovej komunikácie. Súčasťou 

programu boli i piesne dievčaťa, ktoré kyberšikanu zažilo na vlastnej koži. 

 Dňa 10.10.2016 sa v areáli našej školy uskutočnili Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov 

základných a stredných škôl – miešané družstvá. Našu školu ako organizátora už tradične 

reprezentoval aj úvodný program. Prezentovali sme v ňom mladších žiakov z III.A (rozcvička) 

a naše nádejné športové talenty zo VI.A triedy, ktoré sa predstavili netradične ako tanečníci. 

Skladbou Úsmev vyčarili pohodu, pobavili prítomných hostí, pretekárov, trénerov i rozhodcov. 

Program mal výborný ohlas aj vďaka spojeniu športu, hudby a tanca. O dramaturgickú prípravu, 

umeleckú a technickú realizáciu sa tradične postarali p. uč. Jana Borgulová, p. uč Jana Ivanová a p. 

uč. Drahomíra Hanzlíková, za technickú pomoc  ďakujeme p. Martinovi Dekýšovi a technikom z IX. 

ročníka (Ľubomír Kováč IX.A, Daniel Di Vico IX.E). 

 Výchovný koncert folklórneho súboru Hron pre žiakov II. stupňa sa uskutočnil 21.10.2016 

v MsKC v Žiari nad Hronom. Program, ktorý priblížil folklór rôznych regiónov Slovenska, pripravil 
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FS s ašpiráciou na zápis do Knihy folklórnych rekordov.  

 Tradičná Vianočná akadémia pre rodičov a širokú verejnosť sa v decembri 2016 neuskutočnila 

pre zvýšený výskyt chrípkových ochorení a následný predčasný odchod žiakov na vianočné 

prázdniny. 

 Dňa 10. 11. 2016 sme pripravili Slávnostnú akadémiu k 30. výročiu založenia našej školy. Scenár 

a réžia akadémie boli spoločným dielom p. uč. Jany Borgulovej a p. uč. Jany Ivanovej, hudobnú 

dramaturgiu a moderátorské texty pripravila p. uč. Jana Borgulová. Hlavným motívom bola  oslava 

života školy, spomienky na dobu, kolegov a žiakov, úspechy v dejinách času. Hrali, spievali, 

tancovali a cvičili súčasní i bývalí žiaci našej školy.  

Moderovania sa skvelo zhostili naše kolegyne p. uč. Drahomíra Hanzlíková a p. uč. Mária 

Špilbergerová, mimoriadne náročnú prezentáciu období v živote školy skvelo zvládla p. uč. Soňa 

Haštová. Mimoriadne pozitívne ovplyvnila úroveň a úspech podujatia súhra s technikmi, ktorí 

pomáhali zabezpečiť kvalitný zvuk a vždy správne rekvizity na scéne (Daniel Di Vico z IX.E triedy 

a Ľubomír Kováč z IX.A triedy). Svedčia o tom  slová uznania a obdivu, ktoré si vypočuli obe 

režisérky programu od nadšených hostí podujatia: predstavitelia mesta a zástupcovia zriaďovateľa 

školy, naši bývalí kolegovia a kolegyne, rodičia bývalých i súčasných žiakov, absolventi našej 

školy. Poďakovanie patrí všetkým našim skvelým súčasným i bývalým žiakom, tolerantným 

a obetavým kolegyniam a kolegom z našej školy i zo ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej, p. Stelle 

Víťazkovej z TŠK STELLA, p. Oliverovi Dávidovi z FS Hron. S neuveriteľným nasadením 

pripravovali, organizovali, nacvičovali. Ďakujem rodičom aj trénerom účinkujúcich žiakov. Aj 

vďaka nim sme publiku s našimi žiakmi predstavili program, ktorý ešte dlho rezonoval ako 

spomienka na 30. výročie založenia našej školy.  

Zaslúžený aplauz aj úspech  podujatia bol odmenou pre všetkých, ktorí celé podujatie pripravovali.  

 

Aktivity - oblasť  HUV /II. polrok/ 

 

 Výchovný koncert Miroslava Žilku POHYB JE TANEC sme zorganizovali pre žiakov I. aj II. stupňa 

17. 5. 2017 v priestoroch našej školskej telocvične. Veríme, že úspešne. Bývalý finalista súťaže 

ČESKO-SLOVENSKO MÁ TALENT sa predviedol ako skvelý tanečník, ktorý motivoval deti k tancu, 

úspešne sa pokúsil nacvičiť s nimi jednoduchú choreografiu. 

 Dňa 24.3.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ľudovej a umelej piesne Spievam, 

spievaš, do ktorého sa zapojili všetky triedy II. stupňa. Žiakov na súťaž a následné kolá pripravovali: p. 

uč. Jana Borgulová,  p. uč. Darina Macková, p. uč. Dáša Danková, p. uč. Júlia Okoyeocha-Kaštierová,  

p. uč. Mária Špilbergerová. 
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 12. 5. 2017 sa spoločenská sála budovy EBG Pedagogickej a sociálnej akadémie na Námestí Matice 

slovenskej v Žiari nad Hronom stala dejiskom výchovného koncertu speváckeho zboru slovenských 

učiteliek OZVENA pre žiakov I. – VII. ročníka, v ktorom zazneli zborové skladby rôznych období 

a žiakom boli na názorných ukážkach demonštrované hudobné žánre a formy. 

 Žiaci IX. ročníka využili príležitosť a pripravili si aj témy ročníkových prác z oblasti hudby: Michaela 

Matúšková z IX. E triedy (Shawn Mendes) a Samanta Okuliarová z IX. E triedy (Shakira). 

 Žiaci IX. ročníka využili príležitosť a zapojili sa do tanečného kurzu, ktorí absolvovali slávnostným 

Venčekom s Tanečnou školou Krist v priestoroch školy dňa 17. 6. 2017 . 

 Žiaci IX. ročníka pod vedením p. uč. Jany Borgulovej a p. uč. Márie Špilbergerovej pripravili tanečný 

program k slávnostnému ukončeniu školského roka so žiakmi IX. A a IX. E triedy: Samuel Beňo, 

Diana Beňová, Petra Gáfriková, Ema Hromádková, Matúš Chudovský, Kristína Janíková (IX. A), 

Daniel Di Vico, Adam Hriň, Roderik Volf (IX. E) sa prezentoval aj ako spevák. 

  

Aktivity - oblasť  VYV + VYU /I. polrok/ 
 

 Vyučujúca p. uč. Darina Macková so žiakmi realizovala v mesiaci október 2016 výtvarné práce 

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

kola (CVČ). Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v CVČ dňa 3.11.2016. Do súťaže boli prihlásení: 

Ľubomíra Minková z V. A triedy, Nina Holosová, Andrej Hrčka, Rebeka Koková, Alessandra 

Ozanová, Ester Šišková a Sofia Varadínková zo VI.A triedy. Vzorne nás reprezentovala hlavne Nina 

Holosová zo VI. A triedy, ktorá bola ocenená diplomom a cenou za 2. miesto. 

 Žiaci našej školy sa dňa 14. 11. 2016 zúčastnili na reprezentatívnom programe k 770. výročiu 

založenia nášho mesta v MsKC v Žiari nad Hronom. 

 Kolegyňa p. uč. Darina Macková pripravila jesennú a vianočnú výzdobu školy, zápisy do Kroniky 

školy pri príležitosti 30. výročia založenia našej školy,  navrhla  a zrealizovala vo vestibule školy 

dňa 10. 11. 2016 výtvarné riešenie interiérovej výzdoby a dekorácií Slávnostnej akadémie k 30. 

výročiu založenia našej školy (s p. uč. Danou Stemnickou a s p. uč. Beatou Želiarovou, s p. 

vychovávateľkou Monikou Hanzelovou z ŠKD). 

 

Aktivity - oblasť  VYV + VYU /II. polrok/ 
 

 V mesiacoch február – jún 2017 p. uč. Darina Macková so žiakmi všetkých ročníkov pripravila 

výtvarné práce – plagáty s tematikou Medzinárodného dňa nefajčiarov (31. 5.) a Svetového dňa boja proti 

drogám (26. 6.).  

