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Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  4.júla 2017 a 28. augusta 2017 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča  zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017.  
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Stanovisko zriaďovateľa: 
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jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016 /2017.  
Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa 13.12.2017. 

 
 
 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce 
 
 
 

 
 



2 

 

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.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 

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

7.   Rada školy: 11 členná – predseda Bc. Andrea Valachová ( zástupca rodičov) 

Členovia : PhDr. Pavol Mičianik, PhD, M.A., Ján Uhrin, Ján Baláž, Blahutová 

Ivana – zástupcovia zriaďovateľa.          

PaedDr. Daniela Líšková, Mgr. Renáta Halajová– volení zástupcovia školy za 

pedagogických zamestnancov, Mgr. Renata Mihalková – volený zástupca školy za 

nepedagogických zamestnancov. 

Darina Mochťáková, Ing. Gabriela Jamnická, Ing. Kvetoslava Poliaková – volení 

zástupcovia za rodičov.  

Poradné orgány vedenia školy : 

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

triedy, vedúca MZ  Mgr. Katarína Šišáková 

Predmetové komisie:  

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

 PK cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ), vedúca Mgr. Jarmila 

Malčeková, 

   PK  matematiky, fyziky, informatiky, predmetu technika, 

       vedúca Mgr. Renáta 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 2016/2017: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2016 bolo na škole 209 žiakov.  

Z celkového počtu žiakov 9  žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku (ďalej PŠD) 

mimo územia Slovenskej republiky. 

 

  

 

 

 

http://www.zslovinobana.edupage.sk/
mailto:zslovinobana.v@centrum.sk
mailto:obeclovinobana@stonline.sk
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Školské zariadenia školy: 

 

1. Školský klub detí. Dlhodobo sú zriadené 2 oddelenia ŠKD. Na základe žiadosti 

rodiča a rozhodnutia riaditeľky školy bolo prijatých 62 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. 

 

2. Centrum voľného času ( ďalej CVČ) .  CVČ dopĺňa záujmovú činnosť školy. 

V súčasnej dobe je podľa výchovného programu „ Hry s loptou „ zamerané na 

športovú činnosť. V šk. roku 2016/2017 bolo zapísaných 52 žiakov školy.   

Dva volejbalové útvary viedli vyučujúci Mgr. Ján Balážik a  Mgr. Miriam Jakubove. 

2 futbalové útvary viedol  Jozef Čipčala ( rodič). Vedúci športových útvarov pracovali 

na základe dohody o pracovnej činnosti. Za pozitívum hodnotíme, že futbalový útvar 

navštevovali aj žiaci 1. stupňa tzv. prípravka. V rámci činnosti  CVČ sa žiaci 

pripravovali na volejbalové a futbalové súťaže. Najväčším úspechom, chlapcov- 

volejbalistov, bola účasť st. žiakov na Majstrovstvách Slovenska v 3- kovom 

volejbale.  

Vedúci futbalového útvaru Jozef Čipčala spolu so zanietenými rodičmi niektorých 

mladších žiakov zorganizovali 1. apríla 2017 veľký futbalový deň na štadióne 

Lovinobane za účasti futbalových žiackych družstiev: prípravka – Lovinobaňa, Halič, 

Cinobaňa a starší žiaci - Kriváň, Tomášovce a domáca  Lovinobaňa.  

Športový deň bol organizačne veľmi dobre pripravený, všetci žiaci chceli dosiahnuť čo 

najlepší výsledok a tak tento športový deň, splnil po každej stránke svoj účel.    

 

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 a klasifikáciu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa využíva aj interná smernica školy, ktorá vychádza 

z platných predpisov. 

    

Školský rok končilo 208 žiakov.  

 

   I. stupeň:   primárne vzdelávanie - 79 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda 

špecializovaná v 1. ročníku. 

   Prospelo 74 žiakov, 1 žiačka bude opakovať prvý ročník, 4 žiaci neboli hodnotení, 

lebo plnia PŠD v zahraničí a rodičia nepožiadali o vykonanie komisionálnej 

skúšky po skončení príslušného  školského roka.  

   Rodičia 2 žiačok sa vôbec nekontaktovali so školou počas celého šk. roka.  

