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Základná škola, Školská ul. č. 9, Lovinobaňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa 

o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2014/2015 

 

 
 
Predkladá:  
RNDr. Katarína Golianová 
   riaditeľka školy 
 
 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa 2.júla 2015 a 25. septembra 

2015 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča  zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015.  
Správa prerokovaná na rade školy dňa 12.11.2015. 
 
 

                                                                ...................................................... 
                                                                     Predseda rady školy, PhDr. Pavel Mičianik, PhD. 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Lovinobaňa, v zastúpení starostom obce, schvaľuje  Správu o výchovno- vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014 /2015.  
Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 25.11.2015. 

 
 
 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce 
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a)         Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: Základná škola 

2. Adresa školy: Školská ul.č.9, 985 54 Lovinobaňa 

3. Tel.číslo: 0474396120        Fax: 0474396120 

4. Internetová adresa: www.zslovinobana.edu.sk , 

www.zslovinobana.edupage.sk 

5.  Elektronická adresa: zslovinobana.v@centrum.sk 

6. Zriaďovateľ školy: Obec Lovinobaňa , SNP 1, 985 54, 

obeclovinobana@stonline.sk 

7. Riaditeľ školy: RNDr. Katarína Golianová 

Štatutárny zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

8. Rada školy: 11 členná   

      Predseda rady školy PhDr. Pavol Mičianik, PhD. (člen rady školy za rodičov)  

Ostatní členovia: Ján Baláž, Ivana Blahutová, Ing. Michal Lenhard, Ján Uhrin 

– delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Bc. Renata Mihalková, PaedDr. Dana Mániková, Mgr. Katarína Šišáková – 

volení zástupcovia školy. 

Darina Mochťáková, Monika Tušimová, Marcela Hrašková – volení 

zástupcovia za rodičov. 

 

Poradné orgány vedenia školy : 

Metodické združenie:  1.- 4. ročník, vedúca MZ PaedDr. Daniela Líšková, 

špeciálne triedy, vedúca MZ  Mgr. Katarína Šišáková 

Predmetové komisie:  

 PK slovenského jazyka a literatúry,  vedúca PaedDr. Dana Mániková, 

 PK cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ), vedúca  

             Ing. Miroslava Ďurove,  

   PK  matematiky, fyziky, informatiky, predmetu technika a predmetu 

digitálny svet, vedúca Mgr. Renata Halajová 

 PK prírodovedných predmetov (biológie, geografie, environmentálnej 

výchovy, chémie a predmetu svet práce), vedúca Mgr. Katarína Sluková, 

 PK dejepis, občianska náuka, etická a náboženská výchova,  

      vedúca Mgr. Mária Mičianiková 

 PK výtvarná výchova a hudobná výchova, vedúca Mgr. M. Mičianiková, 

 PK telesná a športová výchova, vedúca Mgr. Miriam Jakubove 

Odborné komisie:  

 Inventarizačná – predseda   Mgr. Katarína Sluková, 

 vyraďovacia – predseda Mgr. Katarína Sluková,  

 stravovacia komisia - predseda  Mgr. Katarína Šišáková 

 škodová komisia – predseda PaedDr. Renáta Tóthová, 

 výchovná komisia – predseda PaedDr. Dana Mániková. 

 

b)       Údaje o počte žiakov v školskom roku 2014/2015: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2014 bolo na škole 214 žiakov.  

Z celkového počtu žiakov 12 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku 

(ďalej PŠD) v zahraničí, oproti minulému školskému roku to bol nárast o 3 

žiakov.   

 

 

 

 

http://www.zslovinoban.edu.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
mailto:zslovinobana.v@centrum.sk
mailto:obeclovinobana@stonline.sk
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Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

( ďalej ŠVVP)  :    61 

z toho :  

27 žiakov integrovaných- individuálne začlenených v bežných triedach,  

6 žiakov zaradených do špecializovanej triedy – 1. ročník, 

28 žiakov vzdelávaných v 3 špeciálnych triedach. 

Evidovali sme priemerne 85 žiakov mesačne pochádzajúcich z rodín, ktoré 

poberajú dávku v hmotnej núdzi.   

 

Školský rok končilo 214 žiakov. 

   I.stupeň:       82 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda špecializovaná v 1. ročníku. 

 

   Prospelo 72 žiakov, 3 žiaci budú opakovať 1. ročník a 1 žiak 2. ročník.  

   6 žiakov plnilo PŠD mimo územia SR, z toho 2 žiaci sa zúčastnili 

komisionálnych skúšok z dôvodu ukončenia primárneho vzdelávania 

a rodičia 2 žiakov z uvedeného dôvodu nepožiadali o komisionálne skúšky, 

školu vôbec nekontaktovali počas celého šk. roka, preto aj naďalej budú 

evidovaní  v 4. ročníku ako žiaci plniaci PŠD mimo územia SR.  

  Hodnotenie správania: 3 pokarhania od triednej učiteľky, 2 napomenutia od 

triednej  učiteľky. 1 žiak mal zníženú známku 2. stupňa za nevhodné správanie 

voči spolužiakom a nepravidelnú prípravu na vyučovanie. 

 

   Prospelo s vyznamenaním: 26 žiakov, prospelo veľmi dobre 11 žiakov, 

prospelo 35 žiakov vrátane prvákov, kde sa celková klasifikácia hodnotí len 

prospel – neprospel. 

 

   II. stupeň:   107 žiakov – 6 tried, z toho 3 žiaci plnili PŠD mimo územia SR, 

ktorí sa nezúčastnili komisionálnych skúšok, rodičia so školou 

nekomunikovali ohľadom skúšok detí za príslušný šk. rok. 

   Opravné komisionálne skúšky mal 1 žiak, s celkovým výsledkom neprospel, 

žiak opakuje ročník. 

  Hodnotenie správania: V správaní žiakov sa počas 2. polroka nevyskytli vážne 

porušenia šk. poriadku, škola neriešila ani vážne prípady záškoláctva 

prostredníctvom polície, ale niektorí žiaci mali nižší počet neospravedlnených 

hodín  alebo ich správanie nebolo v súlade so školským poriadkom resp. 

dobrými mravmi, preto 6 žiakov malo zníženú známku 2. stupňa,  4  žiaci mali 

pokarhanie od riaditeľky školy, 9 žiaci pokarhanie od triednej učiteľky a 2 žiaci 

napomenutie od triednej učiteľky. 

 

   S vyznamenaním prospelo 28 žiakov z toho čisté jednotky mali títo žiaci: Silvia 

Barcajová 5.A, Štefan Babiak, Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák všetci zo 6.A, 

Terézia Mičianiková, Patrícia Podhorová zo 7.A, Martin Sojčiak, Michaela 

Popovičová z 8.A, Viktória Poliaková z 8.B,  Martin Halaj a Janka Kováčiková 

z 9.A.  Prospelo veľmi dobre 25 žiakov, prospelo 50 žiakov .  

 

Pri  ZŠ sú zriadené 3 špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím.   

Do špeciálnych tried bolo zaradených 28 žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, vzdelávaných podľa variantu A, počas školského roka boli 3 žiaci 

umiestnení do detského domova. 

 Školský rok končilo 25 žiakov, všetci prospeli.  
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  Žiaci 3.špeciálnej triedy vymeškali spolu 651 hodín, 86 hodín z toho  

neospravedlnených. Správanie niektorých žiakov nebolo vždy v súlade so 

školským poriadkom, preto pokarhanie od triednej učiteľky dostali 2 žiaci, 1 

žiak pokarhanie od riaditeľky školy a 1 žiačka mala zníženú známku zo 

správania 3 stupňa. Je to zhoršenie, lebo v minulom školskom roku nebola 

udelená znížená známka zo správania v  tejto triede. 

Správanie u niektorých žiakov 2. špeciálnej triedy,  2. stupeň,   tiež nebolo vždy  

v súlade so školským poriadkom, preto pokarhanie od riaditeľky školy dostal  

1 žiak, zníženú známku 2. stupňa 1 žiak a 3. stupňa 1 žiak.  

Žiaci vymeškali 303 vyučovacích hodín z toho 49 neospravedlnených hodín. 

Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej 

ŠVVP) v špeciálnych triedach pomáhal asistent učiteľa. 

 

27 žiakov pracovalo podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu  

(ďalej IVVP) z dôvodu individuálneho začlenenia v klasických triedach, 

s rôznym zdravotným znevýhodnením – poruchy správania, vývinové poruchy 

učenia, telesný postih, narušená komunikačná schopnosť, zrakové postihnutie, ale 

aj mentálny postih – variant A.   

Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP individuálne začlenených, pomáhali 2 asistenti 

učiteľa v rámci „ Národného projektu vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít“.  

Projekt bol ukončený 30. júna 2015. 

Účasť pedagogických asistentov učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese 

hodnotíme veľmi pozitívne. Okrem pomoci počas vyučovacích hodín, asistent 

učiteľa pracuje so žiakmi, ktorí potrebujú pomoc aj po vyučovaní – formou 

doučovania. Pedagogickí asistenti zabezpečovali súčinnosť pedagogického 

dozoru aj počas záujmových útvarov. 

 

Pre úspešnosť vzdelávania žiakov podľa IVVP  je nevyhnutná spolupráca rodiča 

so školou a poradenským zariadením, ďalej ak nie je dôsledná kontrola domácej 

prípravy žiakov s IVVP a rodičia len sporadicky spolupracujú so školou, sú 

vyučovacie výsledky žiakov veľmi slabé.  

Vyučovací proces najviac narúšajú žiaci s poruchami správania a žiaci s ADHD.  

Veľmi dobrou pomocou pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP bola aj spolupráca 

vyučujúcich, rodičov, poradenských zariadení a vedenia školy so školským 

psychológom, ktorý však túto pracovnú pozíciu vykonával len v rámci zníženého 

úväzku 0,27. Školským psychológom bola Mgr. Petra Turčanová. 

Vzhľadom k tak vysokému počtu detí so ŠVVP je uvedená pracovná pozícia na 

škole potrebná aj s vyšším úväzkom.  

 

Súčasťou školy je aj školský klub detí. Dlhodobo sú zriadené 2 oddelenia ŠKD. 

Na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľky školy bolo prijatých 50 detí 

s pravidelnou dochádzkou.  

Vychovávateľky ŠKD :  1. oddelenie Zlatica Kubišová,  

2.oddelenie  PhDr. Paulína Markotánová. 

 

Záujmovú činnosť školy dopĺňalo Centrum voľného času pri škole. 

V záujmovom útvare volejbalovom a futbalovom pracovalo 55 detí pod vedením 

3 vedúcich – Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove, Pavol Gabľas.  
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c)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2014 /2015:  

Do prvého ročníka v školskom roku 2014/2015 bolo zapísaných 19 žiakov.  

Z toho počtu zapísaných žiakov 1 žiačka  mala odklad povinnej školskej 

dochádzky (ďalej PŠD) , 2 žiačky budú plniť PŠD mimo územia SR, 2 žiaci sa 

po zápise presťahovali a 1 žiak sa prisťahoval. 

Celkový počet prvákov v šk. roku 2014/2015 bol 18 žiakov, z toho 2 žiaci boli 

zaradení do špecializovanej triedy. 

Hodnotenie výchovného poradenstva školy –správa výchovného  poradcu  

Mgr. Kataríny Slukovej  

      V školskom roku 2014/2015 pracoval výchovný poradca na základe 

vypracovaného plánu práce, zúčastňoval sa zasadnutí výchovných poradcov na 

CPPPaP  v Lučenci a spolupracoval prostredníctvom elektronickej pošty so 

Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici. V školskom roku 2014/2015  

bolo na škole 17 žiakov deviateho ročníka a päť končiacich žiakov zo špeciálnej 

triedy.  

       Jedna žiačka zo špeciálnej triedy nebude pokračovať v ďalšom vzdelávaní, 

ukončila PŠD na základnej škole a získala primárne vzdelanie. Štyria žiaci špeciálnej 

triedy  budú pokračovať v štúdiu na Odbornom učilišti internátnom v Lučenci.   

Počas školského roka žiakom  pri rozhodovaní pomáhali prezentácie zástupcov 

jednotlivých stredných škôl a stredných odborných škôl.  

Žiaci spolu s výchovnou poradkyňou  sa zúčastnili exkurzie na  SOŠ technickej 

v Lučenci, SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci, Spojenej školy v Poltári,  

na „Burze stredných škôl“.   

Individuálne sa žiaci zúčastňovali  aj  „Dňa otvorených dverí“ na iných SŠ a SOŠ.   

V januári sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov a žiakov deviateho ročníka so 
zástupcami stredných škôl a stredných odborných škôl okresov Lučenec, Poltár, Zvolen.   

Rozmiestnenie žiakov bolo nasledovné: 

Škola Odbor Počet žiakov 

Gymnázium  B.S.Timravy Lučenec gymnázium  3 žiaci 

Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen gymnázium 1 žiak 

Evanjelické gymnázium  

Banská bystrica 

gymnázium - bilingválne 

štúdium 

1 žiak 

Obchodná akadémia Lučenec obchodná akadémia 2 žiaci  

SPŠ stavebná Lučenec staviteľstvo 2 žiaci 

 

SOŠ technická grafik digitálnych médií 1 žiak 

montér suchých stavieb 2 žiaci 

 

SOŠ hotelových služieb a dopravy 

Lučenec 

hotelová akadémia 1 žiak 

autoopravár 1 žiak 

čašník, servírka 1 žiačka, ktorá do 

30.9.2015 nenastúpila 

SPŠ dopravná Zvolen prevádzka a ekonomika 

dopravy 

1 žiak 

technika a prev. dopravy 1 žiak 

OU internátne Lučenec opatrov. starostlivosť 

v zdravotníckom  zariadení 

1 žiak 

stavebná výroba  - 

murárske práce 

3 žiaci  
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         V júli školského roku 2014/2015 vyplnil výchovný poradca prihlášky žiakov 

ôsmeho ročníka a zistil predbežný záujem o štúdium na SŠ ,  SOŠ a OU. 

V školskom roku sa výchovný poradca zúčastňoval zasadnutí žiackej školskej rady 

a požiadavky žiakov predkladal vedeniu školy.  

Výchovný poradca sa zúčastňoval vzdelávania k metóde COMDI v rámci Národného 

projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí.  

Absolvoval inštruktážny kurz v metóde COMDI modul A/ interpretátor. Absolvoval 

aktualizačné vzdelávanie s názvom Národná sústava kvalifikácií a Národný 

kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu - 

Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike. 

Spolupracoval s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci 

a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci 

z dôvodu pedagogickej diagnostiky žiakov a následne aj začlenenia žiakov.  

Ku koncu školského roka 2014/2015 bolo individuálne začlenených 29 žiakov, 

z toho boli 10 žiaci I. stupňa. 

 

d)  tento bod správy sa ZŠ netýka 

 

e)   Hodnotenie a klasifikácia žiakov:  je v súlade s platnými metodickými pokynmi 

na hodnotenie žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl. Pri hodnotení 

a klasifikácii žiakov sa využíva aj interná smernica školy.    

 

Hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov a výsledkov 

žiakov zapojených do predmetových olympiád, rôznych vedomostných súťaží 

ako aj speváckych či športových súťaží v šk. roku 2014/2015 

 

Najusilovnejších žiakov v učení a žiakov, ktorí v rôznych súťažiach alebo na rôznych 

kultúrnych podujatiach reprezentovali školu triedne učiteľky alebo riaditeľka školy 

navrhli na pochvalu.  Najúspešnejší žiaci školy boli vecne odmenení na kultúrnej 

akadémii školy, ktorá sa každoročne v mesiaci máj koná v Kultúrnom dome 

v Lovinobani za účasti rodičov, starých rodičov, starostu obce a ostatnej verejnosti, 

ktorá má záujem si pozrieť vždy veľmi hodnotný kultúrny program  a chce byť 

informovaná, ktorí žiaci školy sú najúspešnejší, respektíve v ktorých oblastiach škola 

dosahuje výraznejšie úspechy.    