 Ochrana životného prostredia zarezonovala u žiakov, ktorí ku Dňu životného prostredia (5. 6.) 



 32 

spracovali túto aktuálnu tému svojou optikou.   

 Umelecké obdobie baroka využila p. uč. Darina Macková  ako inšpiráciu k zaujímavým plošným 

i priestorovým výtvarným kompozíciám, ktoré svojou technikou a spracovaním zaujali natoľko, že mohli 

byť súčasťou prehliadky technickej tvorivosti Protech  – baroková architektúra,  barokové sochárstvo a 

maliarstvo, barokové úžitkové umenie, priečelie budovy, baroková fontána, baroková záhrada.  

 V mesiaci apríl 2017 p. uč. Darina Macková  pripravila jarnú výzdobu školy. 

 V mesiaci júni 2017 p. uč. Darina Macková  pripravila individuálny zápis do Knihy cti a Kroniky 

školy. 

 Pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám zorganizovala 22. 6. 2017 p. uč. Darina Macková so 

žiakmi II. stupňa výstavu plagátov s protidrogovou tematikou. 

 

PK Človek a príroda  
 

Súťaže 

 

 Vybraní žiaci 7. a 8. ročníka  absolvovali prípravné sedenia z poskytovania prvej pomoci a histórie 

ČK. 

Názov súťaže: Družstvo mladých zdravotníkov 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Okresné kolo 

Natália Jankovová  

VII.B 

9.5.2016 4. miesto 

Lívia Mikolášová 

VII.B 

Liliana Tölgyesiová 

VII.B 

Karolína Duvačová 

VII.B 

Matej Bouda 

VII.B 

 
                                                                                     zodp. p. uč. Stemnická 

Aktivity 

 

 Praktická ukážka a nácvik KPR  s pracovníkom SČK  

      - ukážky sa zúčastnili žiaci 7. ročníka. 

 Beseda s pracovníkom CPPPaP na tému: Dospievanie 

         - žiaci 7. ročníka.    

 Návšteva Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom v rámci hodín fyziky /9.ročník/. 
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 V predmete fyzika - zapojenie sa do projektu Energia z blízka – 7. ročník. 

 Prezentácie projektov na hodinách fyziky na témy: Netradičné zdroje energie, šetrenie energiou, 

separácia odpadu a iné, súvisiace s energetickými zdrojmi. 

 Využívanie webu triedime.sk na hodinách fyziky, biológie a chémie v 6. - 9. ročníku. 

 Prednášky v rámci biológie pre žiakov 7. ročníka – Čas premien. 

 Prezentácie projektov na hodinách biológie na tému – Globálne ekologické problémy a zaujímavosti 

a ochrana prírody SR. 

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

IKT, interaktívnu tabuľu. Dôraz kládli na praktickú činnosť, na využitie poznatkov v bežnom živote. 

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

zdravého životného štýlu, na protidrogovú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

environmentálnu výchovu, uplatňovali prvky regionálnej výchovy. 

 

PK Človek a spoločnosť  
 

Aktivity /I.polrok/  

 

 V novembri 2016 bola na našej škole nainštalovaná expozícia putovnej výstavky pod názvom 

pamätník SNP na Jankovom vŕšku, Múzeum partizánskej brigády Jána Žižku. Na hodinách dejepisu 

ju navštívili vyučujúci spolu so žiakmi. Výstava bola veľkým prínosom, nakoľko si žiaci rozšírili 

svoje vedomosti o históriu SNP. 

 5.12.2016 sme sa spolu s vybranými žiakmi 9.roč. zúčastnili akcie pod názvom Deň finančnej 

gramotnosti na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom, kde mohli naši žiaci 

zaujímavou formou a prácou v skupinkách rozšíriť svoje vedomosti o problematiku finančnej 

gramotnosti a naučiť sa hospodáriť s peniazmi. Súčasťou aktivít bola aj komunikácia o tejto 

problematike v anglickom jazyku so zahraničným lektorom. 

 

Aktivity /II.polrok/  

 

 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 (kyberšikana). Besied sa zúčastnili žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka. 

Uvedené prednášky sú pre žiakov veľkým prínosom, nakoľko sa žiaci môžu vyjadriť k uvedenej 

problematike. 

 25.05.2017 sa žiaci 8.a 9. ročníka zúčastnili exkurzie v Seredi. Navštívili múzeum holokaustu 
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a židovskej kultúry, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného tábora. Exkurzia bola veľmi 

zaujímavá, nakoľko sa deti mohli dozvedieť viac o dopade holokaustu na život Židov na Slovensku. 

Vypočuli si prednášku o kontroverznej osobnosti prezidenta fašistického Slovenského štátu Jozefa 

Tisa. 

 Učivo bolo vo všetkých predmetoch PK dejepis, geografia a občianska náuka prebraté v súlade 

s TVVP. 

 Žiaci tvorili projekty na rôzne témy. 

 

PK Človek a svet práce  

Súťaže 
 

Názov súťaže: ProTech – Mladý technik 

 

 Školské kolo: Zúčastnilo sa ho 149 žiakov s 96 výrobkami. 

 Finálna prehliadka Mladý technik: Zúčastnilo sa na nej 54 žiakov s 37 výrobkami. Na prehliadke 

naša škola získala 7 ocenení „najlepšia práca“. 

 Ocenenie „najlepšia práca“ získali: 

Miroslav Hriň zo IV.A triedy – v súťažnej oblasti výrobky z dreva v 2. kategórii žiakov do 10 

rokov, jednotlivec,  

Jakub Ščepko a Patrik Hrabaj z V.A triedy - v súťažnej oblasti výrobky z dreva v 3. kategórii žiakov 

od 10 do 15 rokov, kolektív, 

Jozef Nárožný z V.B a Linda Nárožná zo VII.A triedy - v súťažnej oblasti výrobky z dreva v 4. 

kategórii žiakov, DUO TÍM, 

Johanka Timková zo VI.A tiedy- v súťažnej oblasti výrobky z papiera v 3. kategórii žiakov od 10 do 

15 rokov, jednotlivec,  

Shelly Janoková z II.A triedy - v súťažnej oblasti výrobky z kovu v 2. kategórii žiakov do 10  rokov, 

jednotlivec a v súťažnej oblasti výrobky z kovu v 4. kategórii žiakov  DUO TÍM,  

Vladimíra Biela zo VII.A triedy - v  súťažnej kategórii skladanie Origami v 3. kategórii žiakov od 

10 do15 rokov, jednotlivec. 

 Pani učiteľka Prokeinová získala ocenenie za prínos v oblasti rozvoja technickej tvorivosti detí. 

 

Aktivity 

 

Podporné podujatie projektu Protech “Deň techniky” sa konalo dňa 23.septembra 2016. Prehliadky sa 

zúčastnili  žiaci 7., 8. a 9. ročníkov. Na tomto podujatí našu školu reprezentovali víťazné výrobky súťaže 

„Mladý technik “. 
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 Pani  učiteľka  Mgr. J. Prokeinová sa dňa  3.4.2017 zúčastnila akcie pod názvom „Vedecká čajovňa“  

na tému „Inovácia aktivít projektu ProTech“.  

 Žiaci sa na hodinách THD pod vedením p. uč. Haštovej zapojili do online  projektov: Energia 

zblízka a triedime.sk. 

 

 

PK Človek a hodnoty  
 

Súťaže 

 
Názov súťaže: Viem kto som, viem čo chcem 

 

 

Priezvisko a meno 

 

Termín 

 

Školské 

kolo 

 

Mestské 

kolo 

Timea Gáfriková 

 
máj 2017  4. miesto 

Viktória Melišková 

 
   

Matej Dovčík 

 
   

Patrik Antal 

 
   

 

Aktivity /I. polrok/ 

 

September 

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

následnou analýzou filmu, diskusiou a testom. 

 Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili preventívnej aktivity KYBERŠIKANA – 19. 9. 2016.   