   Komisionálne skúšky na 1. stupni:  opravné – 1 žiačka 1. ročníka, postúpila do druhého 

ročníka, komisionálne skúšky z dôvodu viac ako 60 % absencie predmetu – 

klasifikácia v náhradnom termíne – 1 žiak 4. ročníka, postúpil do 5. ročníka.  

   Komisionálne skúšky z dôvodu plnenia PŠD mimo územia SR – 2 žiaci – postúpili do 

vyššieho ročníka. 

  

  Hodnotenie správania: správanie žiakov v prevažnej miere bolo dobré a v súlade so 

školským poriadkom, veľmi dobré správanie majú žiaci hlavne počas exkurzií, 

plaveckého výcviku a v škole v prírode.  
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  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: 

  4 pokarhania od triednej učiteľky, 1 napomenutie od triednej  učiteľky,  

  4 žiaci mali zníženú známku 2. stupňa za neospravedlnené vyučovacie hodiny 

 nezodpovedný prístup k plneniu školských povinností, za porušovanie školského 

poriadku v školskom klube detí.   K zlepšeniu správania týchto žiakov, by určite 

prispela lepšia spolupráca s rodičmi žiakov, zodpovednejší prístup rodičov pri kontrole 

plnenia školských povinností svojich detí a zlepšenie podmienok na vzdelávanie 

v domácom prostredí, čo má zabezpečiť jednoznačne rodič. 

  Hodnotenie vyučovacích výsledkov :  

   Prospelo s vyznamenaním: 25 žiakov –31,65 % zo všetkých žiakov 1. stupňa, 

najviac z 2. A, kde prospelo s vyznamenaním 11 žiakov z 15 žiakov.  

   Prospelo veľmi dobre 14 žiakov. 

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

prospel – neprospel.   Neprospela 1 žiačka a 4 žiaci aj po 31.auguste 2017 boli 

nehodnotení z dôvodu PŠD mimo územia SR. 

 

   II. stupeň:  nižšie stredné vzdelávanie - 106 žiakov – 6 tried, z toho 3 žiaci plnili 

PŠD mimo územia SR.  

 

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

porušenia školského poriadku hlavne z dôvodu záškoláctva starších žiakov, ale aj 

agresívneho resp. vulgárneho správania niektorých žiakov voči spolužiakom, ale aj 

vyučujúcim, nezodpovedného prístupu k plneniu vyučovacích povinností.   

   Porušením školského poriadku je aj nenosenie si základných učebných pomôcok ako 

aj úborov na telesnú a športovú 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:  

  1 žiak mal napomenutie od triednej učiteľky, 5 žiakov pokarhanie od triednej učiteľky,  

  4 žiaci pokarhanie od riaditeľky školy. 

  Znížená známka zo správania: 8 žiakov 2. stupňa, čo je viac o 4 žiakov ako v šk. roku 

2015/2016, 3 žiaci dostali zníženú známku 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. V tejto 

oblasti škola vyvíja veľké úsilie, v snahe zlepšiť správanie hlavne u jedného žiaka 

školy, ale aj napriek spolupráci školy, ÚPSV a R v Lučenci, odboru sociálnoprávnej 

ochrany detí, detskej a odbornej lekárky a poradenských zariadení či školského 

psychológa, počas školského roka sme nedosiahli pozitívny výsledok, lebo zlyháva 

základný článok – rodina. 

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

školským poriadkom  na exkurziách ako aj na lyžiarskom výcviku, kde sme ako 

vyučujúci mohli byť ohľadom ich správania spokojní. Žiaci rešpektovali pokyny 

vyučujúcich, boli dobre informovaní o danej akcii a určite aj tento fakt prispel k tomu, 

že počas všetkých školských akcií mimo školy sa nestal žiacky školský úraz. 
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   Hodnotenie vyučovacích výsledkov:   

   Prospelo s vyznamenaním 18 žiakov – 16,98 zo všetkých žiakov 2. stupňa, čo je 

približne o 6 % menej ako v šk. roku 2015/2016, určite na tomto hodnotení majú aj 

podiel slabšie výsledky žiakov deviateho ročníka, ktorí si práve v 9. ročníku dosť 

zhoršili prospech, podcenili učenie a tým dosiahli aj slabšie výsledky na testovaní 

deviatakov.   