Riaditeľka školy pri tejto príležitosti verejne poďakuje aj ochotným rodičom za ich 

pomoc pri mimoškolskej činnosti žiakov školy.  

Riaditeľka školy sa verejne poďakuje aj učiteľom, ktorí v danom školskom roku 

majú životné jubileum – 50, 60, 70, 80 rokov a možno niekto raz bude aj 

deväťdesiatnik. Starší jubilanti sa pozývajú len z Obce Lovinobaňa. 

Ostatní žiaci školy, ktorí sú navrhnutí na pochvalu či už za výborný prospech, účasť 

na rôznych súťažiach, za prácu v PEER programoch školy, za pomoc spolužiakom  

či aktivitu v zberových súťažiach, sú vecne odmenení na slávnostnom vyhodnotení 

školského roka.  

Na vecné ceny  už tradične prispieva  Obecný úrad Lovinobaňa vo výške 170 € 

a ZRŠ vo výške približne 220,- €.  

Poďakovanie vedenia školy patrí starostovi obce Lovinobaňa, lovinobanským 

poslancom, ako aj rodičom žiakov, ktorí prispievajú do fondu ZRŠ.  
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Na pochvalu a zároveň vecnú odmenu boli navrhnutí títo žiaci:  

1.A – Elena Strapková, Nikolas Karásek, Ján Lauko všetci za výborný prospech, 

zapájanie sa do školských súťaží, účasť na kultúrnej akadémii školy.  

2.A – pochvalu od triednej učiteľky dostali :  

Za výborný prospech a slušné správanie Liliana Gondová a Veronika Poliaková.  

Bianca Mochťáková za 2. miesto v školskom kole speváckej súťaže Slávik 

Slovenska, výborný prospech a za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy.  

Michaela Berkyová za 3. miesto v školskom kole speváckej súťaže Slávik 

Slovenska. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostal Adam Hraško za úspešnú reprezentáciu školy 

v obvodnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a postup práce na 

celoslovenské kolo, za úspešné riešenie matematickej súťaže Matematický klokanko 

a výborný prospech.  

3.A – pochvalu od triednej učiteľky  dostali  9 žiaci z triedy.  

Nikolas Hangonyi, Martin Čipčala,Dominik Oláh za úspešnú reprezentáciu školy 

v športovej súťaži Novohradská liga, Nikolas Hangonyi aj za výborný prospech. 

Nina Bystrianska, Diana Fekiačová, Lenka Talianová, Jesika Oláhová, 

Alexandra Rendeková a Maximilián Peťko za slušné správanie, pomoc 

spolužiakom i vyučujúcim počas celého šk. roka a všetkým aj za vystúpenie na 

kultúrnej akadémii školy. 

4.A – pochvalu od triednej učiteľky dostali : 

Magdaléna Majkútová za výborný prospech, slušné správanie, za vystúpenie na 

kultúrnej akadémii školy, za reprezentáciu školy v Novohradskej lige – 3. miesto beh 

na 600 m, za 3.  miesto ako členka družstva v behu O pohár Matice slovenskej 

v Lučenci. 

Pochvalu triednou učiteľkou za výborný prospech, slušné správanie, účasť na 

školských súťažiach – matematických, recitačných a za vystupovanie na kultúrnej 

akadémii školy dostali Matej Hronec, Mária Mičianiková, Lenka Tušimová,  

Sojčiaková Monika, Martin Štrba a  Veronika Gúgľavová. 

 

Pochvalu od riaditeľky školy dostala Zuzana Šoltésová - za výborný prospech, 

slušné správanie, za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy, za 3.  miesto ako členka 

družstva v behu O pohár Matice slovenskej a za úspešné riešenie obvodného kola 

Pytagoriády. 

 

4.B – pochvalu od triednej učiteľky dostali za: výborný prospech a slušné správanie 

Natália Karáseková a Lívia Barcajová.  

Za reprezentáciu školy v športovej súťaži Novohradská liga Kamil Berky, Vanesa 

Botová, Mário Fungáč,Mário Oláh. 

 

5.A –pochvalu od triednej učiteľky  dostala  Silvia Barcajová – za výborný 

prospech, slušné správanie  a  Martin Sásik – za výborné vyučovacie výsledky. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostal Kamil Mihalko – úspešnú reprezentáciu školy 

v recitačných súťažiach, vystúpenie na kultúrnej akadémii školy a výborný prospech. 

6. A pochvalu od riaditeľky školy dostali:  

Branislav Gúgľava za výborný prospech, slušné správanie a za reprezentáciu školy 

v predmetových olympiádach a súťažiach –2. miesto v obvodnom kole  BIO, ÚR 

obvodného kola MO, 11. miesto ako člen družstva v súťaži Mladý zdravotník 

a 8.miesto M –SR ako člen družstva malý volejbal 

Jakub Mochťák - za výborný prospech, slušné správanie, za reprezentáciu školy 

v obvodnom kole BIO –ÚR, 11.miesto ako člen družstva Mladý zdravotník  
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Marta Majkútová – za úspešnú reprezentáciu školy v atletike, za 2.miesto  

v obvodnom kole BIO  

Timea Longauerová – úspešná reprezentácia školy v atletike, vo výtvarných 

súťažiach a v biologickej olympiáde. 

Pochvalu od triednej učiteľky dostali:  

Štefan Babiak – výborný prospech, slušné správanie, za reprezentáciu školy  ako 

člen družstva Mladý zdravotník , zapájanie sa do školských súťaží a pomoc triednej 

učiteľke 

Matej Berky - dostal pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy ako člen družstva 

malých volejbalistov – 8. miesto na M – SR. 

Ingrid Oláhová - za reprezentáciu školy ako člen družstva Mladý zdravotník a za 

chuť pracovať v záujmových krúžkoch školy 

Róbert Kováč – dostal pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy ako člen družstva 

malých volejbalistov – 8. miesto na M – SR. 

Dominik Berky – dostal  pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy ako člen družstva 

malých volejbalistov – 8. miesto na M – SR. 

7.A pochvalu od riaditeľky školy dostali 9 žiaci triedy: 

Terézia Mičianiková za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy vo 

vedomostných a recitačných súťažiach na obvodných kolách, za úspešnú 

reprezentáciu školy v regionálnom kole robotickej súťaže – 2,miesto, za účasť na 

kultúrnej akadémii školy.  

Patrícia Podhorová za výborný prospech a reprezentáciu školy v obvodných kolách 

– BiO, DO, za vystúpenie na kultúrnej akadémii 

Natália Vrbiniaková -za úspešnú reprezentáciu školy v speváckej súťaži Slávik 

Slovenska 1. miesto obvodné kolo, 3. miesto KK, za vystúpenie na kultúrnej 

akadémii a za úspešnú reprezentáciu vo volejbale 

Lukáš Ďurkov – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale – ako člen družstva 8. 

miesto M- SR MINICOOL VOLEY a vo futbale  

Lenka Chudinová – za úspešnú reprezentáciu vo volejbale, 

Jana Bobáľová – za úspešnú reprezentáciu školy v regionálnom kole robotickej 

súťaže, za účasť vo výtvarných súťažiach a aktivity v triede 

Gabriela Kuricová – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale a za vystúpenie na 

kultúrnej akadémii  

Nikola Blahutová - za vystúpenie na kultúrnej akadémii a za úspešnú reprezentáciu 

školy vo volejbale 

Viera Majkútová – za výborný prospech, slušné správanie a za úspešnú 

reprezentáciu školy vo volejbale. 

VIII.A pochvalu od riaditeľky školy dostali: 

Michaela Popovičová – za výborný prospech a za úspešnú reprezentáciu školy 

v literárnej súťaži Európa v škole a za reprezentáciu školy vo volejbale.  

Martin Sojčiak za výborný prospech a za úspešnú reprezentáciu školy vo 

vedomostných súťažiach – GO, BIO – úspešná reprezentácia školy na krajskom kole 

súťaží. Za úspešnú reprezentáciu školy v robotickej súťaži. 

Vanda Peťková – výborný prospech, reprezentácia školy vo volejbale. 

Michal Rafaj – za reprezentáciu školy v športových súťažiach – volejbal - 8. miesto 

M- SR MIDICOOL VOLLEY, futbal. 

VIII.B 

Pochvalu od riaditeľky  školy dostali: 

Viktória Poliaková, za výborný prospech, slušné správanie, za reprezentáciu školy 

v obvodnom kole biologickej olympiády, pytagoriády, za riešenie úloh súťaže 

Matematický klokan, za prácu PEER aktivistky. 
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Michaela Martinská –  za výborný prospech, za reprezentáciu školy v obvodnom 

kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, za riešenie úloh súťaže Matematický 

klokan, za prácu PEER aktivistky, za moderovanie kultúrnej akadémie školy.  

Matej Gondáš  – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale – 8. miesto MS – 

MIDICOOL VOLLEY 

Tomáš Pókoš - za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale – 8. miesto MS – 

MIDICOOL VOLLEY 

Romana Botová - za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale . 

9. A 

Pochvalu od riaditeľky školy dostali  16 žiaci zo 17 žiakov triedy. 

Martin Halaj, Janka Kováčiková – výborný prospech a za reprezentáciu školy vo 

vedomostných, športových  a výtvarných súťažiach, úspešní riešitelia krajských kôl 

súťaží. 

Zuzana Albertiová – za výborný prospech a slušné správanie, za  úspešnú 

reprezentáciu školy v biologickej olympiáde – 3. miesto v obvodnom kole, 3.miesto 

v literárnej časti súťaže „ Európa v škole“,  

Andrea Šróbová – za reprezentáciu školy v atletike, vo volejbale a za aktívnu prácu 

v tíme PEER aktivistov  

Denis Grexa – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale  8. miesto MS 

MIDICOOL VOLLEY, futbale, v cezpoľnom behu 

Martin Majkút -  za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale, futbale, atletike 

v cezpoľnom behu a v behu O pohár Matice slovenskej v Lučenci získal 1. miesto. 

stal sa najlepším športovcom školy . 

Roman Longauer – úspešnú za reprezentáciu školy vo volejbale, futbale atletike 

a v cezpoľnom behu  

Uvedení žiaci boli na 1. mieste na OK cezpoľného behu a na 4. mieste na KK 

cezpoľného behu.  

Kristína Ďuračková – za reprezentáciu školy v obvodnom kole olympiády 

z nemeckého jazyka – 4. miesto a za aktívnu prácu v tíme PEER aktivistov. 

 

Špeciálne triedy: 

Pochvalu od triednej učiteľky 1. špeciálnej triedy 1. stupeň dostali:  

Klaudia Oláhová – za výborný prospech a za úspešnú reprezentáciu školy 

v speváckej súťaži v rámci špeciálnych škôl regiónu – 3. miesto, 1. miesto 

v recitačnej súťaži špeciálnych tried školy 

Andrej Oláh – za slušné správanie, 2. miesto vo výtvarnej súťaži Rozprávkový svet, 

za 2. miesto v recitačnej súťaži špeciálnych tried, pomoc spolužiakom a triednej 

učiteľke 

Soňa Pušková – za výborný prospech a slušné správanie, za 3. miesto v recitačnej 

súťaži špeciálnych tried a pravidelnú prípravu na vyučovanie 

Denis Bartoš – za vzornú dochádzku do školy a pomoc spolužiakom a triednej 

učiteľke. 

Pochvalu od triednej učiteľky 2. špeciálnej triedy 2. stupeň dostali: 

Lukáš Oláh – za vzorné správanie, pomoc spolužiakom a triednej učiteľke, 

Dominika Slováková – za výborný prospech a slušné správanie 

Patrik Oláh – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale – 8. miesto M SR, futbale 

a v stolnom tenise, 5. Miesto v KK v atletike – hod kriketovou loptičkou 

Martin Kováčik – za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale a v stolnom tenise 

Barbora Oláhová – za výborný prospech a vzornú dochádzku na vyučovanie. 

Pochvalu od triednej učiteľky 3. špeciálnej triedy 2. stupeň dostali: 

Cynthia Oláhová – za pomoc triednej učiteľke, spoluprácu v triede a účasť na 

výtvarných súťažiach v rámci špeciálnych škôl regiónu. 
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Miroslav Laurenčik – za zlepšenie správania, dochádzku do školy a reprezentáciu 

školy a triedy v speváckej súťaži špeciálnych škôl regiónu . 

 

Školským rokom 2014/2015 vyučujúce Mgr. Anna Odzganová a Mgr. Mária Líšková 

končili svoju profesionálnu dráhu a požiadali o starobný dôchodok.  

Za dlhoročnú prácu v školstve, ktorá trvala viac ako 35 rokov, im patrí veľké 

poďakovanie a do ďalších rokov želáme veľa zdravia a životného optimizmu. 

Na našej škole končí z rodinných dôvodov aj pani učiteľka Mgr. Eva Gembická, za 

vykonanú prácu jej patrí poďakovanie a do ďalšej učiteľskej práce jej želáme veľa 

úspechov a dobrých žiakov. 

Na škole po tri školské roky prebiehal projekt „Vzdelávaním pedagogických 

zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“  

tzv. projekt „ MRK“ , v rámci projektu škola získala pracovné miesta  

2 pedagogických  asistentov  – tento šk. rok to bola Eva Kiapešová a Ing. Kvetoslava 

Poliaková, keďže projekt 30.6.2015 skončil, skončilo sa aj ich pôsobenie na našej 

škole. Niektorí žiaci si určite na nich až veľmi zvykli, preto im budú od septembra 

chýbať.  

 

Vyhodnotenie športových súťaží a hromadných športových školských akcií   

ako sú : škola v prírode, ozdravný pobyt žiakov 1. stupňa, plavecký výcvik. 
 

V októbri  2014 – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu  

Martin Majkút obsadil 1. miesto a Roman Longauer 3. miesto.   

Družstvo chlapcov  v zložení: Majkút Martin, Longauer Roman, Grexa Denis 

obsadili 1.miesto a postúpili  na majstrovstvá kraja, kde obsadili 3. miesto.  

 

V októbri 2014 sa uskutočnili Novohradské hry v atletike na ZŠ Laca 

Novomeského, Lučenec.   

Výsledky: 1.miesto beh na 1000 m -  Martin Majkút, 3. miesto Roman Longauer 

beh na 300 m, 4. miesto Andrea Šróbová vrh guľou.  

Po celý školský rok prebiehali postupové kolá volejbalových súťaží MidiCool Volley 

a MiniCool Volley, ktorých sa zúčastňovali starší a mladší chlapci.   

Chlapci, obidve skupiny, získali naozaj krásne umiestnenie na naše podmienky a to  

11. miesto na Majstrovstvách Slovenska ml. žiaci v Trenčíne a st. žiaci získali na 

Majstrovstvách SR v Bratislave 8. miesto. Na súťaž pravidelne žiakov pripravuje 

Mgr. Ján Balážik. 

V šestkovom volejbale v decembri žiačky okresné kolo vyhrali a na regionálnych 

majstrovstvách v Poltári sa umiestnili na 3.mieste.  

Školu reprezentovali: Šróbová Andrea, Peťková Vanda, Popovičová Michaela, 

Blahútová Nikola, Chudinová Lenka, Majkútová Viera, Vrbiniaková Natália, 

Romana Botová.  