 Aj v tomto školskom roku sme z radov siedmakov vybrali  aktívnych žiakov, ktorí sa zúčastňovali 

výcviku aktivistov zdravého životného štýlu – VII.A - Sára Adamcová, Vladimíra Biela, VII.B – 

Natália Jankovová, Liliana Tolgyesiová.   

Október               

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

 Svetový deň výživy – zdravá výživa, pyramída zdravia, zdravý životný štýl – 7. ročník. 

 Na hodinách náboženskej výchovy – aktivita Chlieb pre všetkých (návrhy žiakov ako môžu zmenšiť 

problém hladu vo svete, ako si viac vážiť jedlo). 
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 Zapojenie sa do projektu Viem kto som, viem čo chcem – 6. ročník – prvou bola interaktívna beseda  

Anonymita a bezpečnosť na internete s p. Kubinom z CVČ a p. Kováčom z Mestskej polície – 6. 10. 

2016. 

November 

 16. 11. 2016 – druhá beseda z projektu Viem kto som, viem čo chcem na tému: Násilie a ochrana 

majetku s p. Kubinom a p. Kováčom. 

 Nefajčiarsky deň – beseda o škodlivosti fajčenia pre žiakov 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 ZŽŠ na 1. stupni. 

 Multimediálny protidrogovo – motivačný koncert pre žiakov 2. stupňa – 24. 11. 2016. 

December 

 1. 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 žiakov na adventné obdobie – vianočné aktivity na hodinách ETV a NBV. 

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

v predvianočnom a vianočnom období. 

Január 

 Tretia časť projektu s p. Kubinom a p. Kováčom 12. 1. 2017 – Legálne  a nelegálne drogy. 

 Biblická olympiáda – pre nezáujem žiakov, ktorí navštevujú náboženskú výchovu sa školské kolo 

Biblickej olympiády neuskutočnilo. 

 

Aktivity /II. polrok/ 
 

Február 

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

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

životný štýl. 

 P. Kubina z CVČ v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ SR a Mestskou políciou v Žiari nad 

Hronom zorganizoval v rámci  preventívneho projektu pre žiakov 6. ročníka Viem kto som, viem čo 

chcem, besedu na tému Zdravie si chráň.  

 Obchodovanie s bielym mäsom, riziká práce v zahraničí, prevencia pred neľudským 

zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, preventívne kampane – beseda pre 

žiakov 8, a 9. roč.- p. Macková a p. Pavlová. 
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Marec 

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

Apríl 

 Deň zdravia – aktivity na hodinách ETV a NBV o zdraví, zdravom životnom štýle, uskutočnili sa 

besedy: Zdravšie žiť – pre žiakov 6. roč., Pije sa naozaj na zdravie? – pre žiakov 5. roč., pre 

siedmakov Zdravý štart do života a ôsmaci mali besedu na tému Drogy a civilizačné choroby. 

  Na našej škole sa uskutočnil Prevenčný deň (12.4.) – pre piatakov beseda s p. Chovancovou z 

CPPPaP Pozitíva a negatíva práce s PC a internetom, 6. roč. – Psychohygiena – ako sa správne učiť 

s p. Lišuchovou z CPPPaP, pre  žiakov 7. roč. bola pripravená beseda na tému Dospievanie s p. 

Malatincovou z RÚVZ, žiaci 8.roč. besedovali s komunitnými sociálnymi pracovníkmi o postavení 

človeka v spoločnosti, deviatakom kpt. Filusová rozprávala o trestno-právnej zodpovednosti 

mladistvých. 

Máj 

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

NBV, ETV. 

 Mestské kolo - Viem kto som, viem čo chcem, ktorého sa zúčastnilo jedno  4 – členné družstvo zo 

VI.A triedy – Timea Gáfriková, Viktória Melišková, Patrik Antal a Matej Dovčík, obsadili 4. 

miesto. Súťažilo sa 30. 5. 2017. 

  Medzinárodný deň nefajčiarov – aktivity o škodlivosti fajčenia, aktivity rovesníkov ZŽŠ na 1. 

stupni ZŠ – aktivistky ZŽŠ – Natália Jankovová, Liliana Tolgyesiová, Vladimíra Biela a Sára 

Adamcová robili aktivity o škodlivosti fajčenia so žiakmi 1. a 2. ročníka , žiaci 2. stupňa sa venovali 

tvorbe antireklám na cigarety.  

Máj - jún 

 Výchova k tolerancii voči osobám so zdravotným postihnutím a voči osobám z rozdielnych kultúr.  

 Deň ŽP – ekoaktivity pre žiakov 5. ročníka – tvorba prezentácií  a výtvarných prác o problémoch 

životného 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.                      
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MZ  1. - 4. ročník 

 
Vyhodnotenie činnosti MZ 1. – 4. ročník za I. polrok šk. roka 2016/2017 

 

Zasadnutia MZ 
Počet zasadnutí: 3  

Hlavné body zasadnutí: 

 Plnenie plánu MZ 

 Plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

 Prospech a správanie žiakov 

 Problémoví žiaci 

 Rôzne 

 Diskusia  

 Záver 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány za prvý polrok sú v každom ročníku splnené.   

 

Vstupné  testy 
              

 IV. A 

Slovenský jazyk  

    a literatúra 

 

92,89 % 

Diktát 2,5  

Matematika 86,00 % 

 

 

Súťaže 

  
Názov súťaže: Mám svojich starkých veľmi rád (literárno – výtvarná súťaž CVČ) 

 
Meno a priezvisko 

- trieda 
Termín Kategória Okresné  kolo 

A.Slašťan 

- 3.A 

4.11.2016 próza 1.miesto 

N.Prokeinová 

- 3.A 

4.11.2016 próza 3.miesto 

S.Janoková 

- 2.A 

4.11.2016 próza 3.miesto 

 

 

Názov súťaže: Vybíjaná mladších žiakov ZŠ 

                           
Meno a priezvisko 

- trieda 
Obvodné kolo 

11.11.2016 
Regionálne kolo 

- 
Krajské kolo 

- 

J.Benča – 3.A 3.miesto   

M.Čerťaský – 3.A 3.miesto   

E.Ivaničová – 3.A 3.miesto   

S.Dudeková – 3.A 3.miesto   

N.Prokeinová – 3.A 3.miesto   
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M.Slašťanová – 3.A 3.miesto   

M.Ďurianová – 4.A  3.miesto   

A.Antal – 4.A 3.miesto   

S.Bugár – 4.A 3.miesto   

B.Holic – 4.A 3.miesto   

D.Rapko – 4.A 3.miesto   

 

 

Názov súťaže: Pytagoriáda – Kategória P3  
  

Priezvisko a meno 

trieda 
Školské kolo 

7.12.2016 

Okresné kolo 

 
........ kolo 

Š.Filus 

- 3.A 

1.miesto   

E.Ivaničová 

- 3. A 

2.miesto   

A.Slašťan 

- 3.A 

3.miesto   

E.Kriváň 

- 3.A 

neúspešný 

riešiteľ 

  

Z.Ihring 

- 3.A 

neúspešný 

riešiteľ 

  

S.Dudeková 

- 3.A  

neúspešný 

riešiteľ 

  

J.Benča 

- 3.A 

neúspešný 

riešiteľ 

  

 

 

Názov súťaže: Pytagoriáda – Kategória P4  
 

Priezvisko a meno 

trieda 
Školské kolo 

7.12.2016 
Okresné kolo ........ kolo 

D.Rapko 

- 4.A 

1.-2.miesto   

A.Stemnický 

- 4.A 

1.-2.miesto   

M.Hriň             

- 4.A 

3.miesto   

M.Ďurianová 

- 4.A 

neúspešný 

riešiteľ 

  

B.Holic 

- 4.A 

neúspešný 

riešiteľ 
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Začlenenie žiakov v šk. roku 2016/2017 v triedach primárneho vzdelávania: 

 

Trieda Začlenený žiak Dôvod 

ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdeláv. potreby) 

VIN    (všeobecné intelektové nadanie)   

SZP    (sociálne znevýhodnené prostredie)     