   Prospelo veľmi dobre 29 žiakov. Prospelo 56 žiakov, 3 žiaci neboli hodnotení 

z dôvodu plnenia PŠD v zahraničí,  2 žiaci k 30.6. neprospeli, ale k  31.augustu 

2017 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 23 žiakov, prospelo 22 žiakov, 1 žiak 1. ročníka neprospel, 

nezvládol obsah učiva 1. ročníka, k čomu určite pridala aj skutočnosť, že 

nenavštevoval materskú školu.   

 

  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 129 neospravedlnených 

vyučovacích hodín, čo je výrazne menej ako v šk. roku 2015/2016. 

  Aj z uvedeného dôvodu boli udelené znížené známky zo správania: 1 žiak znížená 

známka 2. stupňa, 1 žiak 3. stupňa a 1 žiak 4. stupňa. Aj u týchto žiakov úplne zlyhala 

rodinná výchova.  

  Okrem toho za menej závažné priestupky voči školskému poriadku 1 žiak mal 

napomenutie od triednej učiteľky a 1 žiak pokarhanie od triednej učiteľky v tejto 

triede.  

 

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

v súlade so školským poriadkom, preto pokarhanie od triednej učiteľky dostali  3 žiaci, 

ale zníženú známku zo správania žiaden žiak.  

Žiaci 2. špeciálnej triedy vymeškali v 2. polroku 342  vyučovacích hodín z toho 12 

neospravedlnených hodín. 

 

V 1. špeciálnej triede 1.-4. ročník mali žiaci slušné správanie, porušovanie školského 

poriadku sa týkali hlavne zanedbávania domácej prípravy, poškodenie školských 

pomôcok, keďže išlo hlavne o prvákov, tak je zodpovedný rodič.   

 

Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

( ďalej v texte ŠVVP)  :  94 žiakov  

z toho :  

32  žiakov integrovaných - individuálne začlenených v bežných triedach,  

  5  žiakov zaradených do špecializovanej triedy – 1. ročník, 

23  žiakov vzdelávaných v 3 špeciálnych triedach, 

34 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa pokynov MŠ VV a Š SR. 
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Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pravidelne 

pomáhajú aj asistenti učiteľa ako aj školský psychológ. 

 

32 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.   

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.   

V školskom roku 2016/2017 bol asistent učiteľa resp. vychovávateľa prítomný aj 

v školskom klube detí, v jednotlivých oddeleniach ŠKD bolo viac detí a boli 

prítomné aj deti, ktoré majú nevhodné správanie. Výchovnú činnosť v rámci ŠKD 

sťažuje aj fakt, že jednotlivé oddelenia tvoria žiaci rôznych ročníkov.  

Pedagogický asistent  v ŠKD bol zamestnaný v rámci NP „ Úspešne na trhu 

práce“ cez ÚPSV a R Lučenec, spolufinancovanie zabezpečovala Obec 

Lovinobaňa.  
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, a niektorých 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 a od 

6.3.2017 aj Mgr. Jaroslav Rončák  úv. 1,0 v rámci Národného projektu Škola otvorená 

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

na škole potrebná.  

 

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 2016/2017 

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 v školskom roku 2016/2017 bola spojená s oslavou 60. výročia školy. 

Slávnostná kultúrna akadémia sa konala 2. júna 2017 v Kultúrnom dome 

v Lovinobani  za prítomnosti súčasných i bývalých učiteľov školy, iných 

zamestnancov školy ,hostí , rodičov a žiakov školy.  

Žiaci pod vedením svojich učiteliek pripravili veľmi hodnotný kultúrny program, 

ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru daného dňa.  Počas akadémie boli odmenení žiaci, 

ktorí získali umiestnenie na obvodnom a vyššom kole súťaží rôzneho druhu.   
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Každý žiak získal hodnotnú knihu  a upomienkové darčeky  venované 60. výročiu školy. 