Volejbal chlapcov – Martin Majkút, Denis Grexa, Michal Rafaj, Patrik Oláh, Matej 

Gondáš, Lukáš Ďurkov, Dávid Berki a Tomáš Pókoš, obsadili na majstrovstvách 

okresu 1. miesto, na regionálnych majstrovstvách v Poltári 1. miesto 

a Majstrovstvách kraja v Detve 5. miesto.  

 

Futbal zatiaľ patrí medzi slabšie stránky našej školy. Do vyšších kôl nepostúpili.  

 

Niekoľko rokov sa pravidelne zúčastňujeme atletickej súťaže Novohradská liga 

žiakov 3.-4. ročníkov, darilo sa Martinovi Čipčalovi, Nikolasovi Hangonyimu, 

Botovej Vanese, Majkútovej Magdaléne.  
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V celkovom bodovaní po ročníkoch v I. – III. kole sa športovci z našej školy 

umiestnili nasledovne:  

DIEVČATA IV. ROČNÍK:     5. miesto z 8. miest 

CHLAPCI IV. ROČNÍK:  7. miesto z 9. miest 

CHLAPCI III. ROČNÍK:  5. miesto z 8. miest 

Žiakov pripravovala Mgr. Jaroslava Markotánová 

 

V máji sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike žiakov a žiačok ZŠ,  

obvodné kolo na športovom areály ZŠ L. Novomeského.  

Reprezentovali -  Denis Grexa – 1000 m, kriketka, Tomáš Jamnický – guľa, Roman 

Longauer – 300 m, diaľka, Martin Majkút – 1000 m, Dominik Majoroš – diaľka, 

výška, Patrik Oláh – 300 m, kriketka, Michal Rafaj – guľa, 300 m, Igor Rendek – 

výška, 60 m , Ján Rožňai – výška, diaľka.  

Najlepšie sa umiestnili 1. miesto Martin Majkút beh na 1000 m, 5. miesto 

Roman Longauer beh na 300 m a 3. miesto Andrea Šróbová vrh guľou.  

 

Obvodové kolo v stolnom tenise - 4-členné družstvá : 

Denis Grexa, Patrik Oláh, Dávid Berki, Martin Kováčik sa umiestnili na 4. mieste, čo 

je pekný výsledok z 10 družstiev okresu.   

  

Turnaj žiačok a študentov bol 15. 12. 2014 zorganizovala SZŠ Lučenec a organizácia 

Zober loptu nie drogy turnaj žiačok a študentov. Dostali sme pohár za 2. miesto 

a žiaci dostali tričká a občerstvenie. Turnaja sa zúčastnili za odmenu, tí, ktorí 

najlepšie chodia na volejbalové tréningy – Martin Majkút, Lukáš Ďurkov, Anna 

Oláhová, Romana Botová, Lenka Kováčiková, Michaela Popovičová. Žiaci si veľmi 

dobre zahrali a zabavili sa. Výsledky turnaja: 1. miesto – SZŠ Lučenec, 2. miesto – 

ZŠ Lovinobaňa, 3. miesto – OA Lučenec, 4. miesto – výber ZŠ Lučenec.  

 

V máji sa uskutočnil Beh mládeže O pohár Matice slovenskej ulicami Lučenca. 

Školu reprezentovali zo 4. A triedy – Magdaléna Majkútová, Zuzana Šoltésová a z 

5.A triedy Dominika Oláhová. Ako družstvo obsadili 3. miesto. S umiestnením 

žiakov aj s ich správaním sme veľmi spokojní.  

Mrzí nás prístup niektorých žiakov, trénujú a potom odmietajú ísť reprezentovať 

školu z neopodstatnených dôvodov.  

 

Najlepší športovci školy, ktorí skončili do 3. miesta na okresných a vyšších súťažiach 

boli ocenení na slávnostnej akadémii školy.  

Športovcom  školy v šk. roku 2014/2015 sa stal Martin Majkút za vzorné 

správanie a víťazstvá v cezpoľných behoch, vytrvalostných disciplínach, 

reprezentáciu školy vo volejbale ( kapitán družstva ) a futbale ( kapitán družstva ). 

Jeho úspechy: 1. miesto Novohradské hry v atletike, 1. miesto okresné kolo a 3. 

miesto krajské kolo Cezpoľný beh – družstvo, 1. miesto Beh mládeže o Pohár Matice 

slovenskej, 1. miesto obvodné kolo a regionálne kolo vo volejbale, 1. miesto beh na 

1000 m – atletika, 8. miesto na Majstrovstvách SR MIDDICOOL VOLLEY v 

Bratislave. 

 

Okrem športových súťaží sa pre žiakov v rámci povinnej telesnej a športovej 

výchovy zorganizovali tieto aktivity: účelové cvičenie Ochrana života a zdravia, 

Cvičenie v prírode v 1. stupeň, športový deň, plavecký výcvik, volejbalové 

sústredenie žiakov, športový pobyt pre žiakov 1. stupňa, škola v prírode 

a Olympijský deň školy. 
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Lyžiarsky výcvik bol zabezpečený  na Skalke, 2. – 6. marca 2015, predpokladané 

náklady 120€/žiak.  Lyžiarsky výcvik sa nakoniec nerealizoval z dôvodu slabého 

záujmu žiakov. Plavecký výcvik  sa uskutočnil len 2 dni v plavárni vo Veľkom 

Krtíši. Opäť bol slabý záujem žiakov 2.stupňa, počet sa doplnil žiakmi z 1. stupňa. 

Obec Lovinobaňa a ZŠ Lovinobaňa podporili túto akciu finančným príspevkom.                     

Na škole fungovali tri oddelenia CVČ –dva volejbalové útvary a jeden futbalový. 

Vedúcimi útvarov boli Mgr. Balážika, Mgr. Jakubove a Pavol Gabľas. 

 

Športový pobyt pre žiakov I. stupňa 

V dňoch 5.11. – 7.11.2014 sa uskutočnil športovo – ozdravovací pobyt pre 30 žiakov 

I. stupňa. 30 žiakov prežilo tri dni v krásnom prostredí pod vrchom Sitno. 

Ubytovacie a stravovacie podmienky boli výborné. Žiaci boli na turistike okolo 

jazera Počúvadlo, pri ktorom sa nachádzala malá rodinná ZOO.  Žiaci vystúpili aj na 

vrch Sitno. V rámci pobytu absolvovali aj exkurziu do Základnej školy Maximiliána 

Hella v Štiavnických Baniach, ktorej súčasťou je aj sokoliarsky  areál s pernatými 

dravcami.  

 

Vyhodnotenie súťaží v slovenskom jazyku a literatúre – prednes a vlastná 

tvorba, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: 
 

Timravina studnička- súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Víťazi 

v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. I. kat. Adam Hraško II.A, 

II.kat. Kamil Mihalko V.A , III.kat. Kristína Ďuračková  IX.A .  

V obvodnom kole získal pekné  2. miesto Kamil Mihalko.  

       Súčasťou celoslovenskej súťaže Timravina studnička je aj celoslovenská súťaž vo 

vlastnej tvorbe Literárny Lučenec.  

Súťaže sa zúčastnili: Viera Majkútová a Terézia Mičianiková VII.A, Michaela 

Popovičová VIII.A a Zuzana Albertiová IX.A.  V súťaži v rámci Slovenska neuspeli.          

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa zapojili do projektu 

Záložka do knihy spája školy – Moja obľúbená kniha, s cieľom podporiť čítanie 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Na základe prihlášky nám bola pridelená 

škola Úbrež, s ktorou sme si vymenili záložky, a tak sa dozvedeli , čo čítajú 

spolužiaci z Východného Slovenska. Bolo zaslaných 24 záložiek.            

Zorganizovali sme školské kolo Olympiády zo SJL pre žiakov 8. a 9. roč.  

Do okresného kola  postúpila Vanda Peťková VIII.A,  nebola úspešnou riešiteľkou, 

podcenila prípravu.  

Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí.  

Do okresného kola postúpili : I. kat. Adam Hraško II.A, II. kat. Kamil Mihalko  V.A,  

III.kat. Terézia Mičianiková VII.A . dôstojne reprezentovali školu a získavali 

skúsenosti. 

Európa v škole – súťaž vo vlastnej tvorbe.  Do obvodného  kola sme poslali práce 

žiakov - Terézia Mičianiková, Viera Majkútová zo VII.A , Michaela Popovičová 

VIII.A, Viktória Poliaková VIII.B.   

V obvodnom kole získali 2. miesto Terézia Mičianiková s poéziou Voda 

znamená život a  3. miesto M. Popovičová s prózou Dievča z Afriky.          

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy.   

Zo školského kola víťazi postúpili do obvodného kolo. Z II.kat. Monika Sojčiaková 

IV.A /poézia/, Kamil Mihalko V.A /próza/,  III.kat. Terézia Mičianiková VII.A 

/poézia/ a Michaela Martinská VIII.A /próza/.  

Z obvodného kola do regionálneho kola postúpil Kamil Mihalko, skončil medzi 

prvými piatimi najlepšími. Je to veľmi pekné umiestnenie.  
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V mesiaci apríl sme z príležitosti Dňa detskej knihy zorganizovali v žiackej knižnici 

čitateľskú súťaž zameranú na čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. 

Súťažili žiaci 5. a 6. ročníka. Najúspešnejší bol Kamil Mihalko V.A a Jakub 

Mochťák VI.A .  

Súťažný diktát  - v mesiaci máj ho písalo 15 žiakov II.stupňa.  Na 1. mieste sa 

umiestnili Michaela Popovičová a Vanda Peťková z VIII.A, napísali bezchybne.         

Škultétyho rečňovanky – celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe, poslali sme práce 

žiačok - Marta Majkútová a Timea Longauerová VI.A.  Práce žiačok tento  školský 

rok  neboli vyhodnotené ako umiestnené..   

             Na literárne súťaže žiakov 2. stupňa pripravovali vyučujúce Dana Mániková 

a Líšková Mária. 

 

Oblasť informatizácie školy a digitalizácie vyučovacieho procesu: 

         

Vyučovanie sa realizovalo v počítačových učebniach, v novovybavenej odbornej 

učebni fyziky a chémie, ktorá sa stala tabletovou učebňou, v triedach vybavených 

interaktívnou technikou, resp. PC- technika(dataprojektor a notebook) bola 

prenesená do konkrétnej triedy, kde sa konalo vyučovanie.  

V jedenástich triedach je k dispozícii interaktívna tabuľa, ktorá je často využívaná na 

vyučovaní. V 6 triedach je k dispozícii umiestnený dataprojektor s notebookom 

s pripojením na internet. Na škole máme 43 kusov tabletov. Obidve budovy majú 

wifi pokrytie.  

Na koľko škola má pomerne vysoký počet tabletov 43, tak z tohto dôvodu sa 15 

pedagogických zamestnancov prihlásilo na kontinuálne vzdelávanie „Učíme sa učiť 

pomocou tabletov a interaktívnej techniky“, ktorého realizátorom bolo MPC Banská 

Bystrica.  Okrem toho sa štyri vyučujúce zúčastnili tabletového školenia  

na ZŠ v Detve, ktoré zastrešuje nezisková organizácia Edulab (nekreditové školenie), 

Komárová, Ďurove, Golianová, Jakubove. 

 

PC- techniku využívali aj žiaci navštevujúci ŠKD, ktorí dostali ďalšie dva počítače 

s prístupom na internet. 

V tomto školskom roku sme namontovali 1 interaktívnu tabuľu v triede I. A.  

Na 1. stupni bola rozšírená wifi- sieť. 

 Z rozpočtu školy bola zakúpená nasledovná digitálna technika:  15 tabletov na 1. 

stupeň, 2 PC zostavy do kabinetu výchovného poradcu,  2  dataprojektory, ktoré sa 

umiestnili jednak do špecializovanej triedy a jednak do 3. špeciálnej triedy.  

Ďalej sme mali možnosť využívať WIFI hotspot, ktorý sme získali v rámci projektu 

Infovek 2. Požiadali sme o navýšenie rýchlosti internetu a požiadali sme o ďalší 

WIFI hotspot na lepšie pokrytie signálu. 

Bola namontovaná a nainštalovaná interaktívna tabuľa značky Qomo 

s príslušenstvom, 20 kusov tabletov Samsung Galaxy a 2 x WIFI router z Národného 

projektu - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v rámci 

Operačného programu informatizácia spoločnosti. Uvedená technika bola 

nainštalovaná firmou Datalan v odbornej učebni fyziky a chémie.  

Okrem toho 4 vyučujúce absolvovali prvý a druhý stupeň tabletových školení 

v rámci aktivity projektu Manažment tabletovej učebne na ovládanie tabletovej 

triedy s prostredím Samsung School (Golianová, Tóthová, Ďurove, Komárová).  

 

V rámci projektu sme museli splniť tieto zmluvné podmienky: 

V mesiacoch apríl- máj sme  natočili tanečné video Chicken Run, s ktorým sme sa 

prihlásili do súťaže School Dance, časť Local Dance. Video malo veľký úspech, 
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prepracovali sme sa do druhého kola medzi prvých 30 videí a získali sme 491 hlasov, 

čo nestačilo na ďalší postup pred veľkú porotu do SND.  

Video so žiakmi natočila vyučujúca informatiky Komárová za pomoci vyučujúcej 

a zároveň triednej učiteľky 7.A Mánikovej.  

Okrem toho vytvorila Komárová prezentáciu o našej škole v prostredí Prezi. 

 

V mesiaci jún 2015 sme natočili: 2 školské videoexperimenty z chémie vyučujúca 

Tóthová a z fyziky  vyučujúca Ďurove. Tieto vzdelávacie materiály sú umiestnené  

na web stránke DiGiškola.  

1 video na tému „Máme radi Slovensko“, so zameraním na Obec Divín a okolie.  

Video so žiakmi IV.A pripravila vyučujúca Jakubove v spolupráci s Komárovou, 

ktorá previedla finálnu úpravu vzdelávacieho videa. Video je zamerané na predmet 

vlastivedu.  

   

V rámci Národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania škola získala  

bezplatne 1 školskú licenciu a 22 licencií – školský a učiteľský test. Škola získala 

bezplatné školenie pre pedagogických zamestnancov.  

Pre uvedený projekt je garantom Núcem.  

V mesiaci jún 2015 sa uskutočnilo skúšobné e- testovanie niektorých testovacích 

zošitov z predmetov občianska náuka 7. ročník, geografia 6. ročník a matematika 5. 

ročník. Jednalo sa o elektronické testovanie, ktoré zastrešuje NÚCEM cez národný 

projekt. Písali ho žiaci 23. 6. 2015. Išlo o overenie e-testovania v praxi školy, 

testovali sa aj technické podmienky na zvládnutie testovania. 

Testovali sa testy a testové zošity ZS 2Q_2015, z ktorých sme si mohli vybrať.  

Otázky boli obsahovo náročné. Technicky sme testovanie zvládli. 

 

Aj školský rok 2014/2015 sme ešte pokračovali v Národnom  projekte  Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, garantom 

projektu je MŠVV a Š SR.  

Jedným z cieľov  projektu je vybavenie a využívanie interaktívnej učebne pre 

uvedené predmety a získanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.  

Digitálna technika bola namontovaná v IX. A triede.  

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre inovatívne formy a metódy 

výučby s využitím IKT. 

WEB stránky školy: 

 Počas školského roka sa tiež aktualizovali informácie na  web stránke školy. 

 Web stránku ŠKD aktualizovala Zlatica Kubišová (webstránka bola zablokovaná, 

preto sme vytvorili novú: http://skd0.webnode.sk/) a samotnú  web stránku školy 

aktualizuje R. Tóthová a P. Komárová, web- stránku špeciálnych tried (www.spec-

lov.webnode.sk/) spravuje Z. Kristínová.  Informácie sa dopĺňajú priebežne, počas 

celého školského roka. 