I. A Katarína Luptáková 

Timotej Trnka 

Karol Šarközi 

ŠVVP – PVP – Aspergerov syndróm 

VIN  

SZP 

I. B Katarína Tóthová 

Dominika Oláhová 

SZP 

SZP 

II. A Michal Hegedüš 

Luka Jakub Šedivý 

Lucia Kamenská 

VIN    

VIN 

VIN              

II. B Ester Oláhová SZP                  

III. A           ---  

IV. A Adam Stemnický ŠVVP – ADHD, VIN 

 

 

Aktivity 

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

MAKSÍK (celoslovenská matematická súťaž) – 1x mesačne  

                 2.B – 2 žiaci (M.Barancová, A.Bungyi) 

                 3.A – 4 žiaci (Š.Filus, R.Roško, A.Slašťan, E.Ivaničová) 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov – všetky triedy  

- Záložka do knihy 

- Halloweenské čítanie  

- Štafetové čítanie 

                                                                               

 

SEPTEMBER 

 

 Doplnenie a skompletizovanie ŠkVP a tematických výchovno-vzdelávacích plánov  

– všetci vyučujúci 

 Úprava Školského vzdelávacieho programu a pracovných listov na Zdravý životný štýl v nemeckom 

jazyku pre 1.-4. ročník – p. J.Ivanová  

 Vytvorenie záujmových krúžkov na škole: 

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

Základy informatiky – p. V.Schwarzová  

Z rozprávky do rozprávky – p. J.Ivanová, p. I.Fabóková 

Angličtina hrou – p. M.Palušová 

Kreatívne všeličo – p. M.Hanzelová 

Žiacky parlament – p. V.Prokeinová 

 Aktualizácia informácií na webovej stránke školy – všetci vyučujúci 

 Vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre začlenených žiakov – triedne 

učiteľky, p. V.Prokeinová  

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

            p. I.Fabóková – všetky ročníky 
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 16.9. – LEGO - skladačka – výstava detských prác v MsKC 

           (3.A – E.Ivaničová, N.Prokeinová, R.Roško, A.Slašťan, S.Šarközi)  

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

            a žiacky parlament 

 

OKTÓBER 

 

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

 12.10. – Interaktívna výstava drevených hračiek v POS – 1.A, 1.B, 2.A 

 18.10. – Krajské kolo v cezpoľnom behu  

              otvárací program – p. D.Hanzlíková, p. J.Ivanová  

              (3.A - S.Dudeková, E.Ivaničová, R.Krátka, N.Prokeinová, Š.Filus,   

                        E.Havryliuk, A.Slašťan) 

 19.10. – Interaktívna výstava drevených hračiek v POS – 4.A 

 26.10. – Interaktívna výstava drevených hračiek v POS – 3.A, 2.B 

 27.10. – Halloween – rozhlasová relácia a halloweenská párty – p. V.Prokeinová   

              a žiacky parlament 

             

NOVEMBER 

 

 4.11. – Vyhodnotenie literárno – výtvarnej súťaže Mám svojich starkých veľmi rád 

2.A – 1 žiak (S.Janoková) 

3.A –  11 žiakov  (S.Dudeková, E.Ivaničová, K.Mazúrová, N.Prokeinová, Š.Filus,   

                            E.Havryliuk, A.Protuš, R.Roško, M.Sklenka, A.Slašťan, D.Šlachta) 

 10.11. – Oslavy 30.výročia školy – p. D.Hanzlíková, p. J.Ivanová, p. I.Fabóková 

              (J.Benča-3.A – účasť na vystúpení v kultúrnom programe školy) 

 11.11. – Obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiakov ZŠ – 3.miesto 

              (3.A – 6 žiakov,  4.A – 4 žiaci) 

 23.11. – Návšteva mestskej knižnice – 2.A, 2.B 

 23.11. – Beseda v CvČ – „Život v lese“ – 4.A  

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

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

              2016/2017 – všetky vyučujúce 

 

DECEMBER 

 

 6.12. – Mikuláš – p. V.Prokeinová a žiacky parlament 

 7.12. – Pytagoriáda – školské kolo  

            3.A (7 žiakov – 3 úspešní riešitelia)                                                             

            4.A (5 žiakov – 3 úspešní riešitelia) 

 13.12. – Vianočné vystúpenie v Klube dôchodcov – p. V.Schwarzová, p. D.Hanzlíková – 2.A, 4.A  

 14.12. – Vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov – p. V.Schwarzová, p. D.Hanzlíková – 2.A, 4.A                

 Dobročinná charitatívna zbierka na pomoc žiakovi našej školy (V.Flímerovi z 3.A)  

– p. J.Ivanová, p. V.Prokeinová 

 

JANUÁR 

 

 Polročné sebahodnotenie žiakov – všetky triedy 

 25.1. – Vyhodnotenie vých.-vzdel. výsledkov za I. polrok šk. roku 2016/2017 – všetky vyučujúce              
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ŠKD:   3 oddelenia  

 

Aktivity v ŠKD 

 
 SEPTEMBER 

 Doplnenie a úpravy v ŠkVP 

 Aktualizácia informácií na webovej stránke školy 

 Mliečny deň 

 Ovocno-zeleninový deň  

 

OKTÓBER 

 Mesiac úcty k starším – výroba darčekov do Domova dôchodcov 

 Tekvičkovanie – tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi žiakov 

 

NOVEMBER 

 Protidrogový týždeň 

 Imatrikulácia prvákov 

 

DECEMBER 

 Mikulášska diskotéka 

 Výroba vianočných pozdravov pre dôchodcov 

 Účasť na výstave maľby, kresby a kovových plastík v MsKC 

 

JANUÁR 

 Hry a súťaže na snehu 

 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov - Obal na rozprávkovú knihu 

                                                - Môj vymyslený príbeh 

                                                                       - Najkrajšia ilustrácia 

 

Projekty 

 
 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – p. V.Schwarzová 

 Jazykový projekt AIESEC – p. D.Hanzlíková – 3.A, 4.A  

                                     

Vyhodnotenie činnosti MZ 1. – 4. ročník za II. polrok šk. roka 2016/2017 

 

Zasadnutia MZ 
Počet zasadnutí: 2  

Hlavné body zasadnutí: 

 Plnenie plánu MZ 

 Plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

 Prospech a správanie žiakov 

 Problémoví žiaci 

 Rôzne 

 Diskusia  

 Záver 
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Výstupné  testy 
                 

TESTY IV. A 

Matematika 63,2   % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

84,22 % 

Diktát priemer 2,6 

 

 

Súťaže 

 
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín – POÉZIA – I. kategória 

 
Meno - trieda Školské kolo 

14.3.2017 

Obvodné kolo 

24.3.2017 

Regionálne kolo 

 

Krajské kolo 

E.Ivaničová - 3.A 1.miesto účasť   

S.Dudeková – 3.A 2.miesto účasť   

A.Greguš - 2.A 3.miesto -   

 
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín – PRÓZA – I. kategória  
 

Meno - trieda Školské kolo 

14.3.2017 

Obvodné kolo 

23.3.2017 

Regionálne 

kolo 

Krajské kolo 

M.Barancová – 2.B  1.miesto účasť   

R.Roško - 3.A 2.miesto účasť   

Š.Filus – 3.A 3.miesto -   

 

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

Meno - trieda Školské kolo 

6.4.2017 

Okresné  kolo 

26.4.2017 

........ 

kolo 

M.Bodor – 2.B 1.miesto účasť  

M.Zimanová – 1.A 2.miesto -  

P.K.Barcík – 1.A 

L.J.Šedivý – 2.A 

3.miesto 

3.miesto 

- 

- 

 

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

 
Meno - trieda Školské kolo 

6.4.2017 

Okresné  kolo 

26.4.2017 

........ 

kolo 

R.Krátka – 3.A 1.miesto účasť  

M.Hriň – 4.A 2.miesto -  

N.Prokeinová – 3.A 3.miesto -  
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Názov súťaže: Spievam, spievaš – umelá pieseň – I. kategória 

 
Meno - trieda Školské  kolo 

6.4.2017 

Okresné  kolo 

25.4.2017 

........ 

kolo 

N.Beňová – 2.B 1.miesto 3.miesto  

K.Šouc – 2.B 2.miesto -  

K.Luptáková – 1.A 3.miesto -  

 