 
Obrázok 1 - odmenení žiaci s riaditeľkou školy K. Golianovou – Terézia Mičianiková (Cena riaditeľky školy), Elenka 
Strapková, Zuzana Šoltésová, Matej Hronec, Martin Sásik, Nikolas  Hangonyi, Mária Mičianiková, Kamil Mihalko, 
Natália Vrbiniaková , Branislav Gúgľava 

Akadémia bola príležitosťou aj na poďakovanie za celoživotnú prácu v školstve, pri 

príležitosti životného jubilea. Riaditeľka školy pri tejto príležitosti poďakovala svojim 

kolegom: Mgr. Jánovi Balážikovi – 60 rokov,  Mgr. Jaroslave Markotánovej, Zlatici 

Kubišovej, Mgr. Františkovi Koščákovi, Mgr. Renate Kocúrovej a PaedDr. Daniele 

Líškovej  pri príležitosti ich 50 – ročného životného jubilea.

  
Obrázok 2 – jubilanti 
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Ukážky z kultúrneho programu žiakov školy.  

 
Obrázok 3 ľudový tanec v podaní piatakov a šiestakov    
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Spomienkové oslavy pokračovali v priestoroch školy, kde si hostia najprv prezreli panely, 

ktorých obsah prezentoval školu minulosti i dnes a potom spoločné posedenie v pekne  

upravených priestoroch telocvične, ktorú vyzdobili vyučujúce špeciálnych tried  a ŠKD. 
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Obrázok 4  telocvičňa školy 

 

 

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 200,- €.  

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.    
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Ocenení žiaci počas slávnostného vyhodnotenia školského roka 2016/2017  

za prítomnosti starostu obce a rodičov.  

Na pochvalu triednymi učiteľkami boli navrhnutí títo žiaci :  

1. stupeň : 

1.A – triedna pani učiteľka Markotánová hodnotila svoju triedu ako dobrú, žiaci boli 

snaživí, navzájom si pomáhali boli súdržní a kamarátsky, správanie bolo vždy v súlade so 

školským poriadkom.  

Na pochvalu navrhla žiakov: Lívia Paučová, Samuel Hajtol, Ervín Hronec, Timotej Račko 

za výborný prospech, slušné správanie a za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy.  

Barboru Berkyovú za vzornú dochádzku do školy, počas šk. roka nevymeškala ani jednu 

vyučovaciu hodinu. 

1.B trieda – túto triedu navštevovalo 5 žiakov, všetci sa tiež snažili zvládať abecedu, tvoriť 

slová a vety, zvládať základy písania, naučiť sa čítať a počítať. Výsledky boli rôzne. Na 

pochvalu triedna pani učiteľka Reháneková navrhla žiačky: Barboru Berkyovú – za snahu 

a aktivitu na vyučovaní a Michaela Berkyová za dobrý prospech a slušné správanie.     

2.A  Táto trieda má najvyšší počet čistých jednotkárov, z toho vyplýva, že žiaci sú 

svedomití, snaživí a chcú sa učiť.  Okrem toho zvládli plavecký výcvik, niektorí školu 

v prírode, exkurzie  a pravidelne chodiť na rôzne krúžky na škole. 

Na pochvalu triednou pani učiteľkou Jakubove boli navrhnutí:  Viktória Ľalíková, Nela 

Ľalíková, Tibor Berky, Matej Valach, Lukáš Popovič a Ladislav Vašaš za výborný 

prospech, slušné správanie a za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy.  

2.B  – v tejto triede sú tiež snaživí žiaci, ale niektorí sa potrebujú viac doma učiť, 

pravidelne si písať domáce úlohy. Čisté jednotky mal jeden žiak Samuel Barcaj.  Triedna 

pani učiteľka Líšková navrhla na pochvalu  žiakov: Samuel Barcaj za výborný prospech, 

slušné správanie, aktivitu na vyučovaní a vzornú domácu prípravu. 

René Berky - za výborný prospech, slušné správanie, aktivitu na vyučovaní a vzornú 

domácu prípravu. Timotej Mánik za výborný prospech, slušné správanie, aktivitu na 

vyučovaní, vzornú domácu prípravu a vystúpenie na kultúrnej akadémii školy. 

Tretí ročník je prevažne chlapčenský, čo sa prejavuje aj na nezbednejšom správaní 

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

poriadku, a preto 3 žiaci mali znížené známky zo správania 2. stupňa. 

Práca v triede bola náročná, žiakom pomáhali zvládnuť vyučovanie asistenti učiteľa pani 

Drugdová, Poliaková a Cerovská. Doučovanie niektorých žiakov tohto ročníka prebiehalo 

aj v rámci ŠKD a popoludňajšieho doučovania v rámci záujmového útvaru.  