Vzdelávacie portály a školské licencie: 

 Tento školský rok sme pokračovali vo využívaní prístupu na internetový 

portál www.zborovna.sk. A zakúpili sme rozšírenú licenciu na program aScAgenda 

2015, čím sme získali ďalší webový priestor www.zslovinobana.edupage.sk 

K využitiu. Máme  prístup do premium testov a digitálnej knižnice, kde si môže 

každý učiteľ nájsť mnoho zaujímavých materiálov. 

Naša škola má bezplatný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu pre 5 

prírodovedných predmetov na portály Planéta vedomostí 

www.planetavedomosti.iedu.sk  v rámci programu Digipedia realizovaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

http://www.spec-lov.webnode.sk/
http://www.spec-lov.webnode.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/
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Tento šk. rok vedenie školy aktualizovalo údaje o zamestnancoch a žiakoch 

do informačného systému  MŠ - RIS.     

Máme prístup k softvéru firmy Microsoft ( Office Professional Plus 2010 a Windows 

7 Enterprise Upgrade ) na základe projektu PiL School Agreement.  

 

Správu vypracovala Mgr. Petra Komárová, koordinátor informatizácie na škole  

a správca PC učební. 

 

Hodnotenie prírodovedných súťaží: 

Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G – neprejavili záujem o súťaž 

6.a7.ročník -kategória F  

Terézia Mičianiková 5. miesto (N) 

Branislav Gúgľava 13.miesto (N)  

8.a 9.ročník –kategória E 

Martin Halaj 1. miesto (Ú) 

Martin Sojčiak 5. miesto (Ú)   

Na krajské kolo postúpil žiak Martin Halaj. Umiestnil sa na 12.mieste ako ÚR. 

Získal spolu 76  zo 100 bodov. Žiakov  pripravovali  vyučujúce Sluková, Malčeková 

a Gembická. 

Biologická olympiáda 
kategória D  (okresné kolo ) : 

-teoreticko-praktická časť 

 6. a 7.ročník – Branislav Gúgľava  2.miesto 

  Jakub Mochťák  5.miesto 

-projektová časť - Marta Majkútová 2.miesto 

     Timea Longauerová             5.miesto  

    Terézia Mičianiková             6.miesto 

 kategória C (okresné kolo) : 

-teoreticko-praktická časť 

8. a 9.ročník – Martin Sojčiak                       1.miesto 

 Martin Halaj                  2.miesto 

 Zuzana Albertiová                          5.miesto 

Viktória Poliaková                          7.miesto (N) 

Na krajské kolo postúpil Martin Sojčiak, umiestnil sa na 17.mieste a Martin Halaj, 

umiestnil sa na 6.-7.mieste.  Žiakov pripravovala zástupkyňa školy Tóthová. 

Chemická  olympiáda – obvodné kolo 

9.ročník – Janka Kováčiková  1.miesto 

       Martin Halaj  3.miesto 

       Simona Stašáková 10.miesto - ÚR 

       Zuzana Albertiová 11.miesto - ÚR 

Na krajské kolo postúpili žiaci Janka Kováčiková, umiestnila sa na 12.mieste – ÚR  a 

Martin Halaj, umiestnil sa na  26.mieste – ÚR .  

Žiakov pripravovala riaditeľka školy Golianová. 

Zdravotnícka súťaž   
Pani Darina Mochťáková ( rodič) ,vedúca krúžku Mladý zdravotník, pripravovala 

žiakov na  okresné kolo zdravotníckej súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany 

okresov Lučenec a Poltár. Súťaž preverila vedomosti získané z  poskytovania prvej 

pomoci a ako sa zachovať v krízovej situácii. Družstvo skončilo na  8.mieste.  

Tvorili ho žiaci 6.ročníka – Jakub Mochťák, Branislav Gúgľava, Štefan Babiak, 

Marek Čipčala a Ingrid Oláhová. 
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f) Realizovaný učebný plán:     

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa 

ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Školský  vzdelávací program „ Vzdelanie pre každého „ obsahuje : 

- učebné plány a učebné osnovy pre triedy ZŠ – ISCED 1, ISCED 2  

- IVVP individuálne začlenených žiakov.  

Školský vzdelávací program“ Vzdelanie pre všetkých“  pre žiakov s ľahkým 

a stredným stupňom mentálneho   postihnutia    ISCED 1  - obsahuje učebné 

plány pre špeciálne triedy.  Organizačná forma vyučovania: viacej ročníkov 

jedného stupňa v jednej triede.  

Školský vzdelávací program s učebnými plánmi dáva predpoklady na plnenie 

cieľov zamerania školy. Aj v šk. roku 2014/2015 pokračoval v realizácii 

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít“ ktorý mal dopad aj na ŠkVP a to 

zavedením voliteľných predmetov, dodaním digitálnej techniky do 2 tried 1. 

stupňa ako aj rôznych učebných pomôcok a vytvorením dvoch pracovných miest 

pedagogických asistentov učiteľa.  

V ŠkVP „Vzdelanie pre každého „ sa zameriavame: 

 na informatiku, digitalizáciu vyučovania a uplatňovanie IKT vo 

vyučovacom procese , 

 na výučbu cudzích jazykov, anglický jazyk zavádzame od 1. ročníka, 

nemecký jazyk ako 2. CJ, 

 na prírodovedné predmety, okrem zvýšenej hodinovej dotácie na 

biológiu, chémiu, matematiku sú súčasťou ŠkVP aj predmety 

environmentálna výchova pre 5.-7. ročník, výchova k manželstvu  

a k rodičovstvu v 9. ročníku a základy ošetrovateľstva v 9. ročníku,   

 na telesnú a športovú výchovu – volejbal, atletika, futbal, stolný tenis 

 na realizáciu environmentálnej výchovy, realizáciu drogovej 

prevencie a prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým 

javom.  

Počas výchovno-vyučovacieho procesu vyučujúci zohľadňovali individuálne 

potreby začlenených žiakov, rešpektovali zdravotný stav a ťažký proces 

adaptácie prvákov zo sociálne znevýhodneného prostredia na školské prostredie 

u žiakov, ktorí nenavštevovali materskú školu. Napriek vynaloženej snahe 

o zlepšenie dochádzky, ktorá je predpokladom osvojenia a upevnenia vedomostí 

žiakov, pretrvávajú tendencie skrytej formy záškoláctva, aj keď nie vo výraznej 

miere a hlavne došlo k zlepšeniu oproti minulým rokom.  

Počas choroby nedodržujú hlavne deti z marginalizovaných rómskych komunít 

liečebný režim, tým sa proces ich uzdravenia predlžuje. 

 

V školskom klube detí pokračovala realizácia vhodne vypracovaného 

Výchovného programu “Lipka“.   

Vyhodnotenie ročného plánu Výchovného programu „Lipka“. 

V školskom roku 2014/2015 boli na škole zriadené dve oddelenia.  

Školský klub detí zabezpečoval pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku  

na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu, 
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zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania.  

       Hlavné ciele: 

 Rozvíjať kombináciu vedomostí, zručností a postojov– t.j. rozvoj dieťaťa, 

jeho učenie a poznanie(Integrované tematické vzdelávanie s podporou IKT) . 

 Osvojovať u dieťaťa základy spoločenských hodnôt. 

 Získavať u dieťaťa vedomosti, zručnosti a postoje osobnej samostatnosti a 
schopnosti prejavovať sa ako samostatná osobnosť pôsobiaca vo svojom 

okolí. 

 Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

 Vychovávať dieťa k zmysluplnému využívaniu voľného času a získavať 

dostatok námetov pre napĺňanie voľného času. 

 

 V školskom roku 2014-2015 sme na škole mali v prevádzke dve oddelenia ŠKD.  

Deti boli do oddelení zaradené podľa ročníkov. V 1.oddelení boli prváci, štvrtáci 

a žiaci z 1. špeciálnej triedy  pracovala  s nimi  vychovávateľka Zlatica Kubišová . 

V 2.oddelení boli žiaci z 1. špecializovanej triedy, druháci , tretiaci a z 1. špeciálnej 

triedy, pracovala s nimi vychovávateľka PhDr. Paulína Markotánová .  

 

 Školský klub detí zabezpečoval pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 

základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu, 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania..  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadila plánom práce ŠKD a výchovným 

programom. Jednotlivé úlohy a akcie boli  rozpracované do týždenných plánov.  

Deti sa  aktívne podieľali  pri výbere obsahu, príprave činností a podujatí,  čo 

významne stimulovalo ich záujem a aktivitu . Za prioritu považujeme získanie 

kľúčových kompetencií dieťaťa. Tie sme dosiahli dôslednou prácou a tak sme 

zabezpečili všestranný rozvoj dieťaťa. Nezabúdali sme na ich všestranné záľuby 

a záujmy.  

V neposlednom rade je dôležitá úzka spolupráca s triednymi učiteľkami s ktorými 

deti prichádzajú do styku. Spoločne sme riešili problémové deti, vymieňali si 

nápady, naše postrehy a skúsenosti. Pri našej práci je potrebná vzájomná 

komunikácia s rodičmi, kde si vymieňame naše názory, postoje k pôsobeniu detí na 

našej škole, hľadáme spoločný záujem k ich širokému vzdelávaniu.  

U problémových detí sa snažíme nájsť kompromisy. 

 Pri našej práci  je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež 

trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše, ktorá je už v popoludňajších 

hodinách vyčerpaná a nie vždy ochotná vnímať na 100%. Zložky výchovy boli 

rozmanité, počnúc záujmovou činnosťou (výtvarná, športová, pracovná, estetická, 

hudobná...) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti boli  zapájané do súťaží , kde 

mali  možnosť prezentovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté  v ŠKD. Odmenou 

bola  ich dôvera, radosť z práce a dosiahnuté výsledky. 

Už tradične mesačne sme organizovali akcie väčšieho charakteru, tematicky 

zamerané, ktoré boli spoločné pre obidve oddelenia. Veľkou pomocou bola 

prítomnosť pedagogických asistentov počas týchto akcií, najmä z hľadiska 

organizácie a dohľadu nad deťmi. 
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V mesiaci september -  Bezpečná cesta do školy. Dopraváčik – súťaže, hádanky, 

kvíz s dopravnou tematikou, kde si deti overili svoje vedomosti. Zábavné popoludnie 

pod názvom –Kamarát poď sa hrať. 

V mesiaci október – v priestoroch školy sme prezentovali výstavu prác z prírodného 

materiálu. Obdivovali sme pekné výtvory z tekvíc. Spoločne s rodičmi a triednymi 

učiteľkami prvákov, sme privítali do Cechu školského, našich najmenších prvákov 

na Imatrikulácii. 

 Mesiac november sme si spríjemnili Bálom strašidiel, kde pre deti  čakal strašidelný 

les aj so strašidlami. Bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu tekvicu aj masku. Deti boli 

odmenené diplomom a vecnou cenou.  

 V mesiaci december a január – Mikulášska čižmička – prekvapenie pre kamaráta, 

písanie Listu Ježiškovi , Vianoce v ŠKD s kultúrnym programom, otváraním 

adventného kalendára a vianočnou diskotékou .  Súťažili sme v stavaní  o 

najkrajšieho snehuliaka, vyrábili sme  papierové ozdoby pod názvom Čarovanie 

z papiera. Zorganizovali sme tvorivé dielne, kde si deti vyrobili pekné darčeky pre 

rodičov.  

V mesiaci február sme pripravili fašiangovú zábavu s tradičným KARNEVALOM, 

kde sa deti zabavili na rôznych zábavných súťažiach. 

Mesiaci marec sme nazvali Rozprávkové vretienko- navštívili sme  obecnú 

knižnicu, kde sme deťom ukázali, že nielen na škole máme knižnicu, ale aj v obci, 

kde si tiež môžu vypožičať knihy a tak sa zdokonaliť v čítaní. Pracovníčky knižnice 

deťom okrem množstva zaujímavých kníh pripravili aj vedomostnú súťaž o knihách. 

Ľudové tradície , ktoré súvisia s príchodom jari sme si pripomenuli výrobou 

a súťažou o najkrajšiu Morenu, ktorú sme spoločne  vyniesli a hodili do potoka.   

V mesiaci apríl sme mali peknú exkurziu Okresného hasičského zboru v Lučenci, 

kde mali deti možnosť vidieť prácu hasičov. Výchovnú akciu zabezpečila 

vychovávateľka Markotánová. Na Deň zeme sme pripravili  vedomostné súťaže , 

upravili sme skalku pred „ B“ pavilónom, vyrobili sme Eko-vláčik.  

Mesiac máj sa  spája s Dňom matiek aj my sme vyrobili pekné darčeky pre mamy. 

Nacvičili kultúrny program na slávnostnú akadémiu školy.  

V mesiaci jún sme pre deti pripravili zábavné odpoludnie pri príležitosti DŇA DETÍ, 

pre deti boli pripravené rôzne súťaže : slalom na lyžiach, kto skôr vypije, triafanie na 

terč, papkáči, stonožka, stoličkový tanec a diskotéka.  

Najväčšou akciou tohto roka bolo Rodinné popoludnie, kde pre rodičov a deti sme 

pripravili športovo – zábavné popoludnie , spojené s mini športovou olympiádou, 

ktorú sme organizovali spolu s materskou školou na multifunkčnom ihrisku školy. 

 
Obrázok 1 - otvorenie olympijského dňa mažoretkami 
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Obrázok 2 – vychovávateľka  Kubišová dáva pokyny k súťažiam 

 

 

 

 
Obrázok 3   rodičia súťažia s deťmi 

 

 

Počas celého školského roka sme pravidelne vystavovali výrobky detí na dolnej 

chodbe v „B“ pavilóne a aktuálne pripravovali nástenky a tak sme prispievali 

k estetickému skrášleniu budovy. 

Počas školského roka sa uskutočnila náčuvová prax študentov 2. ročníka 

Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci – študenti Lukáš Wittlinger a Monika 

Jamnická v dňoch od 18.5.2015  do 29.5.2015 a študentky 3. ročníka UMB Banská 

Bystrica , Katarína Halajová a Martina Segečová  od 9.2.2015 do 6.3.2015.  
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Exkurzie, besedy, hry a súťaže   – formy vyučovacieho procesu  

 

Olympijský deň na Základnej škole v Lovinobani 

Do 8. ročníka Olympijských festivalov Slovenska sa 5. 6. 2015 zapojili aj žiaci 

a pedagógovia zo Základnej školy v Lovinobani formou svojho Olympijského dňa, 

ktorý mal svoj názov „ Športové aktivity pre každého „.  Organizačný výbor zložený 

z pedagógov školy vytvoril súbor športových aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť 

všetci žiaci, aj tí menej športovo zdatní.  

Športovanie sa nieslo v duchu hesla olympijských festivalov: Rýchlejšie, vyššie 

,silnejšie, čestne a v priateľstve. 

Vyučovací deň sa začal netradične ,nástupom  pedagógov a žiakov na 

multifunkčnom ihrisku školy. Určení štvrtáci  a deviatak Jakub Mlynarčík za zvukov 

olympijskej hymny priniesli na štadión vlastnoručne vyrobenú vlajku, ktorá 

symbolizovala olympiádu. Po vztýčení vlajky a zapálení symbolického olympijského 

ohňa nasledoval príhovor riaditeľky školy Kataríny Golianovej  a sľub rozhodcov, 

ktorý predniesla vyučujúca Jaroslava Markotánová a sľub športovcov –súťažiacich 

žiakov, ktorý predniesla štvrtáčka Zuzka Šoltésová. 

A potom sa už začalo naplno súťažiť, deti využili multifunkčné ihrisko, kde 

prebiehal futbal starších žiakov a žiačok, bežecké disciplíny, skok do diaľky, hod 

kriketovou loptičkou a vrh guľou.  Žiaci prvého stupňa využili bežeckú dráhu na 

preteky na kolobežkách. Žiaci súťažili s veľkým zápolením, bolo radosť sa na nich 

pozerať.  