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

 
Meno - trieda Školské  kolo 

6.4.2017 

Okresné  kolo 

25.4.2017 

........ 

kolo 

-    

-    

-    

 

 

Názov súťaže: Logická olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov  

 
Meno - trieda Kategória Celoslovenské kolo 

14.2.2017 

T.Trnka – 1.A I. účasť 

M.Hegedüs – 2.A II. účasť 

L.Kamenská – 2.A II. účasť 

L.J.Šedivý – 2.A II. účasť 

A.Stemnický – 4.A IV. úspešný riešiteľ 

 

 

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

  
Meno - trieda Školské kolo 

7.12.2016 

Okresné kolo  

14.3.2017 

........ 

kolo 

Š.Filus- 3.A 1.miesto 7.-8.miesto  

E.Ivaničová – 3.A 2.miesto 9.miesto  

A.Slašťan – 3.A 3.miesto 2.miesto  

 

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

 
Meno - trieda Školské kolo 

7.12.2016 

Obvodné kolo 

14.3.2017 

........ 

kolo 

D.Rapko - 4.A 1.miesto účasť  

A.Stemnický - 4.A 2.miesto 7.miesto  

M.Hriň - 4.A 3.miesto účasť  
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 Názov súťaže: Klokan – medzinárodná matematická súťaž 
 

Meno - trieda Kategória Medzinárodná súťaž 

20.3.2017 

D.Rusnák – 1.B K1 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

L.Kvačkaj – 1.B K1 účasť 

T.Kováčiková – 1.B K1 účasť 

T.Jánošová – 1.B K1 účasť 

L.Urblíková – 1.B K1 účasť 

A.Krivý – 1.A K1 účasť 

T.Trnka – 1.A K1 účasť 

 

T.Ziman – 2.A 

 

K2 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

- školský šampión 

S.Janoková – 2.A K2 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

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

M.Hegedüš – 2.A K2 účasť 

D.Franta – 2.A K2 účasť 

M.Baláž – 2.A K2 účasť 

L.Tesáková – 2.A K2 účasť 

K.Svoreňová – 2.B K2 účasť 

S.Svoreňová – 2.B K2 účasť 

 

Š.Filus – 3.A K3 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

Z.Ihring – 3.A K3 20% najúspešnejších riešiteľov SK 

E.Havryliuk – 3.A K3 účasť 

A.V.Kmeť – 3.A K3 účasť 

E.Kriváň – 3.A K3 účasť 

R.Roško - 3.A K3 účasť 

A.Slašťan - 3.A K3 účasť 

M.Sklenka – 3.A K3 účasť 

 
 

Názov súťaže: Maksík – celoslovenská matematická súťaž 
 

Meno - trieda Kategória Celoslovenská súťaž 

2016/2017 

S.Janoková – 2.A M II titul: Najmúdrejší MAKSÁČIK 

D.Franta – 2.A M II účasť 

Š.Ťahúň – 2.A M II účasť 

A.Bungyi – 2.B M II titul: Najmúdrejší MAKSÁČIK 

M.Barancová – 2.B M II účasť 

 

Š.Filus - 3.A M III titul: Najmúdrejší MAKSÁČIK 

E.Ivaničová – 3.A M III účasť 

A.Slašťan – 3.A M III účasť 

R.Roško – 3.A M III účasť 
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Názov súťaže: Žiarska basketbalová mikroliga – ml. žiaci   

 
1. kolo  

 14.3.2017 

2. kolo  

3.4.2017 

3. kolo  

25.4.2017 

4. kolo  

11.5.2017 

5. kolo 

15.6.2017  

1.miesto 2.miesto 3.miesto 2.miesto 3.miesto 

P.K.Barcík – 1.A 

D.Mráz – 1.A 

A.Krivý – 1.A 

M.Krnáč – 1.A 

D.Rusnák – 1.B 

L.Kvačkaj – 1.B 

A.Dunka – 1.B 

L.Oláh – 1.B 

M.Šarközi – 1.B 

M.Dunko – 2.A 

T.Ziman – 2.A 

K.Šouc – 2.B 

A.Bungy – 2.B 

M.Rakyta – 2.B 

V.Šarközi – 2.B 

 

Názov súťaže: Gymnastický štvorboj    

 
Meno - trieda Okresné kolo 

17.3.2017 

Krajské kolo 

 

M.Slašťanová – 3.A 

 

a žiaci II.stupňa 

 

 

1.miesto 

 

- 

 

 
Názov súťaže: McDonald´s Cup – futbal ml. žiakov a žiačok   

 
Okresné kolo 

20.4.2017 

Regionálne kolo 

10.5.2017 

Krajské kolo 

 

Majstrovstvá 

Slovenska 

1.miesto 2.miesto - -   

A.Bujňák – 3.A 

M.Čerťaský – 3.A 

V.Flímer – 3.A 

Š.Pažout – 3.A 

M.Slašťanová – 3.A 

M.Ďurianová – 4.A 

A.Antal – 4.A 

D.Rapko – 4.A 

S.Bugár – 4.A 

 

A.Bujňák – 3.A 

M.Čerťaský – 3.A 

V.Flímer – 3.A 

Š.Pažout – 3.A 

S.Dudeková – 3.A 

M.Ďurianová – 4.A 

A.Antal – 4.A 

D.Rapko – 4.A 

S.Bugár – 4.A 
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Názov súťaže: Protech – prehliadka technickej tvorivosti detí 
 

Meno - trieda Školská prehliadka 

25.5.2017 

Finálna prehliadka  

14.6.2017 

M.Hrabajová – 1.A ocenený výrobok účasť 

H.Koštialová – 1.A ocenený výrobok účasť 

T.Trnka – 1.A ocenený výrobok účasť 

S.Janoková – 2.A ocenený výrobok najlepšia práca – výrobky z kovu 

L.Tesáková – 2.A ocenený výrobok účasť 

R.Roško – 3.A ocenený výrobok účasť 

M.Hriň – 4.A ocenený výrobok najlepšia práca – výrobky z dreva 

P.Koštial – 4.A ocenený výrobok účasť 

D.Steinerová – 4.A ocenený výrobok účasť 

 

 

Aktivity 

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

ČITATEĽSKÁ ŠTAFETA – všetky triedy 

MAKSÍK (celoslovenská matematická súťaž) – 1x mesačne – 2.A, 2.B, 3.A  

                 titul najmúdrejší MAKSÁČIK získali: S.Janoková – 2.A, A.Bungyi – 2.B, 

                                                                               Š.Filus – 3.A 

ŠK. KNIŽNICA – Žiacku knižnicu navštívilo 55 registrovaných užívateľov a spolu bolo  

                              vypožičaných 222 kníh. Najviac kníh si za rok vypožičal G.Sukop – 3.A,  

                              L.Tesáková a Z.Šarközi – 2.A. 

  

       
JANUÁR 

 Sebahodnotenie žiakov – všetky triedy 

 30.1. – 2.2. – Jazykový projekt Educate Slovakia – 3.A, 4.A 

 

FEBRUÁR 

 Prehodnotenie žiakov so ŠVVP – p. V.Prokeinová 

 14.2. - Logická olympiáda pre intelektovo nadaných žiakov – žiaci z 1.A, 2.A, 4.A 

           (úspešný riešiteľ: A.Stemnický – 4.A)   

 14.2. – Valentínska pošta – p. D.Rajčanová 

 16.2. – Tvorivé dielne v B.Bystrici – Fašiangové masky – 4.A 

 16.2.-23.2. – Fašiangové čítanie – všetky triedy 

 24.2. – Fašiangový sprievod – p. D.Rajčanová 

 

 

MAREC 

 14.3. – Žiarska basketbalová mikroliga – 1. a 2. ročník (1.miesto) 

 14.3. – Okresné kolo matematickej Pytagoriády – 3.A, 4.A 

            (2.miesto – A.Slašťan – 3.A) 

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

 17.3. – Beseda: Bezpečne na železnici – 2. a 3. ročník 
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 17.3. – Gymnastický štvorboj žiakov ZŠ – 1.miesto (M.Slašťanová – 3.A) 

