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Základná škola, Školská ul. č. 9, Lovinobaňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa 

o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2015/2016 

 

 
 
Predkladá:  
RNDr. Katarína Golianová 
riaditeľka školy 
 
 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa 4.júla 2016 a 23. novembra 

2016 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča  zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2015/2016.  
Správa prerokovaná na rade školy dňa  22.11.2016. 
 
 

                                                                ...................................................... 
                                                                     Predseda rady školy 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Lovinobaňa, v zastúpení starostom obce, schvaľuje  Správu o výchovnovzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2015 /2016.  
Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 30.11.2016. 

 
 
 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 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 

      Elektronická adresa: zslovinobana.v@centrum.sk 

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

obeclovinobana@stonline.sk 

6.   Riaditeľ školy: RNDr. Katarína Golianová 

Štatutárny zástupca riaditeľky školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

7.   Rada školy: 11 členná – predseda PhDr. Pavel Mičianik,PhD 

Ján Uhrin, Ján Baláž, Ing. Michal Lenhard, Blahutová Ivana – zástupcovia 

zriaďovateľa.          

PaedDr. Dana Mániková, Mgr. Katarína Šišáková– volení zástupcovia školy 

za pedagogických zamestnancov, Mgr. Renata Mihalková – volený zástupca 

školy za nepedagogických zamestnancov. 

Darina Mochťáková, PhDr. Pavel Mičianik,PhD, Monika Tušimová,  

Marcela Hrašková – volení zástupcovia za rodičov.  

Funkčné obdobie rady školy končí v októbri 2016. 

 

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, 

       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 2015/2016: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2015 bolo na škole 227 žiakov.  

Z celkového počtu žiakov 12 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku 

(ďalej PŠD) v zahraničí. 

 

  

 

http://www.zslovinoban.edu.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
mailto:zslovinobana.v@centrum.sk
mailto:obeclovinobana@stonline.sk


 3 

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

Na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľky školy bolo prijatých 55 detí 

s pravidelnou dochádzkou . Počet sa menil počas šk. roka, ale stav bol vždy 

naplnený.   

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.  

 

Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

( ďalej v texte ŠVVP)  :  68 žiakov  

z toho :  

38  žiakov integrovaných - individuálne začlenených v bežných triedach,  

  7  žiakov zaradených do špecializovanej triedy – 1. – 2. ročník spojený, 

23  žiakov vzdelávaných v 3 špeciálnych triedach. 

Počas školského roka sme evidovali priemerne 80 žiakov mesačne 

pochádzajúcich z rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi.   

 

c)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého 

stupňa vzdelania: 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola 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. 

    

Školský rok končilo 227 žiakov. 

 

   I. stupeň:   primárne vzdelávanie - 81 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda 

špecializovaná v 1. -2. ročník spojený. 

   Prospelo 72 žiakov, 2 žiaci opakujú ročník.  

   7 žiakov plnilo PŠD mimo územia SR, z toho len 3 žiaci sa zúčastnili 

komisionálnych skúšok na kmeňovej škole a 1 z nich hlavne z dôvodu 

ukončenia primárneho vzdelávania a ukončenia pobytu rodiny v zahraničí. 

Rodičia 1 žiačky sa vôbec nekontaktovali so školou počas celého šk. roka. 

  

  Hodnotenie správania: správanie žiakov v prevažnej miere bolo dobré 

a v súlade so školským poriadkom, veľmi dobré správanie majú žiaci hlavne 

počas exkurzií a v škole v prírode. Ale vyskytli sa aj prípady, kedy správanie 

počas výchovnovzdelávacieho procesu, teda aj v školskom klube detí, nebolo 

v súlade so školským poriadkom, preto boli udelené nasledovné  

  výchovné opatrenia: 

  6 pokarhaní od triednej učiteľky, 3 napomenutia od triednej  učiteľky,  

  2 pokarhania od riaditeľky školy, 1 žiačka mala zníženú známku 3. stupňa za 61 

neospravedlnených vyučovacích hodín a nepravidelnú prípravu na vyučovanie. 

Hlavnú zodpovednosť však nesie jej matka, ktorá nevytvára podmienky na 

vzdelávanie žiačky. Uvedené porušenie školského zákona bolo  riešené  

v súčinnosti s ÚPSV a R Lučenec. 
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   Hodnotenie vyučovacích výsledkov :  

   Prospelo s vyznamenaním: 19 žiakov – 26 % zo všetkých žiakov 1. stupňa, 

prospelo veľmi dobre 11 žiakov, prospelo 45 žiakov vrátane prvákov, kde sa 

celková klasifikácia hodnotí len prospel – neprospel.  

   Neprospeli 2 žiaci a 4 žiaci aj po 31.auguste 2016 boli nehodnotení z dôvodu 

PŠD mimo územia SR. 

 

   II. stupeň:  nižšie stredné vzdelávanie - 124 žiakov – 7 tried, z toho 5 žiaci 

plnili PŠD mimo územia SR, jeden žiak robil komisionálne skúšky z dôvodu 

ukončenia nižšieho stredného vzdelávania a pokračovania štúdia na SŠ 

v Lučenci.  

 

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

porušenia šk. poriadku hlavne z dôvodu záškoláctva starších žiakov, ale aj 

agresívneho resp. vulgárneho správania niektorých žiakov.   

   Porušením školského poriadku je aj nenosenie si základných učebných pomôcok 

a úborov na telesnú výchovu. Niektorí deviataci si myslia, že sa už nemusia učiť, 

nosiť si pomôcky na vyučovanie, aj toto správanie sa hodnotí  ako porušenie 

školského poriadku.  

   Udelené výchovné opatrenia:  

  3 žiaci napomenutie od triednej učiteľky, 9 žiaci pokarhanie od triednej učiteľky, 

3 žiaci pokarhanie od riaditeľky školy. 

  Znížená známka zo správania: 4 žiaci 2. stupňa, 2 žiaci 3.stupňa.  

  Opäť aj v týchto prípadoch zlyháva pravidelná kontrola rodičov zameraná na 

dochádzku do školy a prípravu na vyučovanie. U detí, ktoré majú problémy so 

správaním, rodič nedodržuje resp. neabsolvuje s dieťaťom pravidelné sedenia 

u odborných zamestnancov poradenských zariadení, čo má za následok, že 

asociálne správanie dieťaťa sa nezlepšuje, často krát aj v svojom okolí má takéto 

správanie – pochádza z málo podnetného rodinného prostredia alebo 

z neúplných rodín.  

  Aj v prípade žiakov 2. stupňa sme mohli konštatovať, že sa v súlade so školským 

poriadkom správali na exkurziách ako aj na lyžiarskom výcviku.  

 

   Hodnotenie vyučovacích výsledkov:   

   Prospelo s vyznamenaním 27 žiakov – 21,77 % zo všetkých žiakov 2. stupňa, 

prospelo veľmi dobre 31 žiakov, prospelo 62 žiakov, 4 žiaci neboli hodnotení 

z dôvodu plnenia PŠD v zahraničí. 3 žiaci k 30.6. neprospeli, ale  

   k  31.augustu 2016 úspešne vykonali opravné skúšky, aj keď na slabej 

úrovni a postúpili do vyššieho ročníka.  

 

Hodnotenie špeciálnych tried: primárne vzdelanie 

 

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

Do špeciálnych tried bolo na začiatku šk. roka zaradených 23 žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia, vzdelávaných podľa variantu A.  

Školský rok končilo 22 žiakov, prospelo 21 žiakov, 1 žiačka 1. ročníka 

neprospela, nezvládla obsah učiva 1. ročníka, k čomu určite pridala aj 

skutočnosť, že nenavštevovala materskú školu.   
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  Hodnotenie správania : 

 

  Najvážnejšie porušenie školského poriadku vedenie školy spolu s triednou 

učiteľkou riešilo v 3. špeciálnej triede – 7.- 9. ročník. 

  Niektorí žiaci 3.špeciálnej triedy vymeškali v 2. polroku spolu 1278 hodín, 

z toho 276 hodín bolo neospravedlnených. Z dôvodu vážneho záškoláctva 

pretrvávajúceho celý školský rok, ktoré nebolo riešené s patričným výsledkom 

ÚPSV a R a políciou, boli udelené 2 žiakom znížené známky zo správania  

  4. stupňa a 1 žiakovi znížená známka 2. stupňa. Aj u týchto žiakov úplne zlyhala 

rodinná výchova. Okrem toho za menej závažné priestupky voči školskému 

poriadku 2 žiaci mali pokarhanie od triednej učiteľky.  

  Je to zhoršenie, lebo v minulom školskom roku bola udelená znížená známka zo 

správania v  tejto triede,  len 3. stupňa u 1 žiaka. 

 

Správanie u niektorých žiakov 2. špeciálnej triedy,  5.- 6. ročník, tiež nebolo 

vždy  v súlade so školským poriadkom, preto pokarhanie od triednej učiteľky 

dostal  1 žiak, ale zníženú známku zo správania žiaden žiak.  

Žiaci 2. špeciálnej triedy vymeškali 420  vyučovacích hodín z toho 14 

neospravedlnených hodín. 

 

V 1. špeciálnej triede 1.-4. ročník mali žiaci slušné správanie až na 1 žiačku, 

štvrtáčku, ale vekom staršiu, ktorá s tichým súhlasom matky vymeškala 70 

neospravedlnených vyučovacích hodín, okrem toho sa dostatočne 

nepripravovala na vyučovanie a preto dostala zníženú známku 3. stupňa zo 

správania. Aj tento prípad sa riešil v súčinnosti s ÚPSV a R a nastalo maličké 

a nie dlhotrvajúce zlepšenie.     

 

Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

v špeciálnych triedach pomáhal aj asistent učiteľa. 

 

38 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, pomáhal aj 1 asistent 

učiteľa.  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.  
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 0,56.  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.  
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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 2015/2016 

 

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 poďakovala 

ochotným rodičom za ich pomoc pri mimoškolskej činnosti žiakov školy, pri 

organizovaní školských súťaží a iných aktivít ako aj zriaďovateľovi za spoluprácu. 

  

Tento školský rok 22. máj 2016 patril akadémii školy. 

Počas akadémie boli odmenení žiaci, ktorí získali umiestnenie na obvodnom 

a vyššom kole súťaží rôzneho druhu. Každý žiak získal hodnotnú knihu 

a mimoriadne číslo školského časopisu Záškolák. 

Boli odmenení: Adam Hraško z 3.A, Zuzana Šoltésová z 5.A, 

Kamil Mihalko  zo 6.A, Branislav Gúgľava , Jakub Mochťák,  

Timea Longauerová, Marta Majkútová všetci zo 7.A,  

Terézia Mičiniková, Natália Vrbiniaková a Patrícia Podhorová z 8.A,  

Martin Sojčiak, Andrea Škropeková a Michaela Popovičová  z 9.A,  

Viktória Poliaková a Michaela Martinská z 9.B.  

 

 
Obrázok 1- akadémia školy -  ocenení žiaci – Šoltésová, Mochťák,Gúgľava, Longauerová, M.Majkútová, 
Podhorová, Mičianiková, N. Vrbiniaková,  riaditeľkou školy K. Golianovou 
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FLL -súťaž v robotickom programovaní: družstvo tvorili žiaci  

Martin Sojčiak, Mičianiková Terézia, Janka Bobáľová, Juraj Karman,  

Štefan Babiak, Marek Čipčala, Jakub Mochťák, Martin Hraško,  

Branislava Gúgľava. 

 
Obrázok 2 akadémia školy - program prezentácie úlohy robotov, sprievodné slovo žiačka Terézia Mičianiková 

Družstvo dopĺňal náš bývalý žiak gymnazista Martin Halaj.   

Žiaci vďaka systematickej a odbornej práce pod vedením svojich učiteliek 

dosiahli naozaj výborný úspech na medzinárodnom kole. 

 

  

Už 13- ty šk. rok riaditeľka školy udelila  „Cenu riaditeľky školy“  za:  

výborný prospech a veľmi úspešnú  reprezentáciu školy v predmetových 

olympiádach, ktorú získal jednoznačne žiak 9.A triedy Martin Sojčiak za 

1.miesto v obvodnom kole BiO kat. C, DO, GO a CHO.  

Za 1.miesto v krajskom kole GO a postup na celoštátne kolo, kde obsadil  

12. miesto so ziskom 92 bodov zo 100 bodov.  

Za 4. miesto v KK DO a za 25. miesto v KK CHO – ako úspešný riešiteľ.   