V telocvični prebiehal skok do výšky , o ktorý bol tiež veľký záujem.  

Žiaci prvého stupňa využili aj priestory lesoparku školy, kde bolo príjemne počas 

teplého júnového dňa. Súťažili v skoku z miesta, v behu vo vreci, zručnosť si 

vyskúšali v prekážkovom behu a v hode tenisovými loptičkami do koša. Tí silnejší si 

vyskúšali hod plnou loptou. Záver športového dňa na prvom stupni patril súťaži tried 

vo florbale.    

Žiaci 2. stupňa, ako aj špeciálnych tried, súťažili aj v stolnom tenise  a skupiny 

žiakov z tried súťažili v stolovom futbale.  

Súčasťou športového dňa bolo aj občerstvenie pre všetkých účastníkov  a príjemná 

hudba, ktorá zaznievala z balkóna školy.   

Prezentáciu akcie zabezpečovali vyučujúce Zuzana Kristínová a Petra Komárová. 

Záver dňa patril vyhláseniu víťazov jednotlivých súťaží, ktorí na symbolických 

stupňoch víťazov získali olympijské medaily, diplomy a malé vecné ceny.  Tieto 

odmeny škola získala od Okresného olympijského výboru v Lučenci  

prostredníctvom pána J. Žingora. Krásne medaily však vyrobili aj starší žiaci zo 

špeciálnej triedy pod vedením svojej vyučujúcej Kataríny  Šišákovej.   

Deň splnil naše očakávania, športové disciplíny oslovili žiakov, v škole vládla 

pohoda a športový duch. 
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                              Zľava: Denis Grexa, Ján Rožňai, Dominik Majoroš                              

 
 

Pod školskou „olympijskou vlajkou“ športovci 1. stupňa 
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Medzi pravidelné zážitkové formy vyučovania patrí aj beseda spojená s eko-

hrami v rámci mesiaca apríl - mesiac lesov – aj tento rok výber žiakov 4.-5.-6. 

ročníka zažil netradičnú hodinu biológie, ktorú im zaujímavou formou plnou 

zážitkových aktivít sprostredkovali dvaja zamestnanci Lesov SR š.p. Lesný závod 

Kriváň – Ing. Pavel Paučo a jeho kolegyňa Ing. Majorošová.   
 

 
           Obrázok 4 - Ing. Paučo učí deti o lese 

 

Česko-slovenský projekt Záložka spája školy - výtvarné schopnosti ukázali žiaci 

pri tvorbe záložiek. 

V rámci realizácie 5. ročníka česko – slovenského projektu boli do Základnej školy 

s materskou školou Úbrež zaslané záložky žiakov: 

2. A Liliana Gondová, Bianca Mochťáková,4. B Natália Karáseková,  

Lívia Barcajová, Mário Fungáč, Nikoleta Oláhová, Valéria Oláhová 5. A Laura 

Berkyová, Tereza Kazárová ,6. A Štefan Babiak,  

Timea Longauerová, Marta Majkútová, Miroslav Fekiač, Dušan Rendek, Ján Bella, 

Ingrid Oláhová, Jana Oláhová, Jakub Mochťák, Laura Kalabová 

7. A Lenka Karlíková, Lukáš Ďurkov, Milota Kováčová, Erika Iveta Žigová.  

Sú to práce žiačok z 9. A a žiakov z Historicko umeleckého krúžku – výtvarná 

úprava fotografií v tvare záložky.  

Pracovali pod vedením vyučujúcej Mgr. Radoslavy  Fleškovej.
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Exkurzia do redakcie Mestských novín v Lučenci 

3.6.2015 žiaci, ktorí pracovali počas školského roka v Redakčnom  krúžku a tvorili 

školský časopis Záškolák, navštívili redakciu a grafické štúdio Mestských novín 

v Lučenci. Po usilovnej celoročnej práci na tvorbe školského časopisu Záškolák mali 

možnosť nahliadnuť do naozajstnej novinárskej tvorby.  

Privítal a ochotne ich prijal redaktor Mestských novín Lučenec – pán Ján Šnúrik. 

Porozprával im o svojich novinárskych začiatkoch v redakcii a aj o tom, čoho sa 

majú žiaci pri práci v žurnalistike vystríhať. Žiaci sa dozvedeli , čo je na práci 

novinára najťažšie, aj to, čo na druhej strane tvorcov obsahu novín napĺňa, odkiaľ 

získava novinár informácie a ktoré zdroje informácií sú pre neho najdôležitejšie. 

Upozornil ich na skutočnosť, že ľudí zaujímajú len pravdivé informácie a preto je 

dôležité si vybrať správny a dôležitý zdroj, ktorý si treba viackrát zo všetkých strán 

preveriť. Oboznámil ich s celou tvorbou novín, od vzniku článkov, grafického 

spracovania, úpravy, opráv gramatických chýb a štylizácie textu až po ich tlač a 

distribúciu do domácností.  

A ako správny redaktor – zaujímal sa aj o prácu žiakov, ktorú  od prezentovali  

svojím časopisom.  

Žiakov veľmi potešili jeho slová, ktorými vysoko pozitívne zhodnotil výsledok ich 

práce – časopis Záškolák.  

Cestou grafického štúdia ich previedol grafik Ing. Radoslav Kurajský.  

Exkurziu zabezpečila vedúca redakčnej rady Mgr. Zuzana Kristínová. 

 
         Obrázok 5  redakčný krúžok v redakcii mestských novín 

 

Výlet do Bojníc - úspešne sme súťažili.  

 

ZŠ Lovinobaňa sa aj v školskom roku 2014/2015 zapojila do súťaže organizovanej 

Tatranskou mliekarňou a.s. Kežmarok pod názvom „Súťaž s Dráčikom -  

Recykláčikom.“ Žiaci počas celého školského roka zbierali vrchnáčiky z jogurtov 

TAMI + krabičky z  mliečok Dráčik a posielali ich do súťaže.  

Súťažilo sa o 3 celodenné výlety a poukážky v hodnote 40,- eur na nákup 

v predajniach Dráčik. Šťastie sa na nás usmialo hneď niekoľkokrát.  
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Piati naši žiaci vyhrali poukážky v hodnote 40,- eur a škola získala celodenný výlet 

do ZOO v Bojniciach, ktorého sa napokon zúčastnili 25 žiaci, ktorí sa najaktívnejšie 

zapojili do celej súťaže. 

Verím, že tieto krásne výhry opäť motivujú všetkých žiakov a budúci rok sa ešte 

aktívnejšie zapoja do ďalšej súťaže. 

Do súťaže žiakov nahlasovala vedúca školskej jedálne Bc. Renata Mihalková. 

  
Obrázok 6 -  a sme v Bojniciach 

Vydrovo - environmentálna exkurzia 

 

Dňa 11.6.2015 sa 36 žiakov VII.A, VIII.A, B a IX.A  zúčastnili environmentálnej 

exkurzie do Vydrova pri Čiernom Balogu.        

       Súčasťou exkurzie bola návšteva Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.  

Pri vstupe na náučný chodník každý žiak dostal malú knižku s ceruzkou, kde boli 

zaujímavé úlohy, týkajúce sa jednotlivých stanovíšť.  

Počas prechádzky žiaci so záujmom plnili úlohy, čítali informačné tabule, všímali si 

exponáty. Dozvedeli sa mnoho užitočného o lese, prírode a práci lesníkov a urobili 

dobre svojmu zdraviu aktívnym pobytom v prekrásnej prírode. 

Po výdatnej prechádzke a krátkom oddychu nám organizácia Vydra z Čierneho 

Balogu pripravila zaujímavý animačný program formou tvorivých dielní.  

Žiaci si vyskúšali plieskanie bičom, hádzanie kladou, zatĺkanie klincov a zdobenie 

perníkov. Mali možnosť obliecť si aj ľudové kroje. 

       Pekným zážitkom pre žiakov bola jazda Čiernohorskou železničkou do Čierneho 

Balogu, kde navštívili železničiarske múzeum. Žiaci sa zoznámili s históriou železníc 

a prezreli si makety historických vláčikov a rušňov.

 
Obrázok 7 -vezieme sa Čiernohorskou železničkou 
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Škola v prírode  Kráľová - v dňoch 11.–15.5.2015 sa 24 žiakov 1.stupňa školy 

zúčastnilo školy v prírode. 

Žiaci boli ubytovaní v malebnom prostredí hotela Kráľová neďaleko mesta Zvolen. 

Počas piatich dní si žiaci užili množstva zábavy a nezabudnuteľných chvíľ uprostred 

neopísateľne krásnej prírody, ktorá obklopovala celý hotel. Nádherné pohľady na 

celé okolie zvýrazňovali v diaľke zasnežené vrcholy Nízkych Tatier.  

Počas pobytu absolvovali žiaci turistické vychádzky na okolité kopce, vypracúvali 

postery, opakovali si vedomosti zo školy a zábavnou formou sa zdokonaľovali 

v anglickom jazyku.  

Celý čas mali možnosť vo voľnej prírode pozorovať pasúci sa dobytok – kone, ovce, 

kozy i ošípané. Počas voľných chvíľ, za hlasného povzbudzovania dievčat, hrali 

chlapci futbal na neďalekom ihrisku, vozili sa na kolobežkách, hrali loptové hry 

a badminton. Najväčšiu radosť však mali z jázd na koňoch, ktoré sa pásli na lúkach 

okolo hotela. Veľa zábavy a radosti si užili aj počas každodenného pobytu v krytom 

bazéne, ktorý bol súčasťou hotela.  

Vedúca a zodpovedná za priebeh hromadnej školskej akcie bola PaedDr.Daniela 

Líšková. Pedagogický dozor vykonávali a na činnosť dohliadali  PhDr.Paulína 

Markotánová a Mgr.Renata Kocúrová. 

 

 

h) Stav ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované podľa zákona  

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších 

zmien a doplnkov a  ročného plánu kontinuálneho vzdelávania  PZ a OZ školy na rok 

2014 a 2015. Väčšina pedagogických zamestnancov sa zúčastnila vzdelávania 

v rámci projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít „  projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú predovšetkým kreditného typu vzdelávania. 

Ďalšie formy vzdelávania sú: samoštúdium a absolvovanie odborných seminárov – 

cudzie jazyky, digitálna gramotnosť, verejné obstarávanie, zákon o ochrane 

osobných údajov a iné. 

 

Vyhodnotenie realizácie kontinuálneho vzdelávania v šk. roku. 

Adaptačné  Realizované pre začínajúcich PZ , realizácia podľa Smernice 

č.003/2012 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich PZ a OZ.  

Od 1.9.2014 –– Eva Kiapešová, Ing. Kvetoslava Poliaková  - 

pedagogický asistent  – dĺžka minimálne 3 mesiace. Uvedení PZ 

úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie v šk. roku 2014/2015. Od 

1.2.2015 začala adaptačné vzdelávanie Mgr. Petra Turčanová – 

odborný zamestnanec, školský psychológ. Ukončenie až v šk. roku 

2015/2016. 

Špecializačné Nebolo uskutočnené. 

Funkčné Sme neplánovali. 

Aktualizačné  Prebiehalo v rámci NP Vzdelávaním PZ k inklúzii marginalizovaných 

rómskych komunít „ – Mgr. Katarína Šišáková, Mgr. Jaroslava 

Markotánová, Mgr. Radoslava Flešková, Mgr. Hedviga Reháneková, 

Mgr. Anna Odzganová  – Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov 

z MRK – ukončené 27.9.2014.  

Miriam Jakubove v októbri 2015 ukončila akreditované kontinuálne 

vzdelávanie: „ Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 
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výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na 

základných a stredných školách „  

Školenie bolo zamerané na zvyšovanie odbornosti s cieľom 

kvalifikovanejšie viesť telovýchovný proces na školách a na podporu 

zmien vo výučbe telesnej výchovy na základných a stredných školách 

tak, aby výučba bola viac zážitková a motivujúca pre súčasnú 

generáciu detí a mládeže.  

Prípravné 

atestačné  

V šk. roku nebolo realizované. 

Inovačné Nebolo uskutočnené  

Funkčné 

inovačné 

Nebolo uskutočnené. 

Kvalifikačné Cieľ:  Získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie 

kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného 

predmetu . Prioritou je štúdium fyziky - 1 pedag. zamestnanec – Ing. 

M. Ďurove – stále len prihlásená, lebo fakulty nemajú dostatočný 

počet uchádzačov, aby otvorili štúdium. Nebolo otvorené ani v šk. 

roku 2014/2015. 
 

 

 

i) Aktivity súvisiace s prezentáciou školy na verejnosti: 

 

Predovšetkým sem zaraďujeme úspechy žiakov v predmetových olympiádach, 

v športových, literárnych  a iných prevažne umeleckých súťažiach. Zaraďujeme sem aj 

aktivity žiakov v mimoškolskej činnosti – kultúrne akadémie, športové podujatia. 

Prehľad súťaží, do ktorých sa žiaci školy pod vedením svojich učiteľov zapojili. 

 

Na obvodové a vyššie kolá súťaží žiakov pripravovali títo vyučujúci:  

Matematické súťaže – Mgr. Sluková, Mgr. Komárová, vyučujúce I. stupňa. 

Biologická olympiáda: PaedDr. Renáta Tóthová 

Geografická olympiáda: Mgr. Sluková,  Mgr. Gembická 

Chemická olympiáda : RNDr. Katarína Golianová 

Olympiáda zo slovenského jazyka (8.-9. ročník): PaedDr. Dana Mániková 

Dejepisná olympiáda : Mgr. Flešková Radoslava 

Olympiáda z nemeckého jazyka: Mgr. Eva Gembická 

Športové súťaže: volejbal, atletika, futbal – Mgr. Ján Balážik, Mgr. Jaroslava 

Markotánová, Mgr. Katarína Šišáková,  (Pavol Gabľas  – za rodičov) 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina 

studnička – PaedDr. Dana Mániková,  Mgr. Renáta Kocúrová, Mgr. Mária 

Líšková. Mgr. Hedviga Reháneková 

Literárna tvorba – PaedDr. Mániková, Mgr. Mária Líšková,  

Slávik Slovenska – Mgr. Flešková Radoslava 

Európa v škole: PaedDr. Dana Mániková, Mgr. Mária Líšková, Mgr. Radoslava 

Flešková, vyučujúce 1. stupňa 

Matematický klokan – vyučujúce MAT 2. stupňa 

Matematický klokanko – vyučujúce I. stupňa 
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Mimoškolská záujmová činnosť 
 

Na škole pracovalo 16 krúžkov a 10 krúžkov cez projekt MRK. Škola prijala 174  

VP, ktoré použila na financovanie krúžkov. V súčasnosti je veľmi ťažké upútať 

žiakov s mimoškolskou činnosťou, často sú ovplyvnení rodičmi. 

V rámci krúžkov naši žiaci športovali, zdokonaľovali sa s prácou na počítači, 

upevňovali si vzťahy medzi spolužiakmi, naučili sa pracovať v tíme. Niektorí si 

precvičovali nezvládnuté učivo a tiež sa v rámci krúžku pripravovali na Testovanie 9.  

Žiaci v rámci redakčného krúžku pracovali na vydávaní školského časopisu Záškolák 

– vydali 5 čísel.  

Napriek rôznorodosti krúžkov máme žiakov, ktorí nedokončili a neabsolvovali 60 

hodín. Žiaci si ani neuvedomujú prácu vedúceho krúžku, často im pomáhajú riešiť aj 

iné záležitosti. Žiaci si nevypĺňajú efektívne voľný čas a je veľmi dôležité, aby sme 

ich my učitelia v tomto usmernili. 