 18.3. – Po stopách Harryho Pottera – akcia pre škôlkárov 

 20.3. – Matematický Klokan – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A 

            (medzi 20% najúspešnejších riešiteľov SR patria: D.Rusnák – 1.B,  

            S.Janoková – 2.A, Š.Ťahúň – 2.A, T.Ziman (školský šampión) – 2.A,  

            Š.Filus – 3.A, Z.Ihring – 3.A) 

 21.3. – Beseda s príslušníkom MP o šikanovaní – 1.A, 1.B, 2.B, 3.A 

 21.3. – Čítanie pre predškolákov – 2.A, 2.B 

 23.3. – Deň otvorených dverí v 1.ročníku a na hodinách ZZS v anglickom   

            a nemeckom jazyku 

 23.3 – Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín - PRÓZA 

           (M.Barancová – 2.B, R.Roško – 3.A) 

 24.3. – Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín - POÉZIA 

            (E.Ivaničová – 3.A, S.Dudeková – 3.A) 

 29.3. – Zážitkový kurz prvej pomoci – všetky triedy 

  

APRÍL 

 3.4. – Žiarska basketbalová mikroliga – 1. a 2. ročník (2.miesto) 

 4.4. – Tvorivé dielne: Jarné zvykoslovie – všetky triedy 

 5.4. – Zápis do prvého ročníka 

 6.4. – Školské kolo Spievam, spievaš – všetky triedy 

 7.4. – Beh oslobodenia – 3.A, 4.A   

          (3.A – M.Slašťanová, M.Čerťaský, J.Benča, V.Flímer, A.Bujňál, Š.Pažout,   

                     Z.Ihring, A.Protuš 

           4.A – M.Ďurianová, B.Holic, A.Antal, S.Bugár)                  

 12.4. – Depistáž čítania – 2.A, 2.B 

 20.4. – Okresné kolo McDonalds Cup – futbal ml. žiakov a žiačok – 1.miesto  

                                                             – 3.A, 4.A             

 25.4. – 28.4. – Základný plavecký výcvik – 2.A 

 25.4. – Žiarska basketbalová mikroliga – 1. a 2. ročník (3.miesto) 

 25.4. – Okresné kolo Spievam, spievaš - umelá pieseň v Kremnici 

            (3.miesto – N.Beňová – 2.B) 

 26.4. – Okresné kolo Spievam, spievaš - ľudová pieseň v Kremnici 

            (M.Bodor – 2.B, R.Krátka – 3.A) 

 28.4. – Návšteva mestskej knižnice – Pasovanie prvákov za čitateľov MK – 1.B  

 

MÁJ 

 3.5. – Návšteva mestskej knižnice – Pasovanie prvákov za čitateľov MK – 1.A 

 2.5. – 5.5. – Základný plavecký výcvik – 2.B 

 10.5. – Reg. kolo McDonald´s Cup v B. Štiavnici – futbal ml. žiakov a žiačok - 2.miesto 3., 4.A             

                                                                                            

 11.5. – Žiarska basketbalová mikroliga – 1. a 2. ročník (2.miesto) 

 12.5. – Výchovný koncert – spevácky zbor OZVENA 

 17.5. – Výchovný koncert M.Žilku: Prejav sa pohybom 

 19.5. – Olympiáda hviezdičiek – p. D.Hanzlíková 

 23.5. – Komisionálne skúšky: J.Oťapka – prestup do 2.ročníka 

 25.5. – Návšteva mestskej knižnice - Bájky – 4.A 

 25.5. – PROTECH – školská prehliadka technickej tvorivosti detí – všetky triedy 
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 28.5. – 2.6. – ŠvP  TRALALAND – 2.A, 3.A, 4.A 

 31.5. – Beseda rovesníckych skupín: Škodlivosť fajčenia – 1.A, 1.B, 2.B 

 Prehodnotenie žiakov so ŠVVP – p. D.Rajčanová  

 

JÚN 

 2.6. – Cvičenie v prírode – všetky triedy 

          (Plán Cvičenia v prírode vypracovala p. I.Benčová) 

 5.6. – Filmové predstavenie k MDD – Deep 

 6.6. – Fotenie triednych kolektívov – všetky triedy 

 7.6. – Prezentácie ročníkových prác – všetky triedy 

 9.6. – Olympiáda nádejí – 3.A, 4.A 

          (3.A – E.Ivaničová, Z.Štrbová, M.Slašťanová, M.Čerťaský, J.Benča, V.Flímer,  

                     Z.Ihring 

           4.A – M.Ďurianová, D.Steinerová, A.Antal, S.Bugár, D.Rapko, B.Holic,   

                     I.Bartoš) 

 14.6. - PROTECH – finálna prehliadka technickej tvorivosti detí – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A  

            (ocenení žiaci: S.Janoková – 2.A, M.Hriň – 4.A) 

 15.6. – Žiarska basketbalová mikroliga – 1. a 2. ročník (3.miesto) 

 16.6. – Koncoročný výlet „Habakuky“ na Donovaloch – 1.A, 1.B 

 20.6. – Koncoročný výlet – Atlantis Center v Leviciach – 3.A, 4.A 

 26.6. – Zber papiera – všetky triedy (p. M.Hanzelová)  

 26.6. – Didaktické hry v prírode – všetky triedy  

(Plán didaktických hier vypracovali p. V.Schwarzová, p. D.Hanzlíková) 

 Koncoročné sebahodnotenie žiakov – všetky triedy 

 

 

Aktivity v ŠKD 

 
 FEBRUÁR 

 16.2. – Výlet do B.Bystrice – prehliadka mesta, návšteva múzea Thurzov dom  

                                                a výroba tradičných fašiangových masiek  

 24.2. – Fašiangový karneval – hry a súťaže 

 

 MAREC 

 23.3. – Deň otvorených dverí v ŠKD 

 30.3. – Návšteva planetária M.Hella – premietanie filmu a pozorovanie oblohy  

 

APRÍL 

 Ochrana prírody – projekty detí v oddeleniach 

 

MÁJ 

 12.5. – Tvorivé dielne pre mamičky 

 

JÚN 

 16.6. – Celodenný výlet do Podhájskej – návšteva termálneho kúpaliska 
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Projekty 

 
 Projekt etwinning – Spoznávame nielen literatúru - p. D.Hanzlíková 

 Predloženie projektov na schválenie:  

- Škola je pre každého (inklúzia na školách) – p. D. Hanzlíková 

- Obnova odborných učební (fyziky, chémie a biológie) – p. D. Hanzlíková 

 

 

Vzdelávacie aktivity členov MZ 

 
 Magisterské štúdium: Sociálny pedagóg a vychovávateľstvo Trnavská univerzita  

– p. D.Rajčanová 

 Edulab – Projekt pre učiteľov primárneho vzdelávania s názvom Kozmix 

            – p. D.Hanzlíková, p. E.Višňanská, p. V.Schwarzová  

 Aitec – Prvouka na primárnom stupni vzdelávania  

         – p. I.Benčová, p. E.Višňanská, p. V.Schwarzová 

 ZŠ, Prievidza – Blokové vyučovanie – všetky vyučujúce primárneho vzdelávania 

    

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 živočíchov, 

- starostlivosť o interiér školy a tried, 

- šetrenie energiami. 
 

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

technického myslenia a zvýšenia záujmu o technické profesie. 
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ZOZNAM  ŽIADOSTÍ PROJEKTOV PRE ZÍSKANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

V ŠK. ROKU 2016/2017 

 

Názov projektu Organizácia Autor Úspešnosť 

Škola je pre každého 

MŠVVaŠ SR  

ESF – Operačný program 

ľudské zdroje 

Mgr.  

D. Hanzlíková 
 

Obnova odborných učební 

MŠVVaŠ SR 

IROP – Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

Zriaďovateľ/ 

kontakt. os. – 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 využívané žiakmi 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) vyžadujú dôkladnú 

rekonštrukciu. 

 

Budova školy 

- zložená 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 pedagógov i žiakov.                      