Jeho vynikajúce výsledky sú nielen odrazom jeho schopností, ale aj odbornej a 

systematickej práce jeho vyučujúcich.  
Riaditeľka školy navrhla zriaďovateľovi školy na verejné ocenenie počas 

akadémie vyučujúcich, ktorí dosiahli výborné výsledky so žiakmi na súťažiach 

na celoštátnom a medzinárodnom kole. Starosta obce Ing. Marian Lenhard 

a člen rady školy ako aj poslanec obecného zastupiteľstva Ján Uhrin  sa verejne 

poďakovali týmto vyučujúcim:  

Mgr. Katarína Sluková – príprava žiaka na celoslovenské kolo GO (12.m),  

Mgr. Ján Balážik - príprava žiakov na celoštátne kolo v troj -kovom volejbale 

mladších žiakov (9.m),  

Mgr. Petra Komárová a Mgr. Jarmila Malčeková za prípravu žiakov na 

medzinárodné kolo robotickej súťaže (18. m). 
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Obrázok 3 akadémia školy - ocenení vyučujúci – Mgr. Malčeková, Mgr. Sluková, Mgr. Komárová, Mgr. Balážik 

 
Obrázok 4 -  ocenenie učiteľov starostom obce Ing. M. Lenhardom a poslancom OZ Jánom  Uhrinom 
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Obrázok 5 -  ocenenie učiteľov starostom obce Ing. M. Lenhardom a poslancom OZ Jánom  Uhrinom 

 

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,- €.  

Učitelia školy spolu s jej vedením si veľmi cenia, keď  rodičia podporujú účasť detí 

na súťažiach, rôznych výchovnovzdelávacích  podujatiach ako je lyžiarsky 

a plavecký výcvik, škola v prírode, exkurzie a kultúrne podujatia.  

Takže všetkým, ktorí škole dôverujú, podporujú jej aktivity a ciele, ktoré sú 

orientované na ich deti, patrí poďakovanie a tým, ktorí ešte váhajú, dávame na 

vedomie, že dvere do školy sú vždy pre rodičov otvorené.    

 

Ocenení žiaci počas slávnostného vyhodnotenia školského roka 2015/2016  

za prítomnosti starostu obce a rodičov.  

Na pochvalu triednymi učiteľkami boli navrhnutí títo žiaci :  

1. stupeň: 

1.A Viktória Ľalíková, Nela Ľalíková a Tibor Berky.   

1.B – Samuel Barcaj, René Berky a Timotej Mánik, ktorý získal aj veľmi peknú 

knihu rozprávok, pretože bol úspešným riešiteľom súťaže Matematický klokanko. 

Druhý ročník je prevažne chlapčenský čo sa prejavuje aj na nezbednejšom správaní 

niektorých žiakov, u niektorých chlapcov ich správanie vedie k porušeniu šk. 

poriadku, preto do budúceho šk. roka bude potrebné zlepšiť správanie žiakov.  

2. A Elenka Strapková, Nikolas Karásek, - za výborný prospech, správanie a Elenka 

za reprezentácia školy v speváckej súťaži či na kultúrnej akadémii.   
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A chlapci za reprezentáciu školy v atletickej súťaži Novohradská liga – Jozef 

Čipčala, Ján Lauko, Andrej Kováč, Dávid Oláh, Denis Oláh. 

2. B -  pochvalu od triednej učiteľky za slušné správanie,vzornú domácu prípravu 

a výborné vyučovacie výsledky  dostali žiaci 1. ročníka Stanislava Bartošová 

a Michal Oláh. 

Z 3.A  pochvalu od triednej učiteľky dostali za výborný prospech a slušné správanie 

Veronika Poliaková a Liliana Gondová.  

Adam Hraško za reprezentáciu školy na regionálnom kole recitačnej súťaže HK a na 

kultúrnej akadémii školy. 

1. stupeň uzavreli najstarší žiaci štvrtáci, ktorí sa už pomaly presúvajú na 2. stupeň 

a rozlúčili sa so svojou triednou učiteľkou Jaroslavou Markotánovou. 

Ich vyučovacie výsledky boli  rôzne, žiaci sa mali možnosť otestovať z predmetov 

matematika a slovenský jazyk aj cez tzv. e- testovanie, ktoré má celoslovenský 

charakter, aspoň niektorí zistili, že treba vedieť čítať a pracovať vždy premyslene 

keď chcú dosiahnuť dobrý výsledok.  

Pochvalu od triednej učiteľky dostali  Nikolas Hangonyi, Martin Čipčala, Fekiačová 

Diana – všetci hlavne za úspešnú reprezentáciu školy v atletickej súťaži 

Novohradská liga, Martinovi sa najlepšie darilo,  získal viac 2. miest, preto dostal 

ako vecnú cenu vhodný ruksak na športové potreby a samozrejme aj školské knihy.  

Za slušné správanie, svedomitú prípravu na vyučovanie a za pomoc vyučujúcim 

a spolužiakom dostali pochvalu Lenka Talianová a Nina Bystrianska. 

 

2. stupeň: 

Piataci sa snažili zvládnuť náročný prechod na 2. stupeň – získali nových priateľov, 

vyučujúcich, triedne učiteľky, ale aj rôzne známky, niekedy veľmi odlišné od 

posledného vysvedčenia v 4. ročníku. Učenia bolo veľa a u niektorých málo snahy 

a trpezlivosti. Ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro. 

5.A -pochvalu od  triednej učiteľky dostali: Veronika Gúgľavová za účasť na šk. 

kolách recitačných a speváckych súťaží, Andrej Popovič a Martin Štrba za aktívny 

prístup k zberu starého papiera.  

Pochvalu od riaditeľky školy dostali: Mária Mičianiková za reprezentáciu školy vo 

vedomostných súťažiach a súťažiach vo vlastnej tvorbe, Zuzana Šoltésová za 

výborný prospech a reprezentáciu školy, Magdaléna Majkútová za reprezentáciu 

školy v speváckej súťaži, Matej Hronec za úspešné riešenie medzinárodnej matem. 

súťaže Matematický klokan, Jakub Berky za reprezentáciu školy na celoštátnom kole 

Minicool Volley. 

Z 5. B triedy pochvalu od triednej učiteľky dostali : Natália Karáseková – za výborný 

prospech, reprezentáciu školy v GO, Pytagoriáde a na šk. kolo recitačných súťaží. 

Martina Bobáľová za 1. miesto v zbere opotrebovaných bateriek. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostal  Patrik Bartoš za reprezentáciu školy na 

celoštátnom kole Minicool Volley a za veľmi dobrú dochádzku do školy. 

6.A  -  pochvál v tejto triede nebolo veľa, lebo hlavne niektorým chlapcom sa 

nechcelo pridať v učení či zapojiť sa do aktivít na škole. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostal Dominik Berky za reprezentáciu školy na 

celoštátnom kole Minicool Volley a iných športových súťažiach. 

Pochvalu od triednej učiteľky dostali -  Laura Berkyová, Martin Sásik,  

Veronika Peťková, Silvia Barcajová. 

7.A – táto trieda má veľa šikovných žiakov, ktorí sa snažia nielen učiť, ale aj 

reprezentovať školu, preto až 11 žiakov dostalo pochvalu od riaditeľky školy – 

Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák, Marta Majkútová, Timea Longauerová, 

Štefan Babiak, Matej Berky, Marek Čipčala, Laura Kalabová, Róbert Berky, 

Kristián Oláh, Pavel Činčura. 
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Pochvalu od triednej učiteľky dostali 3 žiačky – Zuzana Kazárová, Diana Mikušková 

a Jana Oláhová. 

8.A  - pochvalu od riaditeľky školy dostali - Terézia Mičianiková za výborný 

prospech a reprezentáciu školy vo vedomostných, recitačných a literárnych 

súťažiach.  Patrícia Podhorová za výborný prospech  a reprezentáciu školy vo 

vedomostných súťažiach, 

Jana Bobáľová za zlepšenie prospechu, 3. miesto na majstrovstvách okresu v atletike 

a reprezentáciu školy na robotickej súťaži. 

Pochvalu od triednej učiteľky dostala Vierka Majkútová za výborný prospech 

a reprezentáciu školy vo volejbale.  

Ako dopadlo záverečné hodnotenie na základnej škole u našich deviatakov? Určite 

rôzne a mohlo aj oveľa lepšie, ale im sa už niektorým akosi nechcelo, veď na 

strednej škole možno budú mať lepšie známky ako na základnej. My učitelia im to 

určite  prajeme, veď spoločným našim cieľom bolo, aby sa čo najviac naučili a odišli 

dobre pripravení na stredné školy. 

9.A -pochvalu od triednej učiteľky dostala Vanda  Peťková, Igor Rendek,  

Anna Oláhová.   

Pochvalu od riaditeľky školy Michaela Popovičová, Škropeková Andrea,  

Juraj Karman za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach. 

Cenu riaditeľky školy získal: Martin Sojčiak – ktorý dostal hodinky, aby 

nezmeškal spoj na Gymnázium Tajovského v Banskej Bystrici a ruksak, do 

ktorého si bude baliť nielen jedlo, ale aj knihy na cestu za ďalším vzdelávaním. 

 

9.B – pochvalu od triednej učiteľky dostala  Petra Babiaková, Matej Gondáš, 

Martin Murín, Tomáš Pókoš za reprezentáciu školy v športových súťažiach a 

 pochvalu od riaditeľky školy  Viktória Poliaková, Michaela Martinská – za výborný 

prospech a reprezentáciu školy v rôznych predmetových olympiádach 

a organizovanie školských programov. Dievčatá 9 rokov tvorili nerozlučnú dvojicu 

a budú spolu pokračovať v ďalšom štúdiu na Gymnáziu Andreja Sládkoviča 

v Banskej Bystrici. 

 

Špeciálne triedy.  

1.Š – pochvala od triednej učiteľky dostal Matej Bartoš za slušné správanie, vzornú 

dochádzku do školy a pomoc spolužiakom a triednej učiteľke 

Pochvalu od riaditeľky školy dostala Klaudia Oláhová za veľmi úspešnú 

reprezentáciu školy vo výtvarných a speváckych súťažiach, za výborný prospech 

a slušné správanie. 

2.Š – pochvala od triednej učiteľky dostala Sára Pušková za výborný prospech, 

vzornú  prípravu na vyučovanie a Mário Oláh za  výborný prospech, vzornú prípravu 

na vyučovanie. 

3.Š – pochvalu od triednej učiteľky dostala Dominika Slováková za výborný 

prospech a pomoc triednej učiteľke , Barbora Oláhová – za výborný prospech 

a vzornú dochádzku do školy. 
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Vyhodnotenie športových súťaží a hromadných športových školských akcií   

ako sú : škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik a iných pohybových 

aktivít. 

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

výchovy zorganizovali tieto aktivity:  

- účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 2. stupeň,  

- cvičenie v prírode v 1. stupeň,  

- didaktické hry 1. stupeň,  

- predvianočný športový deň, športový deň MDD, 

- plavecký výcvik,  

- volejbalové sústredenie žiakov,  

- škola v prírode  a lyžiarsky výcvik. 

 

Lyžiarsky výcvik sa zrealizoval na Skalke pri Kremnici, 14.3. – 18. marca 2016, 
náklady 150 €/žiak z dotácie MŠ SR. Počet zúčastnených žiakov 35, tak ako mohla 

podľa podmienok MŠ SR žiadať škola o dotáciu. Výcvik zabezpečovali 4 inštruktori 

– 3 učitelia a 1 dobrovoľník. Vedúci výcviku bol Mgr. Ján Balážik, vyučujúci 

telesnej výchovy.  Výhodou bolo, že v danom zariadení si mohli žiaci za primerané 

ceny ako skupina požičať lyže a snowbordy.  Počas celého výcviku boli vynikajúce 

snehové podmienky a čo je dôležité, neboli vážne ochorenia alebo zranenia, lebo  

žiaci boli disciplinovaní a pod dohľadom pedagógov. 

 
Obrázok 6 lyžiarsky výcvik na Skalke 

Plavecký výcvik  sa uskutočnil na plavárni Rimavská Sobota v dňoch  

od 9.5. – 13.5.2016.   Opäť bol slabý záujem žiakov 2.stupňa, hoci plavecká 

gramotnosť akosi patrí k životu a plávanie je súčasťou učebných osnov telesnej 

výchovy, ale keď rodič nesúhlasí, tak škola nič nezmôže.  

Preto sa počet doplnil žiakmi z 1. stupňa. Zúčastnilo sa 43 žiakov a 4 vyučujúci.  

Na výukové hodiny čiastkou 133,-€ prispela Obec Lovinobaňa. 

Fond ZRŠ tiež podporil  plavecký výcvik finančným príspevkom. Je škoda, že mesto 

Lučenec nemá plaváreň a tak sa musí cestovať, čím sa zvyšujú náklady na plavecký 

výcvik.   
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Hodnotenie niektorých súťaží:  

1.10.2015 sa konali Novohradské hry. Najlepšie reprezentoval Martin Murín, beh 

na 1000m získal 7. miesto, skok do diaľky – Tomáš Pókoš získal 6. miesto, vrh 

guľou – Igor Rendek sa umiestnil na 8. mieste, Marta Majkútová získala 8. miesto 

vrh guľou a Terézia Mičianiková 8. miesto skok do výšky.  

2.10.2015 sa  20 žiakov 2. stupňa školy zúčastnili športovo -vzdelávacej akcie 

zameranej na podporu prevencie kriminality detí  „Divínsky Boyard“. 

 6.10.2015 sa uskutočnil Cezpoľný beh v Lučenci. Chlapci ako družstvo obsadili  

6. miesto a dievčatá 8. miesto. Najlepšie sa umiestnil Martin Murín na 4. mieste 

a z dievčat Marta Majkútová dobehla na 9. mieste.  