 

Zoznam krúžkov: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Brumík M.Jakubove 

Stolný tenis J.Malčeková,P.Komárová 

Cvičenia z matematiky K.Sluková 

Cvičenia zo SJL D.Mániková 

Po stopách šaša Tomáša H.Reháneková 

Redakčný Z.Kristínová, E.Gembická 

Historicko umelecký R.Flešková 

Brumík M.Jakubove 

Robotické programovanie P.Komárová, J.Malčeková 

Rovesníci P.Turčanová, A.Odzganová 

Zdravotnícky D.Mochťáková 

Hravá slovenčina P.Turčanová 

Tvorivé dielne K.Šišáková 

Šmolkovia R.Kocúrová 

Receptárik A.Odzganová 

Učíme sa spočítačom D.Líšková 

Krúžky za projekt MRK: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Z rozprávka do rozprávky H.Reháneková 

Počítače hrou D.Líšková 

Stolný tenis P.Komárová 

Šikovníček D.Mániková 

Tvorivé dielne K.Šišáková 

Počítač môj kamarát M.Ďurove 

Učenie a zábava J.Markotánová 

Vševedko M.Jakubove 

Zábavná školička R.Kocúrová 
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Kultúrne podujatia 

Prostredníctvom  projektu „Kultúrne poukazy „ sme zabezpečili pre žiakov školy 

kultúrne podujatia organizované rôznymi inštitúciami.  
 

Kultúrne poukazy sa využili aj na exkurzie a výchovný koncert : Zvolen – lesnícke múzeum, 

ŠO Banská Bystrica, výber žiakov 2. stupňa  sa zúčastnil kultúrneho predstavenia 

v anglickom jazyku v kine APOLLO Lučenec,  environmentálna exkurzia Vydrova dolina  - 

skanzen, tvorivé dielne. 

 

V máji sme pripravili kultúrne podujatie „Slávnostnú kultúrnu akadémiu“ 

v kultúrnom dome v obci, kde boli ocenení žiaci, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky 

v súťažiach. 

Žiaci 1. stupňa navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici, kde si pozreli divadelné 

predstavenie Ferdo Mravec.   

V rámci Týždňa boja proti drogám sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu – 

Československý muzikál.  

 

Žiacka školská rada – „žiacky parlament „ 

Aj v tomto školskom roku pracoval na škole žiacky parlament.. 

Predsedníčka: Zuzana Albertiová IX.A 

Podpredseda: Viktoria Poliaková VIII.B    

Členovia: 
V.A:    Veronika Peťková, Silvia Barcajová 

VI.A:   Branislav Gúgľava, Marek Čipčala 

VII.A:  Lenka Karlíková, Marián Michal 

VIII.A: Michaela Popovičová, Vanda Peťková 

VIII.B: Viktória Poliaková, Michaela Martinská 

IX.A:   Zuzana Albertiová, Kristína Ďuračková 

 

Zástupcovia parlamentu z radov hlavne starších žiakov dávali podnety hlavne 

vedeniu školy aj mimo zasadaní. Parlament spolupracoval s výchovnou poradkyňou 

Mgr. Slukovou a zástupkyňou školy PaedDr. Tóthovou.  

Zasadnutí sa zúčastňoval aj školský psychológ Mgr. Petra Turčanová. 

Väčší význam bude mať parlament vtedy, ak budú informovať o živote triedy 

podrobnejšie a konkrétnejšie. Triedni učitelia môžu využiť parlament na podnety 

a nápady, ktoré by sa mohli realizovať, alebo vylepšiť. Každý dobrý nápad je vítaný. 
 

Vyhodnotenie činnosti poradných orgánov riaditeľky školy: 

1.pedagogická rada 

Zasadala podľa plánu práce na školský rok 2014/2015. Zasadala  sedemkrát.  

2. metodické združenia a predmetové komisie 

Metodické združenia a predmetové komisie zasadali podľa plánu. Vyučujúci riešili 

problémových žiakov, vzdelávanie začlenených žiakov, prípravu na súťaže alebo 

testovanie žiakov, učebné osnovy, TVVP,  prehodnocovali školský vzdelávací 

program. Podrobne rozpracované v hodnotiacich správach MZ a PK za školský rok. 

3. inventarizačná komisia – predseda Mgr. Katarína Sluková 

Táto komisia zasadala štyrikrát. Musela riešiť správnosť vyradenia predmetov, robila 

kontrolu a súpisy za jednotlivé kabinety. Kontrolovala likvidáciu vyradeného 

materiálu. 

Táto komisia vychádza z návrhov, ktoré odovzdávajú vedúci kabinetov a iných 

priestorov. 

4. škodová komisia – predseda PaedDr. Renata Tóthová- zasadala 1x krát. 
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5. stravovacia komisia – predseda Mgr. Katarína Šišáková 

Zasadala raz – riešila aktuálne problémy v školskom stravovaní a modernizáciu ŠJ.  

6.výchovná komisia – predseda PaedDr. Dana Mániková 

V tomto školskom roku nezasadala – nevznikol dôvod na jej zvolanie.  

 

Rada školy 

Predseda – PhDr. Pavol Mičianik, PhD. 

Rada školy zasadala trikrát.  

Riešila aktuálne problémy školy a schvaľovala učebné plány v rámci ŠkVP.  

Podporila aj otvorenie špecializovanej triedy v školskom roku 2014/2015.  

 

 Rodičovské združenie 

 

V októbri 2014 bolo celoškolské ZRŠ, kde boli rodičia informovaný o pláne školy, 

školskom poriadku, o pláne hromadných  školských akcií, o hlavných úlohách školy 

na šk. rok 2014/2015. Rodičia schvaľovali príspevok do ZRŠ, ktorý má slúžiť ich 

deťom hlavne na mimoškolskú činnosť a súťaže.   

Ďalej boli triedne schôdzky ZRŠ a konzultačné ZRŠ pred klasifikáciou.  

Vedenie školy a vyučujúci nie sú spokojní so záujmom niektorých rodičov 

o vyučovacie výsledky svojich detí, hlavne vtedy, keď má dieťa problémy. Akosi si 

neuvedomujú, že dieťaťu môžeme spoločne pomôcť. Chýba kontrola zo strany 

rodičov, žiaci často nemajú ani podpísané žiacke knižky, nevedia o ich výsledkoch 

v škole. Do budúcna je potrebné ešte zlepšiť spoluprácu s rodičmi a včas riešiť 

problémy.  

  

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Aj napriek poučeniam a upozorneniam stále máme na škole úrazy rôzneho 

charakteru, sú to však malé úrazy, hlavne na hodinách telesnej výchovy, kde je riziko 

úrazu vysoké, hlavne keď deti nerešpektujú vyučujúcich alebo nemajú vhodnú obuv. 

Čo je však veľké pozitívum, že úrazy v školskom roku 2014/2015 neboli počas 

hromadných školských akcií mimo školy, tu boli žiaci disciplinovanejší alebo sa 

týchto akcií nezúčastňujú problémoví žiaci v správaní alebo len v rešpektovaní 

pokynov. 

V tomto školskom roku sme mali 5 neregistrovaných žiackych úrazov a 2  

registrované školské úrazy.  

Je dôležité, aby rodičia a učitelia naučili žiakov vážiť si svoje zdravie a byť telesne 

zdatnejším. Často sa úrazy stávajú pre veľmi malú telesnú zdatnosť žiakov 

a nepozornosť, pochabosť, nesledovanie pokynov vyučujúceho. 

 

j) Zapojenosť školy do projektov  

   Projekty školy realizované v školskom roku 2014/2015 : 

 

• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva ( v rámci 

projektu sa na škole zriadila tabletová odborná učebňa fyziky a chémie )  

s interaktívnym systémom.  

• Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie 

predmety – škola získala interaktívnu techniku do jednej triedy  a prístup do 

digitálneho vzdelávacieho obsahu  tzv.  Digiškola.  
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• Rozvojový projekt: Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so 

zdravotným postihnutím 2014 – jedna špeciálna trieda získala interaktívnu 

techniku a vzdelávací materiál. 

• Rozvojový projekt „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“ – jedna trieda 

získala interaktívnu techniku  a žiaci štvrtého, šiesteho a  siedmeho ročníka  

pracovné zošity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.    

• Zvyšovanie  kvality vzdelávania na základných školách – projekt  NÚCEM 

zameraný na elektronické testovanie E – testovanie – škola získala licencie – 

prístupové heslá pre žiakov, ktoré umožňujú využívať e- testovanie z tzv. 

banky testovacích zošitov.  

 Za účelom autoevalvácie sa škola zapája do projektu Komparo – cieľom je 

testovanie vedomostí žiakov z predmetov  MAT, SJL, prírodovedná oblasť, 

spoločenskovedná oblasť a všeobecné predpoklady k učeniu. V šk. roku 

2014/2015 sa testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka a  9. ročníka. Účasť na 

projekte je spoplatnená, časť nákladov hradila škola z rozpočtu, časť nákladov 

z fondu ZRŠ a časť nákladov samotní rodičia. Náklady na testovanie z roka na 

rok rastú, čo nie je z pohľadu školy vítané. 

 Recyklohry – projekt zameraný na environmentálnu výchovu so zameraním 
na separáciu odpadu. 

 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných 
rómskych komunít – v rámci projektu prebiehalo ďalšie vzdelávanie PZ, 

realizovala sa záujmová činnosť žiakov, boli zavedené 2 pracovné miesta 

pedagogických zamestnancov. Projekt bol ukončený k 30.6.2015. 

 

 Výchovný poradca školy sa zapojil do projektu VÚDPaP „ Komplexný 

poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických 

javov v školskom prostredí. Škola získala hodnotné metodické materiály 

a testovací program zameraný na profesionálnu orientáciu žiakov. 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

V dňoch 12.1.-15.1. 2015 bola na škole vykonaná komplexná inšpekcia.  

Správa z komplexnej inšpekcie obsahovala aj tieto údaje:  

Riadenie školy 

 

 ZŠ realizovala výchovu a vzdelávanie podľa školských vzdelávacích programov 

(ďalej ŠkVP) s názvami „Vzdelanie pre každého“ pre žiakov bežných tried 1. a 2. 

stupňa ZŠ a „Vzdelanie pre všetkých“ pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia. Štruktúra dokumentov bola v súlade s príslušnými ustanoveniami 

školského zákona, boli vypracované vecne, prehľadne, obsahovali správnu citáciu 

právnych noriem s uplatnením pedagogickej terminológie a zapracovaním 
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aktuálnych zmien. Úroveň ich vypracovania umožňovala realizovať edukáciu podľa 

princípov a cieľov výchovy a vzdelávania.  

V súlade s právnymi predpismi bol vypracovaný aktuálny súbor dokumentov, ktorý 

komplexne zabezpečoval organizáciu výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti 

školy. Všetky zásadné dokumenty boli prerokované v pedagogickej rade a schválené 

riaditeľkou školy.  

Interiér školy bol esteticky upravený, dotvorený výtvarnými a projektovým prácami 

žiakov, nástenkami a kvetinovou výzdobou, doplnený galériou najlepších žiakov 

s diplomami a oceneniami, čím vzniklo príjemne prostredie, ktoré poskytovalo 

žiakom bezpečie, pocit istoty, čo 75,44 % z nich potvrdilo v dotazníkoch a rovnaké 

percento žiakov sa vyjadrilo, že škola plní ich očakávania. K správaniu spolužiakov 

61,40 % opýtaných uviedlo, že žiaci nedostatočne rešpektujú učiteľa, 31,58 % sa 

vyjadrilo, že učitelia za nevhodné správanie žiakov nedôsledne uplatňujú 

napomenutia, pokarhania stanovené v školskom poriadku a 27,27 % členov žiackej 

školskej rady (ďalej ŽŠR) uviedlo, že sa im nepáči správanie spolužiakov na 

vyučovaní, ale 45,45 % vyjadrilo spokojnosť so správaním spolužiakov. Viac ako 

polovica (54,55 %) členov ŽŠR uviedla, že učitelia uplatňovali primerané spôsoby 

na udržanie disciplíny, 18,18 % vyjadrilo opačný názor a 27,27 % to nevedelo 

posúdiť. Na otázku, keby mohli žiaci niečo zmeniť vo svojej škole, čo by zmenili, 

viacerí žiaci uviedli, aby boli dlhšie prestávky, aby mohli cez prestávky byť na 

chodbe, do každej triedy dať rovnaké vybavenie, viac prostriedkov s modernými 

technológiami, avšak časť žiakov by nič nemenila, sú v škole spokojní. Pocit 

bezpečia, istoty a ochrany žiakov v škole bol zaistený dozorom učiteľov počas 

prestávok i pri presune v priestoroch školy a funkčným kamerovým systémom 

monitorujúcim vnútorné priestory školy. 

Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni. 

 

Podmienky výchovy a vzdelávania 

Riaditeľka školy a jej zástupkyňa spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na 

výkon riadiacich funkcií v súlade s právnymi predpismi. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť v škole bola zabezpečená pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky. Odbornosť 

vyučovania bola zabezpečená na 91,02 %. 

Opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky boli 

súčasťou školského poriadku 

Škola mala vypracovanú vlastnú smernicu Prevencia a riešenie šikanovania v škole 

v súlade s metodickým usmernením MŠ SR, úlohy v oblasti predchádzania sociálno-

patologickým javom a riešenia ich príznakov boli aj súčasťou plánov triednych 

učiteľov, plánu práce školy, školského poriadku. 

V dotazníkoch 71,93 % žiakov sa vyjadrilo, že školský poriadok rieši 

problematiku násilia a šikanovania. Tri štvrtiny žiakov (75,44 %) neboli nikdy 

šikanovaní, 61,40 % nebolo ani svedkom šikanovania. Uviedli, že raz bolo 

šikanovaných 12,28 % žiakov, viackrát šikanovanie zažilo 12,28 % opýtaných. 

Šikanovanie sa uskutočnilo hlavne cez prestávky (22,81 %), mimo školy (14,04 %). 

Najčastejšie sa šikanovanie prejavilo telesným napadnutím, bitkou, kopaním, týraním 

(21,05 %), ponižovaním, urážaním, vysmievaním sa, zastrašovaním, nadávkami 

(17,54 %). Žiaci, ktorí boli šikanovaní, alebo boli jeho svedkom, o tom povedali 

rodičom (19,30 %), triednej učiteľke (15,79 %), riaditeľke školy (5,26 %), 

spolužiakovi (5,26 %), nikomu o tom nepovedalo 7,02 % z nich.  

Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 
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Priebeh výchovy a vzdelávania 

 Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa sledovala na 50 vyučovacích hodinách 

z hľadiska vyučovania učiteľmi a učenia sa žiakmi. 

Vyučovanie na 1. stupni bolo na dobrej úrovni. 

Vyučovanie v špeciálnych triedach bolo na veľmi dobrej úrovni. 

Vyučovanie na 2. stupni bolo na dobrej úrovni. 

Vyučovanie v škole bolo na dobrej úrovni. 

Závery 

K silným stránkam riadenia školy patrili kvalitne vypracované oba ŠkVP aj 

s prílohami umožňujúce realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi 

a cieľmi školského zákona, využitie disponibilných hodín na zavedenie nových 

predmetov v súlade s reálne stanovenými zámermi školy, zapájanie žiakov do 

projektov, súťaží, školských a mimoškolských aktivít významne ovplyvňujúcich 

výchovno-vzdelávaciu činnosť, aktívne zapojenie pedagógov do mnohých národných 

a rozvojových projektov a najmä do projektu MRK so zavedením CVS žiakov zo 

sociálne slabých rodín. Výrazne bola zabezpečená starostlivosť o žiakov so ŠVVP 

pri ich vzdelávaní v špeciálnych triedach, špecializovanej triede alebo integráciou 

v bežných triedach. Rešpektovaním odporúčaní príslušných poradenských zariadení 

im škola zaručovala adekvátne možnosti edukácie vyplývajúce z potrieb ich 

zdravotného znevýhodnenia a tým aj rovnocenný prístup k vzdelávaniu.  