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

a)    O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov  

Dotácia zo štátneho rozpočtu 585 414 € 

z toho:  

 normatívne finančné prostriedky 

 nenormatívne finančné prostriedky 

549 538 € 

35 876 € 

- na dopravu žiakov 

- presun z roku 2015  

- na asistenta učiteľa 

4 673 € 

131 € 

17 384 € 
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- sociálne znevýhodnené prostredie 

- príspevok na učebnice 

- vzdelávacie poukazy 

3 593 € 

1 613 € 

8 482 € 

 

Čerpanie: 
 

Normatívne finančné prostriedky: 

 

Mzdy a odvody do poisťovní 488 011 € 

Mzdy 356 011 € 

 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 

 

132 069 € 

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

sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové poistenie 

 

 

Prevádzka 61 458 € 

Cestovné náhrady tuzemské 8 € 

 finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplatenie 

cestovného pre zamestnancov na školeniach a seminároch 

 

Energie, voda a komunikácie 35 969 € 

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

teplo, vodné a stočné, úhradu za telekomunikačné služby a poštovné 

Materiál 4 888 € 

 nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, údržbárskeho materiálu, pracovného 

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

a kompenzačných pomôcok,  

 

Údržba 919 € 

 oprava výpočtovej techniky, údržba kamerového systému, oprava elektroinštalácie, oprava 

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

 

Prenájom  25 € 

 prenájom zariadení a riešenie manažmentu tabletov Samsung School   

 

Služby 17 049 € 

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

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

stravovanie, poistenie žiakov,  prídel do SF, odmeny na základe dohôd o vykonaní pracovnej 
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činnosti, dane - odvoz odpadu... 

 

Bežné transfery jednotlivcom 2 600 € 

 finančné prostriedky použité na nemocenské dávky vyplatené počas práceneschopnosti 

zamestnancov školy 

 odstupné 

 

Nenormatívne finančné prostriedky    25 650 € 

 

Doprava žiakov 4 673 € 

 finančné prostriedky použité na dopravu žiakov bolo vyčerpané vo výške 4 673 €, z toho 

z roku 2014 bolo použitých 131 € a presunutých do roku 2017 bolo 267 € 

 

Na asistenta učiteľa 17 384 € 

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

poisťovní pre asistenta učiteľa 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 3 593 € 

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

znevýhodneného prostredia 

 

Príspevok na učebnice 1 613 € 

 finančné prostriedky použité na nákup učebníc anglického jazyka a učebníc prvouky  

 

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

v členení podľa financovaných aktivít 

 

Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 8 482 € 

 finančné prostriedky použité na vyplatenie odmien na základe dohôd  pre vedúcich krúžkov 

v sume 5 594 €, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne v sume 1 817 €  a na nákup 

učebných pomôcok a materiálu potrebného na činnosť jednotlivých krúžkov v sume 1 071 € 

  Celková dotácia na vzdelávacie poukazy 8 227 € 

c)    O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov, 

právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

Príspevky a dary: 

 Slovenský  futbalový zväz 1 000 € za umiestnenie na 3. mieste na finálovom turnaji futbalovej 

súťaže Dôvera Školský pohár SFZ 2015/16, ktoré boli použité na nákup športových potrieb. 

 ŽHS, a.s. 100 €, ktoré boli použité na nákup materiálu. 

 ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., Grant Renáty Zmajkovičovej 160 €, ktoré boli použité na obnovu 

školskej jedálne. 
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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 2016/2017 nadväzovala na koncepciu rozvoja škôl a školských 

zariadení mesta Žiar nad Hronom. Z uvedeného dokumentu a zároveň aj z  Koncepcie rozvoja Základnej 

školy, Jilemnického ulica č.2, Žiar nad Hronom zo spomenutej oblasti uvádzame nasledovné: 

Vízia mesta – prosperujúce školy a školské zariadenia efektívne využívajúce 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 žiakov 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 žiakov k zdravému životnému štýlu, 

 zmysluplné využívanie voľného času (krúžky, 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 Žiar nad Hronom a zároveň aj z Koncepcie 

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

edukačného rozvoja, ktoré sú rozpracované do plánu práce a úloh pre každý mesiac v školskom roku. Úlohy 

pre každý mesiac sú zverejňované na stránke školy a ich plnenie pravidelne vyhodnocované na pracovných 

poradách konaných min. 1 krát za mesiac. Z ich plnenia v školskom roku 2016/2017 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 žiakov. V školskom roku 2016/2017 sa podpora realizovala 

v klasických triedach a samostatných triedach pre žiakov so športovým nadaním.  
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Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov v oblasti cudzích jazykov so zreteľom na možnosti školy, ktoré 

plánujeme postupne vylepšovať. 
 

 Vyhodnotenie 

 V školskom roku 2016/2017 pokračovalo šiesty rok zavádzanie predmetu Zdravý životný štýl (ZZS) 

do vyučovania, ktorý sa vyučuje v anglickom a v nemeckom jazyku. Časová dotácia – 2 hodiny v prvom 

a v druhom ročníku, v ostatných ročníkoch 1 hodina týždenne. 

 

    Vo vyučovacom procese poskytovať žiakom dostatok podnetov na rozvíjanie zručností podporujúcich 

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

 

 Vyhodnotenie 

 Na základe vykonaných hospitácií môžeme konštatovať, že uvedené rozvíjanie zručností u žiakov 

zaraďovali učitelia medzi prioritné oblasti svojej práce. 

  

 Podporiť širšie využívanie IKT žiakmi 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 

využívali. Stali sme sa referenčnou školou spoločnosti LittleLane. Interaktívne produkty spoločnosti 

využívali pedagogickí pracovníci vo výchovno-vzdelávacom procese v ktorejkoľvek časti vyučovacej 

hodiny. V maximálnej miere s tabletmi pracovali žiaci primárneho vzdelávania na hodinách slovenského 

jazyka, matematiky a na hodinách anglického jazyka. Postupne budú pribúdať interaktívne výčbové 

materiály aj pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania. 

 

 Všestranný rozvoj žiakov zabezpečiť podporou športových aktivít a zdravého životného štýlu. 

 

Vyhodnotenie 

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

štýlu. Z uvedeného vyplýva, že škola sa zameriavala na výber aktivít smerujúcich k podpore zdravia 

a rozvouju pohybových zručností žiakov. 

 

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

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

 

          Vyhodnotenie 

           Škola dosiahla v tomto školskom roku vyššiu úspešnosť pri testovaní žiakov deviatych ročníkov 

zo slovenského jazyka. Napriek tomu, sme mali priemernú úspešnosť školy v matematike vyššiu ako 

národný priemer. Konkrétne výsledky sú rozpracované vyššie. Dosiahnuté výsledky boli adekvátne 

schopnostiam žiakov, preto môžeme skonštatovať, že v testovaní žiakov sme boli úspešní. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Zabezpečenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
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vzdelávacími potrebami. 

Vyhodnotenie 

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

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

Zabezpečiť vhodné priestorové podmienky a materiálno-technické vybavenie nevyhnutné na  rozvoj 

schopností alebo osobnosti dieťaťa.  

 

Vyhodnotenie 

Škola priebežne podľa aktuálnych možností zabezpečuje vhodné priestorové, personálne 

a materiálno-technické vybavenie pre intaktných žiakov, ale aj pre žiakov 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 až po ukončenie prípravy na povolanie. 

 

Vyhodnotenie 

Škola priebežne 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 žiakov 

s nadaním. 

 

Vyhodnotenie 

Zabezpečenie inštitucionálnych a individuálnych podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov s 

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

koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení mesta Žiar nad Hronom. Zabezpečovanie uvedených 

podmienok v spomenutých dokumentoch sa opiera v prevažnej 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. Žiaci s pohybovým 

nadaním boli vzdelávaní v samostatných triedach na celom druhom stupni. 

 

            Škola bude pokračovať pri propagácii a budovaní športových tried, zvyšovať v rámci koncepčného 

zámeru počet športujúcich žiakov a tým kompenzovať jednostranné zaťažovanie žiakov. 