Volejbalové sústredenie žiakov 5. – 9. ročníka, navštevujúcich CVČ,  bolo  

od 19.11 do 20.11.2015 v Divíne. 

10.12.2015 na I. stupni bolo vyučovanie zamerané na prierezovú tému osobnostný 

a sociálny rozvoj, 30 žiakov z 1A,1B, 4A triedy sa zúčastnilo v Športovej hale Aréna 

v Lučenci podujatia Športový deň so ,, Zober loptu nie drogy.´´, kde sa žiaci 

zúčastnili rôznych športových súťaží pod vedením Lucie Láskovej. Žiaci dostali 

hodnotné ceny. Na 2. stupni bol športový deň na  podporu fyzických aktivít žiakov, 

mohli sa zúčastniť športových súťaží vo volejbale, stolnom futbale, stolnom tenise.  

16.12.2015 vybraní žiaci našej školy sa zúčastnili v Lučenci volejbalového turnaja 

pod názvom  ,, Zober loptu nie drogy´´, ktorý organizovala SZŠ Lučenec, zmiešané 

družstvo skončilo na 3. mieste.  

22.2.2016  - Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov v ŠH Aréna v Lučenci, 

obsadili 1. miesto a postúpili na regionálne kolo do Poltára, ale úroveň volejbalu je 

slabá. V Poltári obsadili 2. miesto.  

23.2.2016  boli  Majstrovstvá okresu dievčat, ktoré obsadili 2. miesto.  

Najlepšími hráčmi školy boli Matej Berky a Nikola Blahutová.  

10.3.2016 sa plnili UO TC Sezónne činnosti – korčuľovanie.  43 žiakov I. stupňa, 

oddelenie CVČ dievčat a žiaci doplnení z 5. ročníkov sa zúčastnili netradičného 

podujatia. Korčuľovanie je súčasťou UO a tematických plánov TSV. Žiaci dodržali 

aj bezpečnostné pokyny, mali prilby, na ľade sa správali ohľaduplne, aby sa 

navzájom neohrozovali. Možnosť vstupu našich žiakov na plochu zimného štadióna 

vybavila pani Valachová, matka nášho prváka.  

Akcia sa žiakom aj vyučujúcim veľmi páčila, v budúcom školskom roku by sme 

opäť veľmi radi uvítali túto možnosť športovej činnosti. 
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18.4.2016 – sme po dlhšom čase vyskúšali malý futbal dievčatá. Turnaj bol 

v priestoroch na Čajkovského ulici v športovom areáli v Lučenci.  

Reprezentovali žiačky 5. – 7. ročníka, spolu 9 žiačok, ktoré obsadili celkom dobré  

4. miesto.   

17.5.2016 sa uskutočnili MO v atletike v Lučenci. Dievčatá získali slušné 4. 

miesto, chlapci 5. miesto.  

Najlepšie umiestnenie získala Jana Bobáľová z 8A, 3. miesto hod kriketkou.  

Novohradská liga v atletike pre žiakov 3. – 4. ročníka . Súťaž mala tri kolá. 

Prebiehala na ZŠ Novomeského v Lučenci.  

Najúspešnejším športovcom bol Martin Čipčala 4.A, získal 2. miesto v skoku do 

diaľky a beh na 60m. Dominik Oláh z 2A získal 3. miesto v hode kriketkou. 

3.6.2016 v rámci MDD mali deti športovo zábavné dopoludnie.  

2.6.2016 prebehlo testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ,4. , a 9. ročníka. Katedra 

telesnej výchovy a športu FF UMB v BB realizovala grantovú výskumnú úlohu 

Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry SR v rokoch 2014-2016, názov grantu 

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6-15 

rokov. Výskum spočíval v testovaní všeobecnej pohybovej výkonnosti, telesného 

vývinu a držania tela žiakov ZŠ. 

14. – 15.6.2016 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž MiniCoolVolley mladší chlapci 

v Trenčíne. Vyhodnotenie súťaží MINICOOL  a MIDICOOL VOLLEY.   

V šk. roku 2015/16 sa súťaže v trojkovom a štvorkovom volejbale rozbehli veľmi 

neskoro. Žiaci už strácali motiváciu na tréning.  Zapojili sme sa ako obyčajne do 

všetkých vekových kategórií. V spolupráci so ZŠ Slobody Poltár sme usporiadali 

všetky postupové kolá. Starší žiaci obsadili v Poltári 2. miesto  a do ďalších bojov 

nepostúpili. Staršie žiačky sa zúčastnili turnaja 21.5.2016 zvíťazili sme s Málincom a 

prehrali s Poltárom. Obsadili 2. miesto a taktiež ďalej nepostúpili.   

Turnaja sa zúčastnili žiačky: Vierka a Marta Majkútová, Gabriela Kuricová,  

Timea Longauerová, Nikoleta Blahútová.  

Ml. žiaci postúpili 13.5. priamo do Revúcej, kde boli majstrovstvá 

Stredoslovenského  kraja. Za účasti družstiev  Žiliny, Poltára, Revúcej a Lovinobane 

sme zvíťazili a stali sa majstrami kraja.  

Postúpili sme na Majstrovstvá Slovenska v Trenčíne. Za účasti 12 -tich 

družstiev z celého Slovenska sme obsadili 9.miesto. Reprezentovali nás  Matej 

Berky (kapitán a najlepší hráč), Branislav Gúgľava, Marek Čipčala, Dominik 

Berky, Róbert Berky, Patrik Bartoš a Jakub Berky. 
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23.6.2016 prebehla súťaž Divínsky Boyard a jednému družstvu s podarili skončiť na 

2. mieste a postúpiť do finálového kola v septembri 2016.  

Dňa 16.9.2015 žiaci prvého stupňa a špeciálnej triedy prvého stupňa navštívili 

detské dopravné ihrisko Autoškoly Gonda  Lučenec.   Dopravná výchova mala 

dve časti. Teoretická časť bola zameraná na bezpečnosť a správanie sa detí v 

doprave, dopravné prostriedky, dopravné značky a križovatky. V praktickej časti si 

žiaci overili svoje vedomosti v úlohe chodca, cyklistu a v jazde na kolobežke. 

 

Obrázok 7 detské dopravné ihrisko a malí cyklisti školy 

 

Košútka (Peer sústredenie)  - 07.06.2016 sa 10 žiačok 2. stupňa - Peer aktivistky,  

zúčastnili sústredenia v rekreačnom stredisku Košútka - Hriňová. Žiačky vyskúšali 

Lanový park s rôznymi prekážkami, ktoré otestovali ich odvahu a vytrvalosť. Boli aj 

na adrenalínovej atrakcii ZipWire alebo inak povedané „Zjazde na kladke“.  

A to rovno na najdlhšej dráhe na Slovensku. Celková dráha má 450 metrov a ponúkla 

nádherný výhľad na panorámu Poľany.  

O bezpečnosť sa postarali inštruktori a vyučujúce Turčanová a Poliaková. 

 
Škola v prírode 

V čase od 23.5. do 27.5. 2016 sa 35 žiakov 1. stupňa zúčastnilo školy v prírode 

 v Starej Lesnej . Všetky deti využili dotáciu MŠ VV a Š SR vo výške 100 €/ žiak, 

ktorá bola plne vyčerpaná. Žiaci plnili počas 5 dní výchovno-vzdelávací program 

zameraný na športové činnosti, turistiku  - Hrebienok, Starý Smokovec a relax 

v bazénoch zariadenia. Predposledný deň mali žiaci športové dopoludnie s hľadaním 

pokladov a pobyt zakončili návštevou 3. najväčšej jaskyne na Slovensku - Belianskej 

jaskyne. Cestou v autobuse bolo veselo, ale každý sa tešil na rodičov, ale zároveň   

bolo žiakom smutno za krásnou prírodou, chutnou stravou a vysokohorskými túrami. 

Vedúcou školy v prírode bola Mgr. Hedviga Reháneková. Pedagogický dozor Mgr. 

Jaroslava Markotánová, Mgr. Miriam Jakubove a lekár MUDr. Peter Olšiak.  
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Obrázok 8 škola v prírode - turistika na Hrebienok 

Hudobné súťaže:  

SLÁVIK SLOVENSKA.   

Školské kolo: 

1. Natália Vrbiniaková- s postupom do obvodného kola 

2. Magdaléna Majkútová- s postupom do obvodného kola 

3. Elena Strapková – s postupom do obvodného kola 

Natália Vrbiniaková obsadila prvé miesto v obvodnom kole vo svojej kategórii a 

postúpila do krajského kola. 

O Zlatú guľôčku v oblasti spev získala Natália Vrbniaková prvé miesto a postúpila 

do vyššieho kola. Elenka Strapková bola ocenená čestným uznaním. 

Vyššie kolo – Detský hudobný folklór sa uskutočnil v Haliči dňa – 20.4. 2016- kde 

Natália Vrbiniaková skončila v Zlatom pásme. 

Vyhodnotenie súťaží v slovenskom jazyku a literatúre – prednes a vlastná 

tvorba, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: 
Vyhodnotenie súťaží a podujatí podľa mesiacov : 

Október :  Timravina studnička- súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy. 

Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. I. kat. Ján Lauko II.A, 

II. kat. Kamil Mihalko VI.A , III. kat. Petra Babiaková IX.B .  

V obvodnom kole získal Kamil Mihalko  1. miesto a postup do celoslovenského 

kola súťaže, kde získal za svoj prednes Pamätný list.  

 
Obrázok 9 celoslovenské kolo Timravina studnička - Kamil Mihalko 
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Súčasťou súťaže Timravina studnička je aj celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe 

Literárny Lučenec. Poslali sme práce týchto žiakov : Magdaléna Majkútová, Martin 

Štrba V.A, Marta Majkútová, Timea Longauerová VII.A,  

Andrea Škropeková, Michaela Popovičová IX.A .  

V celoslovenskej súťaži sa naše práce neumiestnili. 

 V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili do projektu. Na 

základe prihlášky nám bola pridelená škola v Kurime, s ktorou sme si vymenili 24 

záložiek, boli sme zaradení do celoslovenského výberu za kreatívne stvárnenie 

 témy. 

 Medzinárodný deň školských knižníc /22.10./ si pripomenuli podujatím v žiackej 

knižnici žiaci 3.a 4. ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi. 

November :  Školské kolo Olympiády SJL pre žiakov VIII. a IX. roč. 

Do okresného kola  postúpila Michaela Popovičová IX.A,  kde získala 4. miesto.  

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Ľ.Štúra sme zorganizovali Literárno-dejepisnú 

exkurziu do Zvolena spojenú s návštevou Divadla J.G.Tajovského, kde sme si 

pozreli divadelnú hru o živote Ľ.Štúra pod názvom Orol tatranský. 

Január :  Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí.  

Do okresného kola postúpili : II. kat. Zuzana Šoltésová  V.A,  III.kat. Kamil Mihalko 

VI.A, umiestnenie nezískali.  

 Február : Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko do slovenského 

kola boli zaslané práce žiakov : Nina Bystrianska, Lenka Talianová IV.A, Matej 

Hronec, Mária Mičianiková, Zuzana Šoltésová V.A. Dostali sme poďakovanie za 

účasť v súťaži. 

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

literárne práce žiakov: Bianka Mochťáková III.A, Dominika Oláhová VI.A, 

Michaela Popovičová IX.A, multimediálnu prácu Branislav Gugľava VII.A.  Do 

celoslovenského kola postúpili práce žiakov Michaely Popovičovej a Branislava 

Záložka do knihy spája školy – Múdrosť ukrytá v knihách, s cieľom podporiť 

čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 

Branislav Gúgľava  získal čestné uznanie. 

Marec : Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy.   

Zo školského kola víťazi postúpili do obvodného kolo. Z I. kat. Adam 

Hraško/poézia/ a Bianka Mochťáková/próza/ III.A,, z II.kat. Veronika Peťková VI.A 

/poézia/, Kamil Mihalko a Štefánia Botošová VI.A /próza/,  III.kat. Terézia 

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

Z obvodného kola do regionálneho kola postúpili Adam Hraško a Terézia 

Mičianiková, ktorá získala 3. miesto. 

Apríl : Ku Dňu detskej knihy sme zorganizovali v žiackej knižnici školskú čitateľskú 

súťaž zameranú na čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením. Súťažili žiaci V. a 

VI. ročníka. Najúspešnejšie boli Natália Karáseková V.B a Zuzana Šoltésová V.A .  

 Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe : Cesty za poznaním, zaslali 

sme práce žiakov : Zuzana Šoltésová, Mária Mičianiková V.A, Jakub Mochťák, 

Marek Čipčala VII.A, Jana Bobáľová VIII.A, Michaela Popovičová IX.A. 

Umiestnenie sme nezískali.                                                    

 Máj :  Súťažný diktát  - súťažilo 14 žiakov II. stupňa  na 1. mieste sa umiestnila 

Michaela Popovičová  z IX.A triedy. 