Vedenie pedagogickej ako aj ďalšej dokumentácie súvisiacej s riadením školy 

bolo na požadovanej úrovni. Funkčný vnútorný systém hodnotenia a kontroly 

s premyslene stanoveným zameraním a realizáciou rôznych foriem kontroly, 

analýzou ich výsledkov, prijímaním odporúčaní na odstránenie zistených 

nedostatkov a zovšeobecňovaním zistení na pracovných poradách napomáhal 

zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalšiemu rozvoju školy. 

K pozitívam riadenia školy patrili: podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagógov, 

realizácia spoločenských a kultúrnych podujatí zviditeľňujúcich školu na verejnosti, 

spolupráca so školami a inštitúciami.  

Silnými stránkami v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania boli personálne 

a materiálno-technické podmienky, ktoré umožňovali plniť ciele stanovené ŠkVP. 

Odbornosť vyučovania bola veľmi dobre zabezpečená.  

Zrekonštruované pavilóny, vybudované odborné učebne, esteticky upravený 

interiér, triedy zariadené novým nábytkom, zrekonštruovaný vonkajší športový areál, 

nadštandardné možnosti pre informatizáciu a uplatňovanie IKT vo vyučovacom 

procese umožňovali bezproblémovú realizáciu ŠkVP.  

Škola bola dobre vybavená učebnicami a učebnými textami, učebnými 

pomôckami, knižnými titulmi, didaktickou technikou, športovým náradím a náčiním. 

Učitelia ich v procese aktívne využívali, k dispozícii mali internetové zdroje, 

edukačné programy, dokázali si vytvárať vlastné didaktické materiály.  

Škola mala ustanovené koordinátorky prevencie, ktoré v súčinnosti s vedením 

školy, učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov realizovali ochranu pred sociálno-
patologickými javmi a ich príznaky riešili prostredníctvom systémových 

preventívnych aktivít. Ustanovená ŽŠR bola funkčná, predkladala návrhy vedeniu 

školy, podporovala pozitívne vzťahy medzi žiakmi.  

Školský poriadok bol vypracovaný komplexne. Organizácia vyučovania bola 

v súlade s vyhláškou o základnej škole.  

K silným stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu patrilo využívanie spätnej 

väzby na zisťovanie úrovne pochopenia a osvojenia poznatkov, uplatňovanie 

priebežného verbálneho hodnotenia výkonov žiakov s ocenením a motivačnou 
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pochvalou, rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov zadávaním úloh na 

zapamätanie a pochopenie, podporovanie praktických návykov a zručností žiakov, 

spracovanie a dokončenie úloh v dohodnutom čase.  

Učitelia rešpektovali rozdielne individuálne vzdelávacie potreby žiakov so ŠVVP, 

na hodinách vytvárali pozitívnu a priaznivú atmosféru. Žiaci používali osvojené 

vedomosti pri riešení úloh zameraných na aplikáciu, vedeli pracovať s učebnými 

pomôckami, interaktívnou tabuľou, chápali obsahu textu, väčšinou správne 

reprodukovali naučené vedomosti pri riešení úloh zameraných na rozvoj zapamätania 

a porozumenia.  

Zlepšenie si vyžaduje podnecovanie žiakov na hodnotenie svojich výkonov 

a výkonov spolužiakov, rozvíjanie sociálnych kompetencií podporovaním vzájomnej 

komunikácie a spolupráce žiakov vo dvojiciach, v skupinách.  

V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v školskom roku 

2005/2006 nastalo zlepšenie vo všetkých oblastiach – riadenie školy a podmienky 

výchovy a vzdelávania sa zlepšili z dobrej na veľmi dobrú úroveň, realizácia 

výchovy a vzdelávania z priemernej na dobrú úroveň. 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto 

hodnotiace výrazy: 

veľmi dobrý   - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, 

mimoriadna úroveň 

dobrý    - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, 

   nadpriemerná úroveň 

priemerný   - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná  

 úroveň 

nevyhovujúci   - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh 

výchovy    a vzdelávania 

 

 l) priestorové podmienky školy:  
 

Budovy: hlavná budova školy, pavilón A je trojpodlažná 57 ročná budova - 

obsahuje učebne, súčasťou je telocvičňa, šatne v suteréne, plynová kotolňa, školská 

kuchyňa + školská jedáleň, sklady, školská kuchynka, hygienické zariadenia, sklad 

CO, sklad učebníc, učiteľská a žiacka knižnica, kabinety, počítačová učebňa pre 15 

žiakov, odborná učebňa fyziky a chémie, archív.  

V priestoroch žiackej knižnice je možnosť vyučovania pomocou interaktívnej tabule 

s príslušenstvom. Multimediálna technika sa využíva hlavne pri výučbe cudzích 

jazykov, prírodovedných predmetov a prezentácií rôzneho zamerania - Deň 

slovenských knižníc, drogové závislosti, profesionálna orientácia a iné nemenované 

formy prezentácií. 

 

V pavilóne A sú triedy 2. stupňa a špeciálne triedy.  Vo všetkých triedach 2. stupňa 

je už  nový výškovo nastaviteľný školský nábytok, je to veľká výhoda pre triedy, 

lebo nábytok ostáva deťom až do ukončenia deviateho ročníka, len sa výškovo 

prestavuje.  

 V triedach sú parkety, ktoré by sme chceli postupne upraviť tak, aby mali lakovaný 

povrch a nemuseli sa každý rok nákladne renovovať. 

 

Pavilón B. V budove je sústredený I. stupeň a ŠKD. Žiaci I. stupňa majú 

zodpovedajúce pracovné prostredie. Niektoré triedy majú novší školský nábytok, 4 
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triedy majú umožnené vyučovanie aj pomocou interaktívnej techniky. Prízemie 

zdobia výstavky prác žiakov prevažne počas pobytu v ŠKD. 

 

Pavilón C  – postavený v 60- tych rokoch 20. storočia.   

Pretože poslanie technických prác sa s dobou mení, jedna učebňa bola prerobená na 

počítačovú učebňu pre cca 15 žiakov resp. na multimediálnu učebňu.   

Do tejto učebne budeme potrebovať zakúpiť nový PC nábytok a stoličky, lebo sú 

použité staré laboratórne stoly. Prostredie je však útulné a žiaci sa v tejto učebni radi 

učia. Aby bol majetok chránený museli sme učebne zabezpečiť elektronickým 

zabezpečovacím systémom. 

 V jednej časti ostala zámočnícka dielňa pre výučbu  predmetu technika  a bývalá 

prípravovňa materiálu slúži pre potreby školníka. 

Pavilóny A ,B a C  sú budovy, ktoré sú technicky zhodnotené v dôsledku ukončenej 

rekonštrukcie.  V pavilónoch sú vytvorené veľmi dobré pracovné podmienky. 

 

Podmienky na uskutočňovanie telesnej a športovej výchovy sú tiež vyhovujúce. 

Súčasťou školy je športový areál –  antukové ihrisko a multifunkčné ihrisko 

s bežeckou dráhou.  

Od októbra 2010 sa oficiálne dalo do prevádzky multifunkčné ihrisko, ktoré sa 

vybudovalo na štadióne školy. Multifunkčné ihrisko vybudovala obec z prostriedkov 

štátnej dotácie. Majiteľom je Obec Lovinobaňa. Škola využíva v čase vyučovania 

podľa prevádzkového poriadku uvedené multifunkčné ihrisko. Jeho vybudovaním 

a následným upravením bežeckej dráhy sa zlepšili podmienky na vyučovanie telesnej 

výchovy a celkovo športovania aj mladých ľudí obce.  

Nedostatok, ktorý pretrváva, je údržba povrchu multifunkčného ihriska, ktorý sa 

zanáša ihličím a lístím. Ďalej bežecká dráha by si vyžadovala povrchovú úpravu, 

terén je niekde nerovný, čím sa zvyšuje riziko úrazu. Škola dala urobiť revíziu 

multifunkčného zariadenia, aj keď majiteľom je obec, lebo bezpečnosť žiakov má 

prednosť a okrem toho tam chodia aj deti z materskej školy. Revízia odhalila 

niektoré vážnejšie nedostatky ako uvoľnené dosky na basketbalových košoch, ktoré 

sme po revízii ihneď demontovali a uvoľnené siete okolo ihriska. Nedostatky sa 

musia aj v spolupráci so starostom obce odstrániť.  

 

Areál školy  tvorí rozsiahly lesopark, ktorý treba pravidelne udržovať – kosiť, hrabať 

lístie, ale aj vyrúbať stromy, ktoré sú už hrozbou pre budovy.  

V priebehu roka boli spílené suché haluze, hlavne zo stromov, ktoré idú ponad 

chodník popred školu. Tieto práce sa uskutočňujú za spolupráce s obcou. 

 

Materiálno – technické podmienky školy: 

Musíme konštatovať, že materiálno- technické podmienky školy sú na dobrej 

úrovni a spĺňajú štandardné podmienky na dosiahnutie cieľov stanovených 

školským vzdelávacím programom, čo konštatovala aj štátna školská inšpekcia. 

Vybavenosť školy učebnicami je zodpovedajúca. MŠ VV a Š SR kráti počet 

niektorých titulov, napr. učebníc anglického jazyka, škola dokúpila chýbajúci počet 

učebníc z rozpočtu školy.  

K efektívnejšiemu vyučovaniu chýbajú pracovné zošity, ktoré si musia rodičia pre 

svoje deti hradiť sami. Tu nastáva veľký problém, lebo niektorí rodičia nie sú 

schopní kúpiť svojim deťom PZ takmer počas celého šk. roka. PZ slúži hlavne na 

precvičenie preberaného učiva, dôležitý je hlavne pri výučbe cudzích jazykov. 

Učebné pomôcky: stav zodpovedajúci, sú priebežne modernizované, podľa 

finančných prostriedkov školy. Niektoré učebné pomôcky škola získa cez podporené 

projekty. 
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Žiaci majú k dispozícii pomerne slušne vybavenú žiacku knižnicu.  

Žiacku knižnicu dlhé roky vedie PaedDr. Dana Mániková, časť žiackej knižnice 

zameranú na odbornú literatúru vedie Ing. Miroslava Ďurove.  

Nové tituly si môžu pozrieť a prípadne cez internet v knižnici aj objednať.  

     

     Zúčtovanie prostriedkov na bežné a kapitálové v roku 2015. 
      

 
                     

               Suma poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel Dátum  

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 
finančných (stĺ.1-stĺp.2) vrátenia 

  prostriedkov prostriedkov  vratka nepoužitej    

  v roku 2015 k 31.12.2015 dotácie   

  1 2 3 4 

1. Prenesené kompetencie 
spolu         

a) normatívne výdavky spolu 450 664,25 449 164,25 1500,00 31.12.2015 

z toho: osobné náklady  397415,78 397415,78 0,00   

z 2014 2 713,25 2 713,25 0,00   

            prevádzkové náklady 50 535,22 49035,22 1500,00   

b) nenormatívne výdavky spolu 35 279,22 34878,09 401,13   

z toho: vzdelávacie poukazy 5280,00 5280,00 0,00   

dopravné z 2014 812,01 812,01 0,000   

            dopravné  5240 4839,11 400,89 29.12.2015 

            príspevok na žiakov zo 
SZP* 8162,00 8162,00 0,00   

Učebnice 803,00 802,76 0,24 4.11.2015 

Odchodné 4054,00 4054,00 0,00  

Asistent učiteľa MRK z EFS 10 928,21 10 928,21 0,00   

2. Originálne kompetencie 
spolu  59360,00 59360,00   0,00   

z toho: školský klub 22 200,00 22 200,00 0,00   

            školská jedáleň 33160,00 33 160,00 0,00   

CVČ 4 000,00 4 000,00 0,00   

          

3. ÚPSVaR spolu  16482,00 16482,00   0,00  - 

z toho: strava 13 826,00   13 826,00 0,00   

            školské potreby 2 656,00 2 656,00 0,00   

4. Ostatné dotácie spolu  9773,01 9757,81  15,20   - 

bežné výdavky - Od obce- transfery 1153,00 1153,00 0,00 
 Od obce  20,01 20,01 0,0  

bežné výdavky – Príjmy ŠJ 7100,00 7100,00 0,00 
 bežné výdavky – Príjmy ŠKD 900,00 900,00 0,00   

bežné výdavky – príjmy škola 600,00 584,80 15,20   

5. Kapitálové transfery 10 000 9916,60 83,40  

Prístrešok ZŠ 2500,00 2500,00 0,00  

Vzduchotechnika v ŠJ 7500,00 7416,60 83,40 18.9.2015 

Dotácie celkom ( A + B )  581 558,48  579 558,75  1999,73   

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne  

znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.  
   Na bežnom účte zostalo 15,20 euro 
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     n) Ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok: 

 

 Vytvoriť porovnateľné podmienky našim vidieckym žiakom pri zabezpečovaní 
procesu vzdelávania a výchovy v porovnaní s mestskými žiakmi, formou 

ponúkaného školského vzdelávacieho programu, ponukou výchovného programu 

ŠKD, výchovného programu centra voľného času, formou rôznorodej záujmovej 

činnosti, ktorá je doplnená aj elokovanými triedami Súkromnej ZUŠ, Gemerská cesta 

Lučenec.      

 Modernizovať vyučovací proces, využívať digitálny vzdelávací obsah, zvyšovať 
počítačovú gramotnosť pedagógov a následne aj žiakov, absolvovať zodpovedajúce 

školenia v danej oblasti. 

 Mať úspešných žiakov na súťažiach, pri prijímaní na SŠ a  pri prechode na SŠ.  

 Zlepšiť spoluprácu školy a rodičov pri vzdelávaní a výchove  žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým dosiahnuť väčšiu 

spoluzodpovednosť rodičov za vzdelávacie výsledky  a správanie svojich detí. 

 Digitalizácia vyučovania  – s využitím projektov EÚ v spolupráci s MŠVV a Š 
SR.   

 Získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, tvorba projektov 
s využitím možnosti štrukturálnych a iných fondov a nadácií. 

 Prezentovanie činnosti školy na verejnosti. 