 

            Vyhodnotenie  

            Škola na základe svojho zamerania priebežne splnila svoje ciele. Bližšie informácie o zapojenosti 

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

Škola sa zapájala nielen do oblastných súťaží, ale žiaci svojimi výkonmi reprezentovali školu i mesto aj 

v krajských a celoslovenských súťažiach. 

 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Zabezpečenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 
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prostredia. 

Vyhodnotenie 

Škola sa snažila vytvárať vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Vo výchovnovzdelávacom procese sa im individuálne venovali asistentky 

učiteľa. 

 

Klásť dôraz na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, skvalitniť vyhľadávaciu činnosť s využitím všetkých dostupných foriem a metód práce.  

 

Vyhodnotenie 

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

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

komunikáciu so zákonnými zástupcami týchto žiakov. Oceňujeme prístup a pomoc zriaďovateľa v uvedenej 

oblasti. Osvedčila sa nám i spolupráca s komunitným centrom. 

 

Zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií 

Pokračovanie v zavádzaní a využívaní informačno-komunikačných technológií do procesu výchovy 

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

detí a mládeže.  

 

Vyhodnotenie 

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

progres nastal v predchádzajúcom období, nakoľko výziev s daným zameraním je stále menej. 

 

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

komunikačnými technológiami. 

 

Vyhodnotenie 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti využívania IKT a implementovania získaných 

poznatkov priamo do vyučovania prebiehalo buď v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania alebo 

interným vzdelávaním.  

 

Prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom 

procese vytvoriť priaznivé podmienky na budovanie širokej bázy vedomostí. 

 

Vyhodnotenie 

IKT umožňujú ľahký prístup k informáciám využitím moderných technológií a internetu, čím 

uľahčujú dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich využívanie 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 
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Škola sa aj v školskom roku 2016/2017 aktívne zapojila do aktivít projektu ProTech ako aj iných 

aktivít. Škola v projekte ProTech získala nielen niekoľko ocenení pre žiakov, ale i ocenenie pedagóga za 

najaktívnejšiu prácu so žiakmi v tejto oblasti. 

 

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 

údržbárskych prác ako i riešenie priebežne vzniknutých situácii, ktoré si vyžadovali okamžitú 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 snaží 

zabezpečovať hlavne základné funkcie potrebné na chod školy.  

 

Budovanie a využitie 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 zo strany vedenia mesta zatiaľ 

nerealizovali. Stráženie objektu školy zabezpečuje Mesto Žiar nad Hronom.  

 

 Modernizácia materiálno-technického vybavenia 

Spracovať návrh na modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy s alternatívnymi 

možnosťami financovania a predbežným časovým harmonogramom realizácie. 

 

Vyhodnotenie 

Škola sa aj v školskom roku 2016/2017 zapájala do projektov s cieľom modernizovať materiálno-

technické vybavenie.  

 

Vypracovať plán investícií zameraný na modernizáciu vybavenia zariadení školského stravovania 

a zvýšenie kvality poskytovaných služieb s predbežným časovým harmonogramom realizácie. 

 

Vyhodnotenie 

V uplynolom školskom roku sa menila podlaha v priestoroch jedálne školy určených na prípravu 

jedál, čím sa zvýšila hygienická, bezpečnostná a estetická úroveň uvedeného priestranstva 

. 

Zdravá výživa patrí k najviac diskutovaným témam odbornej aj širokej verejnosti. Škola sa orientuje 
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na šport a zdravý životný štýl, ktorá je vo veľmi úzkej kohézii práve so zdravou výživou. 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 2016/2017 vedenie školy podporovalo a nabádalo učiteľov k využívaniu 

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

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

a efektivitu dosahovania výsledkov vo vyučovacích predmetoch.  Na základe plánu kontinuálneho 

vzdelávania sem umožnili ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 

           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 priebežne 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 žiakov. 

 

      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. Žiarsky 

mestský polmaratón, Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike/. Aktívne sa zapája a zároveň sama ponúka 

služby ostatným občanom mesta. 

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  žiakov s nadaním. 

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

a ostatných športov. 

- V príprave žiakov a ich umiestnení vo výtvarných, hudobných a recitačných súťažiach. 

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

- V aktívnej činnosti Žiackeho parlamentu na aktivitách školy. 

- V aktívnej  činnosti  v oblasti environmentálnej výchovy. 

- V širokospektrálnej krúžkovej činnosti. 

-  V skúsenostiach a schopnostiach kolektívu organizovať športové podujatia na úrovni mesta, 
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regiónu, kraja i na celoslovenskej úrovni. 

 

Ďalšie prednosti školy: 

- Škola je umiestnená v tichej časti mesta. 

- 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 – možnosť 

využitia 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,  možnosť zakúpenia 

nápojov, zabezpečený pitný režim.  

- Škola ponúka možnosť 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/ priebežne sledovať a hodnotiť prácu MZ, PK, triednych učiteľov, 

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

c/ zintenzívniť spoluprácu s materskými školami na území mesta Žiar nad Hronom, 

d/ zintenzívniť rokovania v oblasti vybudovania atletickej dráhy. 

13. Ďalšie informácie     

     a)      psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

- Vyučovanie prebieha v upravených priestoroch a dobre osvetlených učebniach. 

- Počas dvoch veľkých prestávok si žiaci môžu zakúpiť desiatu, mliečnu desiatu a nápoje v ŠJ. 

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

- V stredu vyučujúci dodržujú tzv. relaxačný deň, t.j. deň bez zadávania písomných domácich úloh. 

- Cez veľkú 20 minútovú prestávku majú žiaci možnosť  si zašportovať v telocvični pod vedením 

učiteľov TSV podľa druhu športu, o ktorý majú záujem. 

- Žiaci využívajú oddychovú zónu s wifi pripojením, kde si môžu počas prestávok zahrať relaxačné 

hry. 

 

b)     voľnočasové aktivity školy 

V škole je možné zmysluplne tráviť čas a využívať jej priestor i na aktivity v období mimo vyučovania. 

V priestoroch školy je umiestnená i ZUŠ, v škole pracovalo 21 záujmových útvarov orientovaných na 

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

V škole aktívne pracuje Žiacky parlament, športové strediská. 

 

c)      spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

Škola sa snažila do svojej činnosti zapájať rodičov, vysvetľovať, oboznamovať a koordinovať svoju 
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činnosť tak, aby sa zamedzovalo zbytočným nedorozumeniam. Veríme, že rodičia cítili, že rodina a škola 

má spoločný objekt záujmu, majú spoločný záujem na dosiahnutí cieľa. Hodnoty školy sme sa snažili čo 

najviac priblížiť k hodnotám rodiny. 

 

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

pravidelne informovaní: 

- o požiadavkách kladených na žiakov, 

- o úrovni vedomostí žiakov, 

- o úspešnosti žiakov na testovaní deviatakov a pod., 

- o plnení priorít školského programu, 

- o činnosti žiakov v mimo vyučovacej činnosti, 

- o účasti žiakov na súťažiach 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, žiackych 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 žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 

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

- Občianske združenie Športové a vzdelávacie stredisko – využitie 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 RÚVZ v Žiari nad Hronom, realizácia prednášok o zdravom životnom štýle. 

- Spolupráca s CPPPaP v Žiari nad Hronom, SCŠPP Kremnica – besedy na tému Drogová  prevencia, 

spolupráca pri testovaní žiakov . 

- Spolupráca s SČK v Žiari nad Hronom pri príprave súťažných družstiev a realizácia okresnej súťaže 

Hliadky mladých zdravotníkov. 

- Spolupráca s  Okresným riaditeľstvom Policajného zboru pri zabezpečovaní preventívnych 

protidrogových kontrol. 

- Spolupráca s Hasičským zborom SR. 

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

kultúrnych, vedomostných, prezentačných súťaží. 

- Sponzorstvo zo strany rodičov – úprava tried. 

- Sponzorstvo zo strany právnických osôb. 

 

 

                                              

 V Žiari nad Hronom, 30.8.2017                                                          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 Žiari nad Hronom 

 

 

prerokovala 

 

 

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

v šk. r. 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, ..........................                                      .............................................. 

                                                                                                 Ing. Miriam Ťahúňová 

                       predseda Rady školy 

 

                                                                                                                 