Pri PK SJL pracoval krúžok Cvičenia zo SJL pre 9.roč., na ktorom sa žiaci 

pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie pohovory.  Redakčný krúžok, ktorý tvorí 

školský časopis Záškolák, tiež prispieva k rozvíjaniu tvorivosti a samostatnosti 

žiakov.  Hodnotenie vypracovala: D. Mániková, vedúca PK. 
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Výtvarné súťaže:  

Výtvarne schopní žiaci sa pod vedením vyučujúcich Mičianikovej, Spodniakovej, 

Rehánekovej, Markotánover J. zapojili do nasledovných výtvarných súťaží:  

1.Záložka do knihy spája školy – škola získala celoslovenské uznanie 

2.Európa v škole- Gondová Liliana -III. A, Hraško Adam- III. A, Poliaková Veronika – III. A 

                               Karlíková Lenka- VIII.A, Kazárová Zuzana- VIII. A, Škropeková Andrea – IX. A,  

                               Gúgľava Branislav – VII. A- bez umiestnenia 

3. Vesmír očami detí-  Mičianiková Mária V. A – získala ocenenie,  

                                     Kazárová Zuzana – VII. A,  Kalabová Laura – VII. A  

Do celoslovenského kola postúpili práce žiakov:     
II. ročník – Elena Strapková, Nikolas Karásek, Kamil Laurenčík 

III. ročník – Liliana Gondová, Veronika Poliaková, Bianca  Mochťáková, Kristián Káka 

IV. ročník – Nina Bystrianska, Lenka Talianová, Jesika Oláhová 

Bez  umiestnenia. 

4.Galéria talentov- Hudba v mojom živote- Matej Hronec – V. A,                                                                           

Kazárová Zuzana – VII. A- bez ocenenia  

5. Umenie detí- Rendek Igor – IX. A- III. miesto,  

   Škropeková Andrea- IX. A, Krňan Ivan- IX. A – bez umiestnenia  

6. Banskobystrická paletka-Karman Juraj- IX. A, Mochťák Jakub- VII. A, Škropeková Andrea -IX.  

A, Michaela Martinská – IX. B- bez umiestnenia  

7. Cesta za poznaním minulosti – Múzeum SNP BB, - Lenka Tušimová- V. A ,  

    Mária Mičianiková- V.A., Monika Kováčiková- VI. A, Mochťák Jakub- VII. A,  

    Kalabová Laura- VII. A, Monika Líšková- IX. B, Andrea Škropeková- IX. A,  

    za prvý stupeň- Nina Bystrianska – IV. A- bez umiestnenia  
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Postup žiakov na medzinárodné semifinále krajín V4 + Rumunsko 
v robotickom programovaní – súťaž FLL 

V dňoch 11.2. – 12.2. 2016 sa v Košiciach konalo kvalifikačné kolo s rôznymi 

sprievodnými akciami. Súťaže sa zúčastnili: 4 tímy z Maďarska, 1 tím z Rumunska, 

1 tím z Poľska, 3 tímy z Česka a 12 tímov zo Slovenska.  

Spolu 21 tímov. Každý tím prezentoval svoju krajinu, región, školu.  
Aj naši žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi vytvorili prezentáciu regiónu  a 
prezentáciu školy, svojim súperom venovali upomienkové predmety –  
kľúčenky či medovníky vo farbách 

 
Obrázok 10 robotická súťaž - družstvo "Čertíkov" 

 

Obrázok 11 žiaci z družstva Čertíkov prezentujúci separáciu odpadu 

Čertíkov a ponúkali sladké koláčiky či  pagáče, ktoré napiekli ochotné mamy 

súťažiacich.  Súťaž bola náročná, veď všetko prebiehalo v anglickom jazyku, súťaže 

sa zúčastnilo 21 družstiev z uvedených krajín a naši začínajúci programátori, lebo 5 

žiakov boli len siedmaci, získalo slušné 18. miesto.  Aj keď očakávali viac, je to 

veľký úspech pre našich žiakov, lebo polovica žiakov tímu, bola na súťaži prvýkrát 

a tak zbierala skúsenosti. Umiestnenie ich neodradilo, ale povzbudilo do ďalšej 

činnosti, aby nabudúce boli lepší a mohli opäť zabojovať o umiestnenie na 

regionálnom kole. Vedenie školy touto cestou vyjadruje poďakovanie rodine 

Karmanovej, Čipčalovej, Gúgľavovej  za prípravu  občerstvenia, rodine 

Mičianikovej za zabezpečenie bezplatného ubytovania v Košiciach a rodine 

Hraškovej za finančný príspevok na dopravu. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim Petre 

Komárovej a Jarmile Malčekovej za svedomitú prípravu žiakov na súťaž ako aj 

organizačné zabezpečenie súťaže.  
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Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G  

  Zuzana Šoltésová   8. miesto 62 b 

  Mária Mičianiková            12. miesto 57 b 

  Natália Karáseková            13. miesto 57 b   

6.a7.ročník -kategória F  

  Branislav Gúgľava   5. miesto 74 b (Ú) 

  

  Jakub Mochťák            14. miesto 52 b 

8.a 9.ročník –  kategória E 

  Martin Sojčiak   1. miesto 90 b (Ú) 

  Michaela Popovičová            11. miesto 58 b 

  Terézia Mičianiková            21. miesto 44 b    

Na krajské kolo postúpil žiak Martin Sojčiak.  

Umiestnil sa na 1. mieste. Získal spolu 92  zo 100 bodov.   

Celoštátne kolo.  

Martin Sojčiak -12. miesto. Získal spolu 92  zo 100 bodov. V monotematickej časti 

získal plný počet bodov. Žiakov pripravovala Mgr. Katarína Sluková.  

 

Biologická olympiáda 
kategória D  (okresné kolo ) :  -teoreticko-praktická časť 6. a 7.ročník –                                              

Jakub Mochťák               2.miesto 46 b 

Branislav Gúgľava              3.miesto 45 b 

-projektová časť - Marta Majkútová  2.miesto 53 b 

        Timea Longauerová  3.miesto 51 b  

         Štefan Babiak   6.miesto 46 b 

 

 kategória C (okresné kolo) : -teoreticko-praktická časť 8. a 9.ročník 

Martin Sojčiak   1.miesto 56,5 b 

Andrea Škropeková   2.miesto 52,5 b 

Viktória Poliaková   3.miesto 46 b 

 

Krajské kolo:  Andrea Škropeková, umiestnila sa na 4.mieste. 

  

Martin Sojčiak sa krajského kola nezúčastnil z dôvodu účasti na LVVK.  

Žiakov  pripravovala zástupkyňa školy PaedDr. Renáta Tóthová. 

 

Chemická  olympiáda: okresné kolo 

9.ročník –   Martin Sojčiak   1.miesto 79 b 

  Michaela Popovičová   7.miesto 68 b   

Krajské kolo :            Martin Sojčiak ÚR - 25.miesto.  

Žiakov pripravovala  riaditeľka školy RNDr. Katarína Golianová. 

 

Cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk 

 

Dňa 4.12.2015 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii  

8.-9.ročník. Zúčastnili sa  ho štyri žiačky ôsmeho ročníka a to: Patrícia Podhorová, 

Terézia Mičianiková, Viera Majkútová a Nikola Blahútová. Žiaci deviateho ročníka 

nemali záujem zúčastniť sa tejto súťaže. Úlohy boli zamerané na počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku, opis obrázka a rozprávanie na 

dané témy.  Vyhodnotenie: 1. miesto – P.Podhorová, 2. miesto- T. Mičianiková, 

3. miesto – V. Majkútová. 
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Okresného kola olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnila Patrícia 

Podhorová. Konalo sa v CVČ Lučenec 12.1.2016.  

Žiačka obsadila  piate miesto. Žiačku pripravovala PhDr. Spodniaková. 

 

Dňa 9.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka. 

V kategórii 1A sa školského kola zúčastnili žiaci : Jakub Mochťák, Branislav 

Gúgľava, Štefan Babjak zo 7. A triedy a Silvia Barcajová zo 6.A triedy.  
Žiaci riešili úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s porozumením. 

Z maximálneho počtu 35 bodov získal 10 bodov J. Mochťák, 9bodov B. Gúgľava, Š. 

Babiak získal 8 bodov a S. Barcajová 5 bodov. Nízke bodové hodnotenie bolo aj 

dôvodom,  prečo sa žiaci nezúčastnili okresného kola. Žiaci musia aj samostatne 

doma pracovať na zadaní úloh, cvičiť si slovnú zásobu aj gramatiku, lebo olympiáda 

obsahuje učivo aj nad rámec daného ročníka. 

 

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka a to: 

Terézia Mičianiková a Patrícia Podhorová z 8.A triedy, Martin Sojčiak a Vanda 

Peťková z 9.A triedy, Michaela Martinská a Viktória Poliaková z 9.B triedy.  

V kategórii 1. B postúpila do okresného kola Terézia Mičianiková z 8. A triedy, 

ktorá obsadila 11. miesto / získala 29 b. / Žiačku pripravovala Mgr. Malčeková. 

V mesiaci apríl 2016 sa v učebni jazykov konala výstavka cudzojazyčnej literatúry. 

Firma Littera nám zapožičala knihy, slovníky, umeleckú a jazykovú literatúru a to 

v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Keďže sa jednalo o predajnú výstavku, 

žiaci aj vyučujúci si mohli vystavované tituly aj zakúpiť, čo niektorí aj využili. 

Dňa 19.5. 2016  sa 44 vybraných žiakov z prvého aj druhého stupňa našej školy 

zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku v kine Appolo v Lučenci. 

Predstavenie pre žiakov druhého stupňa malo názov Peter Black 3. Všetky dialógy 

hercov boli v anglickom jazyku, žiaci tak mali možnosť overiť si svoje základy 

anglického jazyka v reálnom živote. Predstavenie pre žiakov prvého stupňa malo 

názov Kocúr v čižmách. Krátke dialógy hercov v anglickom jazyku boli vhodne 

doplnené anglickými pesničkami. Predstavenie sa žiakom páčilo.  

 

Dňa 27.5.2016 sa uskutočnilo e-testovanie žiakov ôsmeho ročníka z anglického 

jazyka, ktorého cieľom bolo zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom 

elektronického testovania. Test  pozostával zo 14 úloh, z ktorých mohli žiaci získať 

maximálny počet 33 bodov. Test bol zameraný na posluch s porozumením, čítanie 

s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. Testovalo sa 17 žiakov.  

Najvyšší počet získala Terézia Mičianiková – 25 bodov /úspešnosť 75%/, Patrícia 

Podhorová – 22 bodov /úspešnosť 66,67%/, Viera Majkútová – 21 bodov /úspešnosť 

63,64 %/ 

 

Dňa 15.6.2016 sa v učebni jazykov konala školská projektová súťaž v anglicko-

nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov siedmeho až deviateho ročníka, 

teda v dvoch kategóriách. Žiaci prezentovali pomocou interaktívnej tabule svoje 

práce súčasne v anglickom aj v nemeckom jazyku. Spoločná téma všetkých 

projektov bola Môj idol. 

Zúčastnení žiaci: Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák, Štefan Babiak, Laura 

Kalabová – 7.A trieda, Patrícia Podhorová, Terézia Mičianiková – 8.A trieda, 

Martin Sojčiak, Michaela Popovičová – 9.A trieda,Michaela Martinská,  

Viktória Poliaková – 9.B  trieda. 

Výhercom projektovej súťaže v kategórii 1A sa stal Jakub Mochťák. V kategórii 1B 

sme určili dvoch výhercov a to Teréziu Mičianikovú a Michaelu Popovičovú. 
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V mesiaci jún /13. – 20. jún 2016/ sme vo všetkých triedach na druhom stupni 

uskutočnili triedne kolá v súťaži o najlepšieho čitateľa v anglickom aj v nemeckom 

jazyku.  

Súťaž sa konala v rámci opakovania učiva na vyučovacích hodinách anglického resp. 

nemeckého jazyka. V súťaži sa hodnotil počet chýb a plynulosť prečítaného 

neznámeho textu. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli v tom čase prítomní na 

vyučovacej hodine. V triedach, v ktorých sa vyučovalo v skupinách, sa určil víťaz 

každej skupiny. Víťazi boli odmenení jednotkou za aktivitu. 

 

Najlepší čitatelia v nemeckom jazyku:  

6. ročník – 1. Laura Berkyová, 2. Radoslav Očenáš, 3. Kamil Mihalko, 

7. ročník – 1. Jakub Mochťák, 2. Branislav Gúgľava, 3. Matej Berky, 

8. ročník – 1. Terézia Mičianiková, 2. Viera Majkútová, 3. Jana Bobáľová, 

9. A trieda – 1. Michaela Popovičová, 2. Vanda Peťková, 3. Andrea Škropeková, 

9. B trieda – 1.Michaela Martinská, 2. Viktória Poliaková, 3. Romana Botová. 

 

Najlepší čitatelia v anglickom jazyku: 

5.A trieda – Lenka Tušimová, Zuzana Šoltésová, 

6.A trieda – Kamil Mihalko, 

7.A trieda – Jakub Mochťák, Marek Čipčala, 

8.A trieda – Terézia Mičianiková, Nicol Fungáčová 

9.A trieda – Vanda Peťková, 

9.B trieda – Michaela Martinská. 