Triedna pani učiteľka Kocúrová navrhla na pochvalu: 

Ján Lauko – za výborný prospech ( čisté jednotky) ,za reprezentáciu školy v atletickej 

súťaži Novohradská liga, v behu na 600 m získal 2.miesto. 

Nikolas Karásek – za výborný prospech( čisté jednotky), slušné správanie, zapájanie sa do 

školských súťaží  za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy.. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostala Elenka Strapková za výborný prospech, slušné 

správanie, reprezentáciu školy v obvodnom kole súťaže „ Slávik Slovenska“ a za krásne 

vystúpenie na kultúrnej akadémii školy.   

4.A   túto triedu tiež môžeme hodnotiť ako dobrú, v ktorej sú väčšinou veľmi snaživí žiaci, 

preto 7 prospeli s vyznamenaním. 

Triedna pani učiteľka Reháneková navrhla pochvalu týmto žiakom: 

Veronika Poliaková a Liliana Gondová za výborný prospech( čisté jednotky), slušné 

správanie, pomoc triednej učiteľke a za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy. 

Jana Jamnická, Veronika Oláhová, Michaela Berkyová, Juraj Bučko, Adam Jamnický 

a Maxim Mičianik za vystúpenie na kultúrnej akadémii školy. 
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2. stupeň: 

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

vyučujúcich, triednu pani  učiteľku Malčekovú, ale aj rôzne známky niekedy veľmi odlišné 

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

a trpezlivosti.  

Pochvalu od  riaditeľky školy dostali: 

Nikolas Hangónyi za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových 

súťažiach, vystúpenie na kultúrnej akadémii školy. 

Roman Tamáš - za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach, 

vystúpenie na kultúrnej akadémii školy. 

Pochvalu od  triednej učiteľky Malčekovej : Maximilián Peťko za výborný prospech 

a slušné správanie,  Diana Fekiačová – za výborný prospech, vystúpenie na kultúrnej 

akadémii školy a pomoc triednej učiteľke. 

Za vystúpenie na kultúrnej akadémii dostali  pochvalu od triednej učiteľky aj :  

Nina Bystrianska, Lenka Talianová, Radoslava Babiaková, Jesika Oláhová, Dušan Mišík  

a Martin Čipčala. 

6.A – aj o tejto triede môžeme povedať, že sú v nej veľmi snaživí žiaci, lebo 7 z nich 

prospelo s vyznamenaním. Niektorí žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží, reprezentujú 

školu. Sú v nej aj žiaci, ktorí majú veľmi zlé správanie, ďaleko od slušného správania, 

preto dostali výchovné opatrenia. 8 žiakov dostalo pochvalu od riaditeľky školy za 

reprezentáciu školy v rôznej podobe aj za vystúpenie na akadémii školy.  

Sú to žiaci: Veronika Gúgľavová, Magdaléna Majkútová, Zuzana Šoltésová, Jakub Berky, 

Matej Hronec, Mária Mičianiková, Martin Štrba, Moniak Sojčiaková.   

Pochvalu od triednej učiteľky Halajovej  za vystúpenie na akadémii školy dostali: Andrej 

Popovič, Viktória Mičudová a Soňa Berkyová.   

6. B trieda je v učení aj v správaní trochu viac problematická, niektorí žiaci sa prestali 

pravidelne učiť a tak si výrazne pokazili známky oproti vlaňajšiemu koncu šk. roka. 

Dúfame, že aspoň väčšina z nich sa začne od septembra budúceho školského roka poriadne 

učiť.  

2 žiačky mali  zníženú známku 2. stupňa za porušovanie školského poriadku. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostali : Natália Karáseková – za výborný prospech, slušné 

správanie, pomoc triednej učiteľke, 

Pochvalu od zastupujúcej triednej pani učiteľky Komárovej dostali:  Richard Filčík,  

Mário Sondor, Lívia Barcajová za pekné vystúpenie na akadémii školy. 

Kamil Berky za reprezentáciu školy v športových súťažiach, Vanesa Botová a Valéria 

Oláhová za reprezentáciu školy v atletike. 