Hodnotenie: 

o) škola dosahuje dobré výsledky v týchto oblastiach, ktoré považujeme za 

silné stránky :  
      Dobre nastavený školský vzdelávací program v súlade s profiláciou školy, 

 pedagogickí zamestnanci spĺňajú podmienku kvalifikačných predpokladov na 
výkon práce, 

 organizačne schopné vedenie školy, uplatňujúce vo svojej riadiacej práci aj 

metódu benchlearningu – proces učenia sa od iných, hľadať inšpiráciu, poučiť 

sa zo silných stránok iných organizácií, 

 darí  sa  znižovať percento neprospievajúcich žiakov, uplatňovaním 
individuálneho prístupu vo vyučovaní hlavne u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

 vzdelávanie pedagógov v oblasti nových metód a foriem vyučovania,  

 postupná digitalizácia vyučovania,  

 dobre vybavené odborné učebne na vyučovanie informatiky, prírodovedných 

predmetov, pracovného vyučovania – kuchynka, 

 elokované  triedy  ZUŠ – hudobný a výtvarný odbor, rozšírenie ponuky pre 
rodičov, 

 ustálená kvalifikovanosť v aprobačnom zložení pedagogického zboru – 92 % 
v šk. roku,  

 vypracovávanie projektov za účelom modernizácie učebných pomôcok 

a inovácie vyučovania, 

 počas posledných 5 rokov veľmi dobré výsledky školy v predmetových 
olympiádach, športových, literárnych, výtvarných a speváckych súťažiach, 

 rozširovanie materiálno – technickej  základne školy úspešne pokračuje, 

 príprava žiakov 9. ročníkov a ich umiestnenie na stredné školy, 

 rôznorodá mimoškolská činnosť  a z toho vyplývajúca ochota PZ pracovať so 

žiakmi aj v mimo vyučovacom čase, 
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 zodpovedajúce výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní 

v porovnaní s ich klasifikáciou,   

 vybavenosť interiéru, zrekonštruované budovy školy za účelom energetickej 
úspory a technického zhodnotenia budov, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy, ale aj so starostami spádových obcí 
školy, 

 dobrá spolupráca s radou školy, so zástupcami rodičov v rodičovskej rade 
ZRŠ, s okolím školy, 

 pravidelná  prezentácia školy na verejnosti, 

 pravidelne organizujeme celoškolské projektové dni rôzneho zamerania, 
vyučovanie prebieha hlavne zážitkovou formou – Deň Zeme. Týždeň boja 

proti drogám, Dni športu, rovesnícke PEER programy zamerané na prevenciu 

sociálno-patologických javov – kyberšikanu, bezpečne na internete, ochranu 

pred nákazou AIDS a HIV, 

 individuálny prístup vo vyučovaní pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami, orientovaný na ich ďalšie profesijné vzdelávanie 

a začlenenie do spoločnosti – vzdelávanie integrovaných žiakov v bežných triedach 

a vzdelávanie žiakov v špeciálnych triedach – rovnaké zaobchádzanie, rovnosť 

príležitostí,  

 aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z    
príjmov, sponzorské príspevky, projekty...), 

 realizácia ozdravných podujatí pre žiakov  - kurz plávania, škola v prírode,  

 podpora športu na škole, ale aj v obci, dobrá spolupráca v tejto oblasti so 

zriaďovateľom a futbalovým klubom obce, 

 cielená práca s rómskymi žiakmi a ich rodičmi zameraná na ďalšie vzdelávanie 

ich detí, ukončenie ZŠ v 9. ročníku a získanie nižšieho sekundárneho vzdelania 

alebo v špeciálnych triedach primárneho vzdelania, 

 Výchovný program Lipka – základ nápaditej činnosti v školskom klube detí, 
prezentácia činnosti na www.skdlov.tym.sk 

 možnosť zamestnať asistentov učiteľa – pomoc pri vzdelávaní žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, 

 nie formálne fungujúce poradné orgány riaditeľa školy – poskytujú pomoc, 
spoluprácu, nápady, 

 dobrá spolupráca s poradenskými zariadeniami, polície, ÚPSV a R pri riešení 
problémov záškoláctva, agresívneho správania, zanedbanej starostlivosti 

rodičov o svoje deti, 

 modernizácia školskej jedálne, estetická a hygienická úroveň ŠJ, výsledok 

organizačnej práce vedúcej ŠJ, prezentácia činnosti na 

www.sjlovinobana.szm.com 

 

Za slabé stránky nielen našej školy považujeme:  

 zlý demografický vývoj v obci, znižovanie počtu detí aj zo spádových 
obcí, čo znamená zníženie príspevku na normatívne financovanie,  

 narastajúci počet detí s poruchami učenia a správania,  

 narastajúci počet detí z rodín v hmotnej núdzi,  

 nízku motiváciu detí za vzdelaním zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, 

  nedostatočný rozpočet na prenesené a originálne kompetencie, 

 zlé postavenie učiteľa v spoločnosti, vystavenie učiteľa stresu 
a nevhodnému správaniu zo strany rodičov a čo je smutné aj niektorých 

žiakov, 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/
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  nezamestnanosť rodičov, odchod rodičov za prácou do zahraničia alebo 

do vzdialenejších miest od bydliska, 

 narastajúcu agresivitu detí a nevhodné správanie aj v dôsledku 
nedostatočnej rodinnej výchovy,  

 narastajúca nechuť u niektorých skupín detí učiť sa,  

 zdĺhavý proces riešenia záškoláctva po právnej stránke a málo účinné 
opatrenia zo strany zodpovedajúcich inštitúcií.  

 

Ohrozenia školy, ktoré sa snažime eliminovať: 

 Nepriaznivý demografický vývoj populácie v okolí školy a v spádových 

obciach, 

 zvyšujúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia a poruchami 
správania, 

 nedostatočná spolupráca vo vzťahu: rodič – žiak – škola, 

 nedostatok finančných prostriedkov na osobné náklady a investície, 

 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 
      zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, odchod aspoň 1 
rodiča za prácou do zahraničia alebo mimo domova v rámci SR, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti o dianie v škole, 

 stúpajúci počet výchovných problémov žiakov,  

 zvyšujúca sa koncentrácia rómskych žiakov, z dôvodu prisťahovania sa 
nových rómskych rodín do obce, 

 morálne, fyzické, zdravotné ohrozovanie učiteľov zo strany žiakov a ich 
rodičov, 

 konkurencia mesta k vzhľadom polohe školy. 

 

Ciele do budúceho školského roka: 

Na základe internej analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov, výsledkov  

testovania 9  a  e- testovania žiakov podľa  testovacích zošitov NÚCEM, sa v 

oblasti vzdelávania bude klásť väčší dôraz  na písomný prejav žiakov, čitateľskú 

gramotnosť, hlavne zlepšenie čítania s porozumením, prácu s textom v rôznych 

predmetoch, na zlepšenie matematických zručností – logické úlohy, geometria,  

na posilňovanie vyšších poznávacích schopností u žiakov, na riešenie úloh 

formou rôznych testov. 

Výsledky testovania 9 poukazujú na skutočnosť, že žiaci so ŠVVP, ktorí boli 

individuálne začlenení nezvládajú náročné úlohy v testovaní, predĺžený čas na 

riešenie im nestačí, preto je pre nich výhodnejšie, keď po súhlase rodiča, ak ide 

hlavne o dyskalkulika, sa nezúčastnia testovania. 

Podobné výsledky v testovaní 9 dosiahli aj žiaci zo SZP, ktorí sa počas plnenia 

PŠD veľmi slabo učia, vedomosti ktoré majú, získajú len z vyučovania, lebo 

hlavne na II. stupni takmer úplne chýba u nich domáca príprava.  

Snahou nás učiteľov je ich aspoň trochu motivovať pri vzdelávaní, aby PŠD na 

základnej škole ukončili v 9. ročníku a tým získali predpoklad pokračovať 

v ďalšom vzdelávaní na stredných školách a získali predpoklad uplatniť sa na 

trhu práce doma alebo aj v zahraničí.  

Ďalej sa zameriame na zlepšenie komunikačných a gramatických zručností 

v cudzích jazykoch ( NEJ,ANJ), ale  predovšetkým v slovenskom jazyku ako 

v štátnom a materinskom jazyku. V oblasti sociálnych kompetencií žiakov sa 

zameriame na zlepšenie medziľudských vzťahov medzi žiakmi, schopnosť 
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tolerovať názor iných, budovanie sebahodnotenia, správnej sebadôvery 

a celkovej pozitívnej klímy v triedach či priestoroch školy. 

 

p) Príprava žiakov na budúce povolanie: 

Žiaci 9. ročníka, ktorí mali záujem ďalej pokračovať vo vzdelávaní, boli všetci 

prijatí na vybrané SŠ a SOU. Tí, ktorí chodia pravidelne do školy vybranú SŠ 

zvládnu.  

Žiaci 9. ročníka absolvovali rôzne exkurzie zamerané na profesionálnu 

orientáciu.  

Celoslovenské testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 

v školskom roku 2014/ 2015  písalo 17  žiakov 9. ročníka.  

 Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v predmete 

matematika: 

  Najúspešnejší žiaci:  

 Janka Kováčiková, Martin Halaj  - 85% 

 Lukáš Sluka – 80% 

Najmenej úspešní žiaci:  

  N. Oláhová – 0% - už niekoľko šk. rokov nebol žiak s 0 % úspešnosťou. 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 46,76% 

Percentil školy: 34,00% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR : 52,68% 

Rozdiel v %: -5,92% 

V predmete slovenský jazyk a literatúra :  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy   bola 59,31%.  

Najlepšie výsledky 87% dosiahla  Andrea Šróbová 

 

Na celkovom hodnotení školy v tomto testovaní má jednoznačne vplyv zloženie  

tried po vedomostnej stránke, ako aj momentálna psychická pohoda žiakov. 

 

V rámci autoevalvácie školy sa žiaci zúčastňujú aj nepovinného  testovania 

KOMPARO. 

 

Výsledky testovania KOMPARO z matematiky: 

 

6. novembra 2014 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO.  

Test pre žiakov 8. ročníka bol zameraný na SJL. MAT + spoločenskovedný 

a prírodovedný blok.  

Test pre žiakov 9. ročníka bol zameraný na SJL a MAT. 

Z 8. ročníka sa testu zúčastnilo: 14 žiakov. 

Z 9. ročníka sa testu zúčastnilo: 15 žiakov. 

8. ročník – 14 žiakov sa testovalo -   matematika - najlepšie výsledky:  

Viktória Poliaková – 90,2% 

Michaela Popovičová – 88,2% 

Martin Sojčiak – 72,6% 

             Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť 61,3 % 

       9. ročník –15 žiakov sa testovalo - matematika - najlepšie výsledky:  

Martin Halaj – 80% 

Janka Kováčiková – 70% 

  

     Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť 51,7%.       
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Z činnosti žiakov špeciálnych tried 
 

Triedny výlet: Zvolen - Zvolenský zámok 

 V stredu 17.6.2015 sa žiaci špeciálnych tried zúčastnili triedneho výletu do jedného 

z najstarších miest na Slovensku - Zvolena. Mesta, ktoré stráži majestátny a slávny 

Pustý hrad, či vyhasnutá sopka Poľana.    

      Po ceste vlakom nás mesto privítalo svojim krásnym námestím, ktoré v sebe 

snúbi históriu, modernu i krásu zelených alejí. Žiaci mali možnosť vidieť 

Evanjelický kostol sv. Trojice, Rímsko-katolícky farský kostol sv. Alžbety, 

Divadlo J.G. Tajovského, Pomník padlým  SNP "Valaška", Pomník padlým 

vojakom Sovietskej armády, či krásy gotického Zvolesnkého zámku. V strede 

námestia mali možnosť vidieť bustu Ľ. Štúra. Zámok nám ponúkol jedinečný 

zážitok z maliarskeho umenia starých aj súčasných majstrov, krásnu Kráľovskú sieň 

s kazetovým stropom s portrétmi 78 rímskych cisárov. Pozostatky starého mestského 

opevnenia videli pri nákupnom centre Europa, a priestor na oddych a zábavu nám 

poskytlo námestie, kde sme sa zabavili, občerstvili a obdivovali krásu fontány. Občas 

nám ponad hlavu preleteli MIGy 29, či Albatrosy z neďalekého letiska Sliač. Chvíle 

oddychu sme si spríjemnili v cukrárni pri sladkých koláčikoch. Cestou naspäť na 

vlakovú stanicu sme v parku Štefana Višňovského pod zvolenským zámkom mali 

možnosť vidieť maketu pancierového vlaku Hurbana - ktorá bola vyhotovená pre 

slovenský film "Deň, ktorý nezomrie." Domov sme odchádzali spokojní. 

 

Obrázok 8 - pod zvolenským zámkom 

 

Turnaj o Putovný pohár ZŠ Lovinobaňa v minifutbale žiakov špeciálnych tried   

Halič - 15.5.2015 

Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na minifutbale žiakov špeciálnych tried, ktorý 

tento rok organizovala ZŠ Halič - špeciálne triedy. Hneď po úvodnom hvizde 

píšťalky sa naši mladší žiaci pustili do zápasu o putovný pohár. Ich úsilie nebolo 

zbytočné, pretože putovný pohár našiel miesto v našej vitrínke na chodbe školy. A 

pribudol k nemu aj druhý. Starší žiaci nedali svojim súperom šancu a všetkým 

predviedli krásny futbal. Najkrajšie čo nás mohlo postretnúť bolo, keď nás 

fanúšikovia súperov povzbudzovali počas zápasu slovami:                                           

LO-VI-NO-BAŇA!!!! 

Naše umiestnenie: 1. miesto v kategórii mladších žiakov 

                              1. miesto v kategórii starších žiakov  

Najlepší brankár: Džesika Berkyová.  Najlepší hráč turnaja: Kristián Oláh 
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Obrázok 9 na ihrisku ZŠ s  MŠ Halič 

Deň Zeme - 22. 4. 2015 

Každoročne sa 22. apríla slávi Deň Zeme na celom svete. Rôzne akcie, ktoré sa na 

tento deň  pripravujú - nás upozorňujú na poškodzovanie životného prostredia. 

Zároveň sa propagujú obnoviteľné zdroje energie, recyklácia odpadov. Aj my sme 

začali deň prezentáciou na tému Odpady - rozdelenie a likvidácia domáceho odpadu. 

Touto cestou sme motivovali našich žiakov k recyklácii odpadov a zároveň k 

ochrane živej a neživej prírody. Na druhej hodine sme využili našu tvorivosť a 

dokázali sme, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri, ale 

dajú sa z neho vytvoriť zaujímavé hračky, pomôcky, či dekoračné predmety. Potom 

sme sa presunuli na čističku odpadových vôd v Lovinobani, kde má obec zriadené 

kompostovisko.  Využíva drvič odpadkov. Čakali na nás zamestnanci ČOV, hlavne 

p. Chudina, ktorý nás ochotne previedol celým areálom. 



 42 

 

Obrázok 10 - výrobky žiakov špeciálnych tried 

Návšteva obecnej knižnice - Lovinobaňa 
Dňa 11. marca 2015 žiaci 1.a 3. špeciálnej triedy navštívili obecnú knižnicu v 

Lovinobani. Cieľom našej návštevy bolo oboznámiť žiakov s obecnou knižnicou, 

ktorú môžu kedykoľvek navštíviť a vypožičať si knihy. Celú dobu sa nám venovali 

terénne sociálne pracovníčky Mgr.Martina Peťková a Monika Tušimová.  

Oboznámili nás za akých podmienok si čitatelia môžu vypožičať knihy, na aký dlhý 

čas a ako majú s nimi zaobchádzať. Zoznam kníh je široký, a všetci si môžu knihy 

vypožičať podľa svojich potrieb a záujmov.  

Našich žiakov zaujali hlavne detské knihy s ilustráciami, encyklopédie prírody. A 

kniha Harry Potter nám poslúžila ako vzor pri oboznamovaní sa s jednotlivými 

základnými časťami knihy. Spätnou väzbou -ťahaním otázok a ich zodpovedaním sa 

pracovníčky presvedčili, že ich výklad žiaci správne pochopili.  

 

Súťaž o "Najkrajší vianočný pozdrav" 

Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila súťaž  o "Najkrajší vianočný pozdrav" 

do ktorého sme sa zapojili aj my. A boli sme úspešní. V kategórii mladších žiakov 

získal 2. miesto Denis Bartoš -1. špeciálna trieda. V kategórii starších žiakov sa z 

2. miesta tešil Lukáš Oláh - 2. špeciálne trieda. 

 

 

 

Záverom možno konštatovať, že každý žiak školy má možnosť zažiť svoj úspech 

alebo sa podieľať na spoločnom úspechu triedy či družstva žiakov. Dôležité je chcieť 

a využiť ponúknuté možnosti, ktoré škola sprostredkúva a zabezpečuje. 
 