 

V mesiaci jún /13. – 20. jún 2016/ sme v triedach II.A, III.A a IV.A uskutočnili 

triedne kolá v súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu v anglickom jazyku. Žiaci si tak 

hravou formou zopakovali známe anglické slovíčka. Zvíťazil ten žiak, ktorý vedel 

vymenovať najviac anglických slovíčok začínajúcich sa na dané písmeno abecedy. 

Najbohatšiu slovnú zásobu z anglického jazyka preukázali: 

II.A trieda – Elena Strapková, Nikolas Karásek, Marcel Hulák, 

III.A trieda – Liliana Gondová, Maxim Mičianik, 

IV.A trieda – Maximilián Peťko. 

 

Počas celého školského roka sme prispievali do školského časopisu Záškolák. 

V každom čísle sa objavili príspevky v nemeckom aj anglickom jazyku. Príspevky 

v nemeckom jazyku zabezpečovala PhDr. Spodniaková, príspevky v anglickom 

jazyku Ing. Ďurove. 

 

Matematické súťaže: 

Matematická olympiáda, obvodné kolo:  

5. ročník – Mária Mičianiková – ÚR – 6. miesto 

Zuzana Šoltésová - ÚR – 7. miesto  

Na súťaž žiačky pripravovala Mgr. Renáta Halajová.   

7. ročník – Branislav Gúgľava – 5. miesto - ÚR .  

Na súťaž žiaka pripravovala Mgr. Katarína Sluková.  

V ostatných ročníkoch boli neúspešní riešitelia.  
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Matematika podobne ako aj iné olympiády si vyžaduje okrem spolupráce 

s vyučujúcim veľa samostatného riešenia, ak chce byť žiak úspešní, nestačí len 

povedať, „ ja nie som na matematiku“.  Cieľom matematikárov bude viac motivovať 

žiakov k riešeniu úloh matematickej olympiády a Pytagoriády. 

Pytagoriáda – do obvodného kola podľa počtu bodov v školskom kole boli pozvaní 

len žiaci 5. a 8. ročníka, ale tiež boli neúspešní riešitelia. 

V školskom kole boli úspešní žiaci: 

III.A trieda – Adam Hraško, Liliana Gondová a Adam Jamnický 

IV.A trieda – Nikolas Hangonyi  

            V obvodnom kole títo žiaci neboli úspešní riešitelia.  

Klokanko – 1. stupeň 
Matematická súťaž – 100% získali žiak I.B triedy Timotej Mánik. 

 

iBOBOR – robotická súťaž 

Internetovej súťaže sa zúčastnili žiaci – 3.A trieda: Liliana Gondová a Veronika 

Poliaková a 4.A trieda: Diana Fekiačová a Nikolas Hangonyi.  

Všetci žiaci získali 100% bodov a boli ocenení diplomom. 

 

Z činnosti žiakov špeciálnych tried: 

 

V mesiaci november sa žiaci  zapojili do Týždňa boja proti drogám.  

Mali pripravený program primeraný ich veku. Žiaci pracovali na témach ako napr. 

správna výživa, pitný režim, drogy a drogová závislosť, prevencia proti 

obchodovaniu s ľuďmi, zvládnutie agresivity a prosociálne správanie.  

 

Prebehla kampaň „Hovorme o jedle“, s vyučujúcimi sa rozprávali o zdravých 

potravinách, o zložení potravín, o ťažkostiach pri prejedaní sa, o tom že nie každý 

môže jesť všetko. Potom si žiaci vypracovali pracovné listy k danej téme.  

Zabavili sa na školskej akcii Halloween, ich pani učiteľky triedne  pripravili 

strašidelné popoludnie s množstvom súťaží a sladkými odmenami. 

 

Špeciálne triedy sa zúčastnili Vianočnej besiedky, ktorú organizovali žiaci  

9. ročníka a žiacky parlament. Žiaci si pozreli vystúpenia svojich spolužiakov 

v telocvični a potom sa presunuli do triedy, kde mali pripravený zábavný program so 

súťažami, občerstvením a diskotékou. 

V januári sa špeciálne triedy zúčastnili výstavy stavebnice MERKUR v Galérii 

Lučenec, kde si pozreli vystavené stavebnice, ale aj skladali a vytvárali pekné 

modely.  

ZŠ s MŠ  Halič vyhlásila súťaž o Najkrajší Vianočný pozdrav.  

V kategórii mladších žiakov 3. miesto získala Cynthia Oláhová a zo starších 

žiakov získala 1. miesto Džesika Berkyová.   

Do výtvarnej súťaže na tému „Môj domov, moja vlasť“ bolo zaslaných 9 prác,  
v kategórii starších žiakov získal 1. miesto Kristián Oláh, 2. miesto Miroslav 

Laurenčík a Juraj Laurenčík za veľmi pekné práce boli odmenení vecnými cenami. 

Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Katarína Šišáková. 
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V mesiaci marec sme navštívili výstavu v Novohradskej galérii Lučenec Hmyz 

trópov. Žiaci mali možnosť obdivovať tropický hmyz, ktorý pochádzal zo súkromnej 

zbierky entomológa Michala Zachara z Prievidze.  

Pripomenuli si aj mesiac knihy a navštívili Novohradskú knižnicu v Lučenci.  

Žiaci si prezreli jednotlivé oddelenia: náučnej literatúry, beletrie a čitáreň, oddelenie 

pre deti, regionálna kultúra a bibliografia aj rozprávkovú izbičku. 

Organizovali sme školskú recitačnú súťaž v prednese poézie žiaci súťažili v 3 

kategóriách. V 1. kategórii získal 1. miesto: Klaudia Oláhová , 2. miesto: Matej 

Bartoš. V 2. kategórii     získal 1. miesto Denis Bartoš, 2. miesto Sára Pušková a 3. 

miesto Cynthia Oláhová. V 3. kategórii  1.miesto Kristián Oláh, 2. miesto Dominika 

Slováková, 3. miesto Barbora Oláhová. Súťaž organizačne pripravila  

Mgr. M. Bariová. 

 

9.mája sa dvaja žiaci 3.Š  zúčastnili prijímacích pohovorov na OUI v Lučenci. 

V štúdiu bude pokračovať jeden žiak Adrián Oláh v odbore murár.  

 

V rámci Dňa Zeme učiteľky špeciálnych tried so svojimi žiakmi skrášľovali areál 

školy, založením novej skalky. 

 

V mesiaci jún sa konal XIII. ročník speváckej súťaže špeciálnych škôl a 

základných škôl so špeciálnymi triedami Spievajže si, spievaj.  

Súťaž sa konala v priestoroch Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím 

v Lučenci. Našu školu reprezentovala Klaudia Oláhová, žiačka 1. špeciálnej 

triedy. Vo svojej kategórii v silnej konkurencii spevákov z Rimavskej Soboty, 

Rimavskej Seči, Veľkého Krtíša, Lučenca, Hnúšte si vyspievala krásne 1. miesto. 

 

Záver školského roka patril školskému výletu.  

Žiaci navštívili Vígľaš - Pstruša, kde sa potešili z prekrásne zrenovovaného 

jazdeckého a športovo-rekreačného areálu Masarykov dvor.  

Ďalšou zástavkou bolo mesto Zvolen a návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea 

medzi sprievodné výstavy múzea patrila výstava „ Premena dreva“, kde žiaci 

obdivovali maturitné práce študentov-dizajnérov, výstava rodina Ostrolúcka a 

Ľudovít Štúr a poslednou výstavou, ktorá žiakov zaujala najviac bola Krása ruží, kde  

mohli odovzdať svoj hlas ruži, ktorá sa im najviac páčila.  

Zo Zvolena žiaci sa presunuli do nášho krajského mesta Banská Bystrica 

a obdivovali exponáty v  Skanzene ťažkej bojovej techniky. 

 

Rozvoj kultúrnych návykov sme realizovali počas hodnotných vystúpení v rámci 

využitia kultúrnych poukazov, oslávili MDD.  

 

Rozhlasová relácia ku Dňu matiek – pripravila triedna učiteľka 2.Š Mgr.Bariová 

do školského rozhlasu čítali jej dve žiačky.  

 

Členky metodického združenia sa zapájali aj do prezentácie školy.   

Na konečnej úprave a zabezpečení vydania mimoriadneho čísla školského časopisu 

Záškolák pri príležitosti Akadémie školy sa podieľala Mgr. Kristínová. 

Výzdobu vstupnej haly pavilónu A školy a priestorov kinosály pripravili a urobili 

vyučujúce Bariová, Kristínová a Šišáková. Web stránku školy o aktivity a činnosť 

špeciálnych tried pravidelne aktualizovala Kristínová.   

Rôzne darčeky na akadémiu zabezpečila so žiakmi triedy vyučujúca Šišáková.  

Vypracovala: Katarína Šišáková, vedúca MZ špeciálnych tried  
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Obrázok 12 Deň jablka 

 

 

  
       Obrázok 13 školský výlet Zvolen                                           Obrázok 14 Novohradská knižnica Lučenec 

                                                                                   

                                 

 
 
Obrázok 15 výstava Merkúr Galéria Lučenec 
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Vyhodnotenie  plánu  práce výchovného poradcu školy  

Mgr. Katarína Sluková 

 

 V školskom roku 2015/2016 pracoval výchovný poradca na základe vypracovaného 

plánu práce, zúčastňoval sa zasadnutí výchovných poradcov na CPPP a P  v Lučenci 

a spolupracoval prostredníctvom elektronickej pošty so Školským výpočtovým 

strediskom v Banskej Bystrici.  

 

V školskom roku 2015/2016  bolo na škole 35 žiakov deviateho ročníka, z toho 

traja žiaci zo špeciálnej triedy.  

 

Nie všetci žiaci sa rozhodli pokračovať v štúdiu. Jedna žiačka zo špeciálnej triedy a 

jedna žiačka z IX.B triedy nebudú pokračovať v štúdiu a vekom ukončili PŠD. Dvaja 

žiaci budú študovať mimo územia Slovenska. Jedna žiačka ôsmeho ročníka bude 

pokračovať v štúdiu na Evanjelickom gymnáziu odbor  gymnázium - bilingválne 

štúdium. 

 Počas školského roka žiakom pri rozhodovaní pomáhali nábory zástupcov 

jednotlivých stredných škôl a stredných odborných škôl. Zúčastnili sa exkurzie na  

SOŠ technickej v Lučenci, SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci, Spojenej 

školy v Poltári, Obchodnej akadémie v Lučenci, Strednej zdravotníckej škole v 

Lučenci, na „Burze stredných škôl“.   

Individuálne sa žiaci aj so svojimi rodičmi zúčastňovali  aj  „Dňa otvorených dverí“ 

na iných SŠ a SOŠ.  

V spolupráci s CPPPaP   a to s Mgr. Margarétou Chrienovou prebehla realizáciu 

programu „Čím budem vo svojom živote“, ktorý je zameraný na oblasť profesijnej 

orientácie žiakov ZŠ. Cieľom programu bolo napomôcť žiakom 9.ročníka ZŠ pri 

vhodnej voľbe strednej školy- študijného alebo učebného odboru, vhodnej voľbe 

povolania.   

V januári 2016 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov a žiakov deviateho 

ročníka so zástupcami stredných škôl a stredných odborných škôl.  
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Rozmiestnenie žiakov je nasledovné: 

Škola Odbor Počet prijatých žiakov 

Gymnázium  J.G.Tajovského 

Banská Bystrica 

gymnázium  1 ž 

Gymnázium A.Sládkoviča 

Banská Bystrica 

Gymnázium  2 ž 

Evanjelické gymnázium  

Tisovec 

gymnázium - bilingválne 

štúdium 

1 žiačka ôsmeho ročníka 

Obchodná akadémia Lučenec obchodná akadémia  1 ž 

Obchodná akadémia Trnava OA - bilingválne štúdium  1 ž 

Pedagogická a sociálna akadémia 

Lučenec 

učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

 1 ž 

Stredná zdravotnícka škola 

Lučenec 

zdravotnícky asistent  2ž 

Súkromná stredná umelecká škola 

Zvolen 

propagačné výtvarníctvo 1ž 

SOŠ letecko-technická 

Trenčín 

mech. lietadiel -mechanika 1 ž 

autoopravár – mechanik 1 ž 

SOŠ technická Lučenec Murár 1 ž 

SOŠ hotelových služieb a dopravy 

Lučenec 

 

 

 

 

agropodnikanie-kynológia 2 ž 

autoopravár  

3 ž 

čašník, servírka 2 ž 

Kuchár 1 ž 

Cukrár  2 ž 

 

kozmetička a vizážistka  

2 ž 

SOŠ drevárska Zvolen 

 

Stolár  

 2 ž 

SPŠ dopravná Zvolen technika a prev. dopravy  3 ž 

 

Technická akadémia Zvolen strojárstvo  1 ž 

OU internátne Lučenec Opatrovateľská  

starostlivosť 

v zdravotníckom  zariadení 

 

 1 ž 

stavebná  výroba -  

murárske práce 

1 ž 

Mimo Slovenska mimo Slovenska 1 ž 

 
Nevyužili termín – ukončili vzdelávanie  2 ž 

 

Takýto bol stav na konci šk. roka 2015/2016. V priebehu septembra 2016 škola zistila, 

že 2 žiaci špeciálnej triedy deviateho ročníka nepokračujú ďalej vo vzdelávaní na 

Odbornom učilišti v Lučenci. 
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Oblasť informatizácie školy a digitalizácie vyučovacieho procesu: 

Vyučovanie sa realizovalo v 2 počítačových učebniach, v odbornej učebni fyziky a 

chémie, ktorá sa stala tabletovou učebňou, v školskej knižnici a v triedach 

vybavených interaktívnou technikou. PC- technika na interaktívne vyučovanie 

(dataprojektor a notebook) sa dá preniesť aj do konkrétnej triedy či iného priestoru 

školy, kde sa konalo vyučovanie.  

V jedenástich triedach je k dispozícii interaktívna tabuľa, ktorá je pravidelne resp. 

denne, na niektorých predmetoch využívaná na vyučovaní.  

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 . Vzdelávanie bolo ukončené v októbri 2015.   

PC- techniku využívali aj žiaci navštevujúci ŠKD.  

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 k využívaniu e- 

testov.    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. 

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 - 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.  

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 koordinátorka informatizácie Mgr. Petra Komárová. 

 

 

http://skd0.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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d)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016:  

 

Do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných 30 žiakov.  

Z toho počtu zapísaných žiakov 1 žiačka  mala odklad povinnej školskej 

dochádzky (ďalej PŠD) , 3 žiaci budú plniť PŠD mimo územia SR. 

 

Celkový počet prvákov v šk. roku 2015/2016 bol 26 žiakov, z toho 3 žiaci   boli   

zaradení do špecializovanej triedy a 1 žiačka do špeciálnej triedy 

  

e) 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.  

 

Od 1.9.2015 platil inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník 

základnej školy.  

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.  

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, tento školský rok vo 

výraznej forme u jednej žiačky deviateho ročníka špeciálnej triedy. 
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Počas choroby nedodržujú hlavne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia   

liečebný režim, čím sa proces ich uzdravenia predlžuje, hlavne chorobnosť sa 

opakuje a prenáša. 

 

   V školskom klube detí pokračovala realizácia vhodne vypracovaného 

Výchovného programu “Lipka“.   

       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 2015-2016 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. 

 Už tradične mesačne 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. 

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. 
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 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.  

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. 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy: 

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 26 pedagogických zamestnancov 

z toho 21 učiteľov, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 farári, 1 asistent učiteľa.  

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad vzdelania. 

Odbornosť vyučovania bola 92 %. 

Technicko-hospodárski zamestnanci : 8 

Zamestnanci školskej jedálne : 4  

 

g) 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 

2015 a 2016. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú predovšetkým kreditného typu 

vzdelávania. Ďalšie formy vzdelávania sú: samo štúdium a absolvovanie odborných 

seminárov – cudzie jazyky, digitálna gramotnosť, verejné obstarávanie, zákon 

o ochrane osobných údajov a iné. 
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Vyhodnotenie realizácie kontinuálneho vzdelávania v šk. roku  a iných foriem 

vzdelávania 

Adaptačné  Od 1.2.2015 začala adaptačné vzdelávanie Mgr. Petra Turčanová – 

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

2015/2016 – október 2015. Vzdelávanie bolo realizované v spolupráci 

s CPPP a P Lučenec. 

Špecializačné Nebolo uskutočnené. 

Funkčné Sme neplánovali. 

Aktualizačné 1.  Mgr. Miriam Jakubove v októbri 2015 ukončila akreditované 

kontinuálne vzdelávanie: „ Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a 

športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na 

základných a stredných školách „  

2. „Učíme sa učiť pomocou tabletov a interaktívnej techniky“- 15 PZ 
Ukončené október 2015. 

Prípravné 

atestačné  

V šk. roku bolo realizované – 1 PZ – na 2. atestáciu 

Inovačné Nebolo uskutočnené  

Funkčné 

inovačné 

Nebolo uskutočnené. 

Iné formy Ing. M. Ďurove sa dňa 3.5.2016 zúčastnila semináru organizovaného 

firmou Oxford University Press na tému „Pracujeme so slovnou 

zásobou“.   

Mgr. Malčeková sa dňa 19.5. 2016 zúčastnila seminára na tému 

„Zapojme celú triedu“. Na seminári bola rozoberaná téma ako 

prispôsobiť aktivity v učebniciach angličtiny pre prácu so žiakmi 

s dyslexiou a dysgrafiou na druhom stupni základnej školy. 

Mgr. Petra Komárová a Mgr. Miriam Jakubove sa zúčastnili 

workshopov , ktoré organizovala firma Akadémia Alexandra - 

informácie o učebnici Informatika s Alexandrou a Alexom, tvorba 

algoritmov. 

Mgr. Renata Halajová sa zúčastnila školenia na MPC Banská Bystrica 

, ktoré bolo zamerané na finančnú gramotnosť. 
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h) 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, 

Mgr. Halajová 

Biologická olympiáda: PaedDr. Renáta Tóthová 

Geografická olympiáda: Mgr. Sluková,  Mgr. Halajová 

Chemická olympiáda : RNDr. Katarína Golianová 

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

Dejepisná olympiáda : Mgr. Mária Mičianiková 

Olympiáda z nemeckého jazyka: PhDr. Silvia Spodniaková 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina 

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

Mgr. Hedviga Reháneková, Mgr. Petra Turčanová, 

Literárna tvorba – PaedDr. Mániková, Mgr. Petra Turčanová,  

Slávik Slovenska – Mgr. Mária Mičianiková, Mgr. Renáta Kocúrová, 

Európa v škole: PaedDr. Dana Mániková, Mgr. Petra Turčanová,  

Mgr. Mária Mičianiková,  vyučujúce 1. stupňa 

Matematický klokan – vyučujúce MAT 2. stupňa 

Matematický klokanko – vyučujúce 1. stupňa 

Olympiáda z anglického jazyka – Mgr. Jarmila Malčeková 

O zlatú guľôčku – Mgr. Mária Mičianiková, Mgr. Renáta Kocúrová 

Výtvarné súťaže – Mgr. Mária Mičianiková, PhDr. Silvia Spodniaková, 

vyučujúce 1. stupňa a špeciálnych tried,  

Robotická súťaž- FLL – Mgr. Petra Komárová, Mgr. Jarmila Malčeková, 

Športové súťaže: 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová 

2. stupeň – Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove ( volejbal dievčatá)  

 

 

Exkurzie, besedy, hry a súťaže   – formy vyučovacieho procesu  
 

Čistička odpadových vôd Lučenec, Úpravovňa vody Málinec,  

Vodná nádrž Málinec - dňa 12.novembra 2015 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka 

zúčastnili uvedenej exkurzie pod vedením vyučujúcich Golianovej, Slukovej 

a asistentky učiteľa Barcajovej. Ing. Žubrietovský, pracovník ČOV, žiakov postupne 

oboznamoval so všetkými fázami, ktorými prechádza znečistená voda.  

 Žiaci si prezreli miesto prítoku, mechanické, biologické aj chemické čistenie vody. 

Oboznámili sa s produktmi, ktoré pri čistení vody vznikajú a s ich ďalším použitím 

a získali množstvo nových, zaujímavých poznatkov. 



 34 

V našej exkurzii sme pokračovali do úpravovne vody v Málinci, kde sa voda 

z vodnej nádrže Málinec upravuje do podoby pitnej vody z vodovodu.  

Poslednou zastávkou bol areál vodnej stavby VN Málinec, teleso hrádze a budova 

malej vodnej elektrárne. Výklad o účele vodárenskej nádrže, ako aj ostatné 

informácie týkajúce sa prevádzky vodnej stavby nám ochotne poskytol zamestnanec 

VN Málinec pán Hujík. Odborná exkurzia umožnila žiakom poznávať predmety, 

javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach. Využitie 

výsledkov z absolvovanej exkurzie bude súčasťou ďalších vyučovacích hodín 

chémie, environmentálnej výchovy a geografie.  

Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. Katarína Sluková.  

Lesnícke dni vo Zvolene 

22.apríl – Deň Zeme – oslávili žiaci 5.a 6. ročníka tento rok trochu inak,  ako býva 

zvykom - vybrali sa na Lesnícke dni do Zvolena. Keďže začiatok programu 

Lesníckych dní vo Zvolene bol naplánovaný na 10:00, najprv žiaci po príchode do 

Zvolena,  navštívili obchodné centrum Európa vo Zvolene. Z obchodného centra sa 

presunuli na námestie, kde sa konali Lesnícke dni. Na jednotlivých stanovištiach 

mohli otestovať svoje vedomosti, zručnosti  a kreativitu v oblasti lesníctva -  tvorba 

mandaly z lesných plodov, sadenie stromčeka, tvorba vtáčej búdky, puzzle stromov, 

kynológia poľovných psov, prechádzka čarovným lesom.  

Najväčším prekvapením bolo vystúpenie speváčky Zuzky Smatanovej, ktorá 

zaspievala titulnú pieseň k filmu Krajina bez tieňa, ktorý mal na lesníckych dňoch 

premiéru. Veľkým zážitkom bolo pre nás aj vystúpenie sokoliarov zo ZŠ  s MŠ  

M. Hella  Štiavnické Bane, kedy  sokoly  lietali tesne ponad naše hlavy.  

Vedúcou exkurzie bola Mgr. Renata Halajová a pedagogický dozor zabezpečovali 

Ing. Miroslava Ďurove a  Mgr. Mária Mičianiková. 

Deň Zeme v Lučenci 

Dňa 22. apríla 2016, v rámci Dňa Zeme, sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili 

environmentálnej exkurzie v Lučenci. Na Námestí republiky v Lučenci, na akcii 

venovanej triedeniu odpadu, ochrane životného prostredia a starostlivosti o okolie  

deti mohli aj pomocou krátkeho testu zistiť, či sú pre našu Zem záťažou alebo 

pomocou. Pracovníci z CHKO Cerová vrchovina  prezentovali chránené územia 

okresu Lučenec a mali  pripravené rôzne ekohry. Z námestia  sa presunuli do kina 

Apollo, kde sa premietal náučný film o netopieroch. Nevynechali  sme ani mestský 

park, kde deti videli vzácne dreviny a umelé jazierko. V zookútiku si pozreli 

somárika, pávy, bažanty, holuby a iné vtáky.   
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Vedúcou exkurzie bola vyučujúca  Mgr. Katarína Sluková a  pedagogický dozor nad 

žiakmi vykonávali aj vyučujúce PaedDr. Renáta Tóthová a PaedDr. Dana Mániková. 

 

Poznávame región -tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili vlastivednej exkurzie do 

Fiľakova.  

4.novembra 2015 sa žiaci 3.a 4. ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie do Fiľakova. 

Vlakom sa odviezli do neďalekého mestečka. Ich cesta za poznaním sa začala vo 

vlastivednom múzeu. Tu mohli vidieť zozbierané, dobové kostýmy, fotografie, 

nábytok z kaštieľov,  cechové truhlice a iné zaujímavosti zo života Fiľakovčanov 

z 19. a  20. storočia. Z múzea sme sa presunuli na Fiľakovský hrad. V Bebekovej 

veži si pozreli exponáty z obdobia treťohôr a tureckého obliehania Fiľakova. 

Exkurziu pripravili vyučujúce Reháneková a Markotánová Jaroslava. 

Literárno - dejepisná exkurzia -200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra 

4. novembra 2015 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie vo 

Zvolene v rámci 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Zvolen má množstvo 

unikátov, ktoré sú spojené s národným dejateľom Ľudovítom Štúrom. 

Najprv žiaci videli pancierový vlak Hurban a pani učiteľka Mičianiková povedala 

žiakom niekoľko informácií o tomto vlaku. Prehliadka Zvolena pokračovala po pešej 

zóne až k Parkovej galérii Ľ. Štúra na Námestí SNP. Na tomto mieste pani učiteľka 

Mániková žiakom povedala niekoľko slov k životu Ľ.Štúra a následne žiaci prešli do 

Divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde si pozreli divadelnú hru Orol tatranský. 

 

Obrázok 16 žiaci pri pancierovom vlaku Hurban vo Zvolene 
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V piatok  dňa 17. 06. 2016 sa výber žiakov druhého stupňa našej školy spolu so 

svojimi učiteľmi zúčastnil exkurzie na Oravu. 

Exkurzia začala návštevou Múzea oravskej dediny v Zuberci, kde sme mali možnosť 

pozrieť si oravské drevenice, roľnícko-remeselnícke obydlia s hospodárskymi 

budovami a dvormi, objekty s humnami a stajňami, historický drevený mlyn i 

drevený kostolík. Zasadli sme si aj do lavíc, v ktorých sa  ako malý chlapec učil náš 

básnik, dramatik a prekladateľ Pavol Országh Hviezdoslav. Videli sme ukážky 

tradičnej remeselnej výroby a niektoré remeslá si aj vyskúšali. 

V popoludňajších hodinách sme uskutočnili vyhliadkovú plavbu po Oravskej 

priehrade výletnou loďou Orava. Počas plavby sme  videli chránené vtáčie územie 

s výskytom a hniezdením mnohých druhov vtákov európskeho významu. Naša loď 

pristála na Slanickom ostrove, ktorý je  pozostatkom zaplavenej obce Slanica so 

zachovaným kostolom. V interiéri kostola sme si pozreli  galériu ľudového umenia. 

Poslednou našou zastávkou bol jeden z   

najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok - 

Oravský hrad,  vybudovaný ako „orlie hniezdo“ na skale nad riekou Orava. Lektorka 

nás previedla veľkým okruhom hradu a pútavým spôsobom nám priblížila život na 

hrade v minulosti a oboznámila nás s históriou tohto hradu. Unavení z dlhej cesty, 

ale obohatení novými poznatkami a zážitkami sme sa vo večerných hodinách vrátili 

domov. Vedúcou exkurzie bola Mgr. K. Sluková, ktorá mala všetky vstupy dôkladne 

zabezpečené, takže žiaci mohli veľa vidieť aj počuť. Pedagogický dozor tvorili Mgr. 

Malčeková, Mgr. Komárová a RNDr. Golianová. 

Vianočná besiedka a vianočné tradície  sa odohrávali  21.decembra 2015 v 

telocvični a v priestoroch 1. stupňa.  

Žiaci druhého stupňa posledný deň v roku uzavreli vianočnými pesničkami a 

koledami  ako aj pekným programom. Ako už tradične býva zvykom, program 

pripravili deviataci. Telocvičňa bola vianočne vyzdobená a tak pripravená na zábavu. 

Medzi programom sa losovala tombola. Bola vyhodnotená najkrajšie vianočne 

vyzdobená trieda, ktorá získala malú tortu. Prvé miesto získala 9.B trieda, druhé 

miesto 5.B a tretie 7.A trieda. Na tombolu prispelo aj ZRŠ. 

Pečenie medovníkov  - pred Vianocami  sa pečú medovníky. Aj naši Peer akivisti 

pod vedením pani učiteliek Turčanovej a Poliakovej piekli a vyzdobovali 

medovníčky. V kuchynke bola medovníková vôňa a vianočná atmosféra samozrejme 

aj s koledami. Medovníčky spolu s orieškom a s vianočným prianím ponúkali na 

predaj žiaci našim obyvateľom obce. Vyzbierané peniažky použijú na ďalšie aktivity 

v kruhu rovesníkov. 

.Besedy 

Beseda Biela pastelka 

V novembri 2015 sa uskutočnila beseda  pre žiakov 7. a 8. ročníka s dvomi členkami 

z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Deťom porozprávali o verejnej zbierke 

„Biela pastelka“ na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, do ktorej sa naša škola 

niekoľko rokov zapája. Rozprávali o aktivitách, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravsk%C3%BD_Podz%C3%A1mok
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pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ukázali im nácvik pohybu s bielou palicou, 

čítanie a písanie Braillovho písma.  

Beseda s pracovníkom Správy CHKO 

V mesiaci apríl si žiaci VII.A hodinu environmentálnej výchovy spríjemnili besedou 

s Ing. Evou Belanovou,  riaditeľkou Správy CHKO Cerová vrchovina. 

Počas besedy sa žiaci učili spoznávať rastlinstvo a živočíšstvo CHKO Cerová 

vrchovina, dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o migrácii žiab a vypočuli 

si ukážky žabieho kvákania. V ďalšej časti sa žiaci venovali plneniu úloh, 

priraďovali názvy k obrázkom rastlín a živočíchov. To, že sa dozvedeli množstvo 

zaujímavých informácií, potvrdili v závere vyplnením tajničky. 

Environmentálne aktivity žiakov 2. stupňa 

Súťaž Zelený svet :  

Záštitu nad súťažou udeľujú Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia 

pre UNESCO a Európska environmentálna agentúra EEA. Cieľom súťaže je 

vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov 

a zručností v umeleckom prejave. 

Téma 21.ročníka je: Parky a záhrady – moje najlepšie miesto pre oddych. 

Do súťaže sa zapojili: 

 Erik Borovička – kresba 

 Zuzana  Kazárová - video 

 Laura Kalabová – koláž 

 Zuzana Botová – koláž 

 Viktória Poliaková – koláž 

 Timea Longauerová – koláž 

 Marta Majkútová – koláž 

Výtvarná  súťaž EKOPOSTER 

Celoslovenská výtvarná súťaž  pre kolektívy žiakov 2. stupňa základných škôl a 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Výtvarné práce vyjadrujú postoj k 

životnému prostrediu, k problémom súvisiacich so znečistením životného prostredia. 

Súťaž  je doplnkovou aktivitou výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl a 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Umožňuje pochopiť 

nevyhnutnosť byť zodpovedným k prírode.  

Podnecuje žiakov myslieť a konať ekologicky.  
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1.kategória:  

 Mária Mičianiková, Lenka Tušimová,  Monika Sojčiaková ,  Matej Hronec 

 Lucia Rafajová, Lívia Barcajová, Vanesa Botová, Štefánia Botošová ,  

Dominika Oláhová ,  Lucia Berkyová ,  Monika Kováčiková  

2.kategória:  Jana Oláhová ,  Zuzana Botová ,  Dominik Berky  

3.kategória:  Tatiana Paulínyová, Lenka Sarvašová ,  Andrea Škropeková , Ondrej 

Mišík  

ENVIROTÁZNIKY -XI. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 

II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia – do 

súťaže sa zapojili aj niektorí žiaci školy : Zuzana Šoltésová,Marek Čipčala,Štefan 

Babiak, Martin Hraško, Silvia Barcajová, Mária Mičianiková, Lívia Barcajová  

Kamil Mihalko.  

 

Školáci privítali škôlkárov - Otvorená hodina pre budúcich prvákov. 

Dňa 16.3.2016 v triedach 3.A a 4.A sa uskutočnila otvorená hodina pre budúcich 

prvákov a ich rodičov. Cieľom tejto hodiny bolo ukázať budúcim spolužiakom akou 

formou prebieha vyučovanie na našej škole. Tretiaci a štvrtáci hravou formou 

i pomocou IKT techniky  predviedli svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského 

jazyka, matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Do činností sa zapojili aj škôlkari 

a ich snaha a šikovnosť bola odmenená sladkými odmenami. Vyučovacie hodiny 

pripravili vyučujúce Reháneková a Markotánová Jaroslava. 

 

ch) Zapojenosť školy do projektov  

   Projekty školy realizované v školskom roku 2015/2016 : 

 

• 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.  

• 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 

2015/2016 sa testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka a  9. ročníka. Účasť na 
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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, preto 

s veľkou pravdepodobnosťou od tohto typu testovania škola upustí a nahradí 

ho e-testami, ktoré hneď ponúkajú spätnú väzbu žiakovi a sú pre neho 

bezplatné v rámci národného projektu NÚCEM. 

 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, ktorý sa 

úspešne využil aj v školskom roku 2015/2016. 

 

 Projekt Kultúrne poukazy – projekt ministerstva kultúry na podporu 

kultúrnych aktivít pre žiakov a pedagogických zamestnancov. Všetky poukazy 

boli vyčerpané veľmi aktuálne – vstupy do divadla, múzeí, výchovné 

koncerty, do Novohradskej knižnice Lučenec. 

      Environmentálne projekty:  

 Recyklohry – projekt zameraný na environmentálnu výchovu so zameraním 

na separáciu odpadu. 

 Zbieram baterky – zber opotrebovaných bateriek a akumulátorov. 

 

Škola sa po prvýkrát pod vedením školského psychológa Mgr. Petry Turčanovej 

zapojila do kampaní na pomoc deťom v núdzi alebo v ohrození zdravia či života.  

Peer aktivistky školy pod jej vedením organizovali kampaň Červené stužky a 

Hodina deťom.   
 

Škola sa aj naďalej zapojila do celonárodných zbierok v rámci kampaní Biela 

pastelka a Deň narcisov. Žiaci si postupne uvedomujú dôležitosť týchto 

kampaní. 

 

 

 

 

 
          Obrázok 17 Deň narcisov                             Obrázok 18  príprava červených stužiek -symbol kampane 
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i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole. 

 

13.10. 2015 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia.  

Predmet inšpekcie:  Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam v základnej škole. 

 

Zistenia: školu navštevovalo 227 žiakov, škola evidovala dvoch žiakov cudzincov, 

nemala žiakov s nadaním, migrantov a utečencov. Pozitívom školy bolo vytváranie 

priaznivého multikultúrneho prostredia, zapájanie učiteľov a žiakov do projektov 

zameraných na výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv.  

Výchovné poradenstvo a práca koordinátoriek prevencie boli premyslené a funkčné, 

prispeli k zvyšovaniu vedomostí o ochrane ľudských práv a ich uplatňovaní v praxi. 

Žiaci 9. ročníka dosiahli v teste z občianskej náuky v časti základné vedomosti  

61,5 % úspešnosť, čo bola dobrá úroveň a v časti praktická aplikácia teoretických 

poznatkov 84,8 % úspešnosť, čo bola dobrá úroveň. 

 

 Ďalšie kontroly : Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec – oblasť pracovno-

právnych vzťahov, odvádzania odvodov poistného na sociálne poistenie.  

Kontrolované obdobie: od 01.júla 2012 do 30. júna 2015.  

Záver : boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku – napr. dbať na správnu registráciu zamestnancov v registri poistencov, 

dodržať lehoty prihlásenia a odhlásenia zamestnancov v registri poistencov, 

upozorňovať zamestnancov, že sú povinní zamestnávateľovi predkladať písomne 

doklady a oznamovať zmeny v osobných údajoch. 

 

 j) 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, 

všetky triedy majú umožnené vyučovanie aj pomocou interaktívnej techniky, čo je 

zlepšenie oproti predchádzajúcemu školskému roku. 
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Prízemie zdobia výstavky prác žiakov prevažne počas z pobytu v ŠKD. Nástenka 

aktualít hovorí o živote žiakov 1. stupňa a ŠKD. 

 

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

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

prípravovňa materiálu slúži pre potreby školníka. 1 miestnosť je počítačová učebňa 

s 15 PC, ktoré už pomaly technicky odchádzajú a bude ich potrebné postupne 

inovovať, čo bude vyžadovať investíciu školy.  

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

uskutočnenej  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 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, uvoľnené siete okolo ihriska, poškodený betónový 

ochranný diel. 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.  

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 získala cez 

podporené projekty. 

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.  
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k ) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

   

      
 

                   
    

     Suma poskytnutých  Suma skutočne 

Finančné 
prostriedky  finančných  

použitých 
finančných 

  prostriedkov prostriedkov  

  v roku 2016 k 30.09.2016 

  1 2 

1. Prenesené 
kompetencie spolu     

a) normatívne 
výdavky spolu 436260,00 316801,14 

z toho: osobné 
náklady    274868,67 

z 2015 1500,00 1500,00 

            prevádzkové 
náklady   40432,47 

b) nenormatívne 
výdavky spolu    

z toho: vzdelávacie 
poukazy 5605,00 2970,17 

dopravné z 2015 400,89 400,89 

            dopravné  3621,00 3141,21 

            príspevok na 
žiakov so SZP* 6322,00 4895,79 

Učebnice  1212,00 1212,00 

Škola v prírode 3500,00 3500,00 

Lyžiarsky výcvik 5250,00 5250,00 

Projekt MŠ SR- SZP 2440,00 0,00 

2. Originálne 
kompetencie spolu    

z toho: školský klub 27382,20 15806,13 

            školská 
jedáleň 40028,97 21401,25 

CVČ 5000,00 2223,99 

     

3. ÚPSVaR spolu    

z toho: strava 8914,00 8914,00 

            školské 
potreby 1377,80 1377,80 

4. Ostatné dotácie 
spolu    

   
bežné výdavky - Od 
obce- transfery 1470,00 1470,00 
bežné výdavky - Príjmy 
ŠJ 5500,00 3094,31 
bežné výdavky - Príjmy 
ŠKD 500,00 0,00 
bežné výdavky - príjmy 
škola 1900,00 1149,35 

5. Kapitálové 
výdavky   
Kuchynský robot – 
kapitálový výdavok 4647,46 4647,46 
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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 alokovanými 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,  

 digitalizácia vyučovania,  

 dobre vybavené odborné učebne na vyučovanie informatiky, prírodovedných 

predmetov, pracovného vyučovania – kuchynka, 

 alokované  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, ako aj environmentálnej výchovy a ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi,  
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 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, 

 vybavenosť interiéru, zrekonštruované budovy školy za účelom energetickej 

úspory a technického zhodnotenia budov, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom 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  - plavecký výcvik, 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 kompetencie, 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/
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 zlé postavenie učiteľa v spoločnosti, vystavenie učiteľa stresu 

a nevhodnému správaniu zo strany rodičov a čo je smutné aj niektorých 

žiakov, 

  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 snažíme 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 -  normatívne    

financovanie, 

 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, psychický nátlak, 

 konkurencia mesta k vzhľadom polohe školy. 

 

Ciele do budúceho školského roka: 

 Na základe internej analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov, výsledkov  

testovania 9  , testovania 5 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. 

 Čo s najvyšším efektom pre žiakov realizovať úlohy stanovené v Stratégii 

čitateľskej gramotnosti ako súčasti školského vzdelávacieho programu. 

 Pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia naďalej 

uplatňovať individuálny prístup z cieľom predchádzať ich neprospievaniu 

a tým ich motivovať, aby PŠD na základnej škole ukončili v 9. ročníku a tak 

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.  



 46 

 V oblasti sociálnych kompetencií žiakov sa zameriame na zlepšenie 

medziľudských vzťahov medzi žiakmi, schopnosť tolerovať názor iných, 

budovanie sebahodnotenia, správnej sebadôvery a celkovej pozitívnej klímy 

v triedach či priestoroch školy. 

 

 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti 

 

Predmetom kontrolnej činnosti je predovšetkým zisťovanie úrovne kvality 

prebiehajúcich procesov a javov: 

a) vo vzájomných súvislostiach, 

b) vo vzťahu ku škole ako celku. 

Sú to otázky na zistenie kvality školy a spôsob získavania odpovedí. Treba si pritom 

uvedomiť, že kvalitu školy vytvára kolektívne úsilie subjektov, ktoré ju tvoria. 

          Ku kontrolnej činnosti patria: 

a) kvalita vyučovania, využívanie všetkých dostupných prostriedkov na 

dosiahnutie cieľa 

b) efektivita vyučovania 

c) kontrola pedagogickej dokumentácie 

d) správnosť a dodržanie legislatívy 

e) správna komunikácia so žiakom a rodičmi 

f) vytváranie vhodnej klímy v pracovnom kolektíve 

g) organizovanie školských podujatí 

h) riaditeľské testy ako autoevalvácia  

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie:  

- Rozvíjanie hodnotiacich zručností žiakov – chýbajú stimuly pre 

sebahodnotenie ako aj hodnotenie spolužiakov. 

- Zadávanie úloh na tvorivé myslenie, na uplatnenie analýzy a syntézy, 

podporovanie tímovej práce s cieľom rozvíjania interpersonálnych sociálnych 

kompetencií. 

- Stratégie vo vyučovaní, ktoré sú zamerané na  podporu čitateľskej 

gramotnosti. 

- Diferencovanie úloh vo vzťahu k schopnostiam a k vzdelávacím potrebám 

jednotlivcov. 

 

Riaditeľské testy, ktoré sú preukázateľné sa väčšinou píšu podľa plánu školy. Zisťuje 

sa vedomostná úroveň žiakov, ale aj  vyučovacia úroveň učiteľa. Sleduje sa 

správnosť klasifikácie žiaka. 

         Žiak by mal mať  prehľad v rôznych predmetoch, aby mal možnosť si vybrať 

vhodnú strednú školu. Učiteľ musí zabezpečiť adekvátne podmienky žiakom, aby 

vyučovací proces bol efektívny a zaujímavý. 

Výsledky testov nám ukázali schopnosti učiteľov ako naučiť žiakov. Je to veľmi 

náročné hlavne ak v triedach máme aj žiakov s rôznymi poruchami učenia 

a správania. 

V základnej škole  je potrebná názornosť vo vyučovaní, nie len prostredníctvom IKT. 

Potrebné je vhodne využívať informačné technológie pri samotnom výklade učiva. 

V triedach počas školského roka pracovala asistentka učiteľa, hlavne v triedach kde 

je väčší počet začlenených žiakov a vyžadujú individuálny prístup. 

           Riaditeľské testy sú súčasťou autoevalvácie, pre hodnotenie zamestnanca 

majú  veľký význam. Vieme z nich zhodnotiť vedomosti žiakov ale aj kľúčové 

kompetencie a  prácu učiteľa.  
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Doučovanie slabších žiakov, aby zvládli učivo uskutočňovala asistentka učiteľa – 

podľa pokynov vyučujúcich. Jedná sa väčšinou o žiakov so SZP, začlenených žiakov 

a žiakov, ktorí často absentujú z vyučovania kvôli chorobe.  

Testy odhalili nedostatky :  

- v čítaní s porozumením,  

- slabá kontrola zo strany učiteľa pri slabších a priemerných žiakoch,  

- žiaci sa neučia pravidelne a často nemajú prehľad v učive.  

 

           Pri vyhodnotení testov aj učiteľ si zhodnotí stav vedomostí žiakov. Vie 

výsledky porovnať s klasifikáciou. Výsledky by nemali byť výrazne odlišné. Väčšie 

písomné práce – z tematických celkov zakladať z jednotlivých predmetov, nie len 

matematika a slovenský jazyk. Tieto práce sú podkladom na klasifikáciu. 

Každý test sa vopred naplánuje a pripraví. Hodnotí sa podľa pokynov na hodnotenie 

pre žiakov ZŠ – interná smernica.      

            

V tomto školskom roku boli napísané nasledovné  testy , riaditeľské testy písali žiaci 

4. ročníka pred 1. polrokom. 

 

Trieda Predmet Uspešnosť v % Vyučujúci 

4.A Matematika 78% Mgr.Markotánová 

4.A Slovenský jazyk  69,48% Mgr.Markotánová 

8.A Anglický jazyk  e Testovanie 

4.A Slovenský jazyk  e Testovanie 

9.A Matematika Skúšobné Testovanie 9  

9.A Slovenský jazyk  Skúšobné Testovanie 9 

9.B Matematika Skúšobné Testovanie 9 

9.B Slovenský jazyk  Skúšobné Testovanie 9 

 

p) Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: 

Uskutočnilo sa 25.11.2015, testovanie písali žiaci v dvoch skupinách.  

Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím . 

Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej 

integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bolo 

realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ – žiaci 

z našej školy vybratí neboli.  

Najúspešnejší žiaci v testovaní: 

Zuzana Šoltésová – 90%, Martin Štrba, Mária Mičianiková – 83,3%, 

Magdaléna Majkútová, Andrej Popovič – 76,7%. Natália Karáseková – 76,7%,  

Lívia Barcajová – 73,3%. 

 

Počet testovaných žiakov 

 

27 

Maximálny počet bodov v teste 30 

Priemerný počet bodov školy 17,59 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,60 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 58,64 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)   61,99 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) -3,35 
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Výsledky testovania KOMPARO z matematiky: 

12.novembra 2015 sa niektorí žiaci 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO.  

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

Z 9.ročníka sa testu zúčastnilo: 16 žiakov ( z toho 1 žiak písal KOMPARO   

25.12.2015, nakoľko bol v čase testovania PN). 

Výsledky testovania KOMPARO žiakov 9.ročníka z matematiky: 

Najlepšie výsledky: Martin Sojčiak – 85%, Michaela Martinská – 80% 

Michaela Popovičová – 70% . 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy IX.A IX.B 

60,8% 47,5% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov vašej školy 52,5% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 60,7% 

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok 

ako táto trieda 

53,4% 10,4% 

 

r)  Voľno časové aktivity školy - mimoškolská záujmová činnosť 

 

Kultúrne podujatia 

 

 

Prostredníctvom kultúrnych poukazov ( ďalej KP) sme zabezpečili pre žiakov školy 

kultúrne podujatia organizované rôznymi inštitúciami.  

KP boli dodané a aktivované až v marci 2016. 

Naši žiaci sa zúčastnili predstavení, kde sme využili KP:  

- 15.3.2016 – Návšteva Novohradskej galérie – špeciálne triedy 

- 19.5.2016 – predstavenie v kine Apollo v anglickom jazyku 

- 3.6.2016 – na MDD nás navštívili Divadelno – šermiarska kumpánia zo 

Zvolena  

- 15.6.2016 - predstavenie v KD v Lovinobani – „Ja som dobrý 

remeselník“. 

 

 

V  máji sme pripravili kultúrne podujatie „Slávnostnú kultúrnu akadémiu“ . 
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Na škole pracovalo 18 krúžkov. Škola prijala 185 VP, vydala 227 VP.  Vzdelávacie 

poukazy použila na financovanie krúžkov. V súčasnosti je veľmi ťažké upútať žiakov 

s mimoškolskou činnosťou. Žiaci sa po nahlasujú na viac krúžkov a neskôr zistia, že 

sa ich nemôžu zúčastňovať pravidelne. Často sú ovplyvnení kamarátmi a často sa 

chcú prehlasovať podľa nich.  

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.  Pracovali na vydávaní školského časopisu Záškolák – vydali 5 čísel.  

Napriek rôznorodosti krúžkov máme žiakov, ktorí nedokončili a neabsolvovali 60 

hodín.   

Žiaci si ani neuvedomujú, že učiteľ sa tiež na krúžok pripravuje – plánuje rôzne 

činnosti a aktivity. Často sa stalo, hlavne v letných mesiacoch, že žiaci absentovali, 

lebo vonku je už dobré počasie a nechceli byť na krúžku.  

Žiaci si nevypĺňajú efektívne voľný čas a je veľmi dôležité, aby sme ich my učitelia 

v tomto usmernili. 

 

Zoznam krúžkov a ich vedúcich: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Vševedko M.Jakubove 

Po stopách šaša Tomáša H.Reháneková 

Počítač môj kamarát D.Líšková 

Radosť z pohybu J.Markotánová 

Zábavná školička R.Kocúrová 

Múdra sova K.Poliaková 

Cvičenia z matematiky K.Sluková, R.Halajová 

Cvičenia zo SJL D.Mániková 

Počítačový krúžok Šišáková 

Futbalový P.Gabľas 

Redakčný Z.Kristínová 

Rovesníci P.turčanová 

Stolný tenis P.Komárová, M.Mičianiková 

Robotické programovanie P.Komárová, J.Malčeková 

Relaxujeme na PC M.Ďurove 

Volejbal J.Balážik 

Sezónne športy J.Balážik 

 

 

 

Žiacka školská rada „žiacky parlament“. 

 

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

predseda parlamentu. Čo je chyba, na parlamente sa nezúčastňovali všetci poverení 

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

podrobnejšie a konkrétnejšie svojich spolužiakov a triedne učiteľky. Triedni učitelia 

môžu využiť parlament na podnety a nápady, ktoré by sa mohli realizovať.  Každý 

nápad je vítaný. 
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Rada školy. 

Zasadala štyri krát. Riešila aktuálne problémy a schvaľovala učebné plány v rámci 

školského vzdelávacieho programu. Rada školy naďalej podporuje zriadenie 

špecializovanej triedy a navrhla asistenta vychovávateľa na školský rok 2016/2017 

do ŠKD z dôvodu zvýšeného počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale aj zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Financie na asistenta nebudú čerpané 

z rozpočtu školy – normatívne prostriedky, ale v rámci NP ÚPSV a R   

„ Úspešne na trhu práce“ a spolufinancovanie obce – podielové dane. 

 

 Rodičovské združenie. 

 

Rodičovské združenie zasadalo päť krát. Riešili sa výchovno-vyučovacie výsledky 

žiakov a organizovanie hromadných školských akcií – lyžiarsky výcvik, škola 

v prírode, školské výlety a exkurzie.  

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

školskom poriadku, o plánovaných hromadných školských akciách a poplatkoch 

rodičov za žiakov.  

Ďalej boli triedne ZRŠ a v rámci nich aj ZRŠ pre žiakov 9. ročníka, ktorého sa 

zúčastnili rodičia, žiaci, triedni učitelia, výchovná poradkyňa, zástupkyňa školy  

a zástupcovia stredných škôl okresu Lučenec, Poltár.  

Pred klasifikačnou pedagogickou radou boli konzultačné ZRŠ. Všetky termíny boli 

zadané  na web stránke školy.  

Vedenie školy a vyučujúci nie sú dostatočne spokojní so záujmom niektorých 

rodičov o vyučovacie výsledky svojich detí počas školského roka. Sú takí rodičia, 

ktorí neprídu celý šk. rok do školy za triednym učiteľom. U problémových žiakov 

chýba kontrola zo strany rodičov, žiaci často nemajú ani podpísané žiacke knižky, 

rodičia teda nevedia o ich výsledkoch v škole, absentujú často zbytočne.  

Napriek snahe o lepšiu spoluprácu s rodičmi, často krát rodič neprizná nedostatky 

v dieťati a zlyhanie rodiny ako takej.  

Učiteľ nevie vyriešiť všetky problémy za žiaka, ak ho rodič nepodrží a nevypočuje.  

 

Vízia školy , ktorá má myšlienku dať možnosť, aby každý žiak zažil úspech, má 

vytvorené podmienky aj formou veľmi diferencovaného  systému vzdelávania. 

V triedach sú pomerne nízke počty žiakov, čo vytvára podmienky na individuálny 

prístup k žiakom.  

V tejto oblasti sú žiakom nápomocné aj pracovné zaradenia pedagogický asistent 

a školský psychológ. Okrem iného ich spoluprácu môžu využiť aj rodičia.  

 

 
 

 

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. 
 