7.A – v tejto triede prospeli s vyznamenaním 4 žiaci, niektorí by mohli mať lepšie 

vysvedčenie, ale učenie zatiaľ nepovažujú za svoju prioritu.  Správanie tiež nebolo vždy 

u všetkých v súlade so školským poriadkom, preto boli dané výchovné opatrenia 6 žiakom.  

Pochvalu od riaditeľky školy dostali :  

Martin Sásik za výborný prospech, reprezentáciu školy v okresnom kole MO – 4. miesto, 

Silvia Barcajová za reprezentáciu školy v OK ONEJ, za veľmi dobrý prospech a slušné 

správanie.  

Kamil Mihalko za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach a dobrý prospech. 

Pochvalu od triednej učiteľky Ďurove dostali:  

Štefánia Botošová a Lucia Berkyová za vystúpenie na kultúrnej akakdémii. 

8.A – je to počtom žiakov najväčšia trieda na škole. 

S vyznamenaním prospeli 3 žiaci z toho Branislav Gúgľava na čisté jednotky. Učivo 

ôsmeho ročníka je veľmi náročné, preto niektorí žiaci si pohoršili prospech, oproti 
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vlaňajšku. Správanie niektorých žiakov nebolo v súlade so školským poriadkom, preto boli 

dané aj zodpovedajúce výchovné opatrenia. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostali:  

Branislav Gúgľava za reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach, 

výborný prospech a uvádzanie kultúrnej akadémie školy. 

Jakub Mochťák - za reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach, 

výborný prospech. 

Štefan Babiak - za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach, výborný prospech 

a vystúpenie na akadémii školy. 

Berky Matej - za reprezentáciu školy v športových súťažiach.  

Čipčala Marek - za reprezentáciu školy v športových súťažiach, výbornú dochádzku do 

školy –„ 0 „ vymeškaných hodín a vystúpenie na akadémii školy. 

Kováč Róbert - za reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

Rendek Dušan - za reprezentáciu školy v športových súťažiach.  

Miroslav Fekiač - za reprezentáciu školy v  športových súťažiach.  

Longauerová Timea - za reprezentáciu školy v  športových súťažiach a Peer aktivity. 

Majkútová Marta  - za reprezentáciu školy v  športových súťažiach a Peer aktivity.  

Pochvalu od triednej učiteľky pani Slukovej dostali  –Diana Mikušková za vzornú 

dochádzku do školy a slušné správanie. 

9.A  deviataci trochu sklamali, hlavne na celoslovenskom testovaní, lebo mnohí sa prestali 

pravidelne učiť, čo sa prejavilo aj na celkovom hodnotení na vysvedčení, žiačky, ktoré boli 

v ôsmom ročníku vyznamenané, prospeli len veľmi dobre. Triedna učiteľka pani Mániková 

bola preto z niektorých výsledkov žiakov až veľmi sklamaná. 

Cenu riaditeľky školy na šk. rok 2016/2017 dostala : Terézia Mičianiková za výborný 

prospech a reprezentáciu školy vo vedomostných a recitačných súťažiach, a uvádzanie 

akadémie školy. 

Pochvalu od riaditeľky školy dostali : Viera Majkútová, Jana Bobáľová, Nikola Blahutová, 

Lenka Chudinová, Natália Vrbiniaková, Lenka Karlíková, Gabriela Kuricová za rôznu 

reprezentáciu školy. 

 Špeciálne triedy.  

1.Š trieda ( 1.-4. ročník)  – v tejto triede žiaci dosiahli primerané výsledky, každý 

vzhľadom k svojmu stupňu postihnutia. 1 žiak bude opakovať prvý ročník, učivo 

nezvládol, čomu určite prispel aj fakt, že nechodil do materskej školy.  

Pochvalu od triednej učiteľky pani  Kristínovej dostali: Daniela Balogová, Cynthia 

Oláhová, Dávid Oláh a Ľubomír Ľupták. 

2.Š trieda ( 5.-6. ročník)  – žiaci boli snaživí, správanie však nebolo vždy v súlade so 

školským poriadkom, preto boli dané aj výchovné opatrenia. Všetci žiaci prospeli. 

Pochvalu od triednej učiteľky pani  Bariovej dostala  Sára Pušková. 

3.Š – triedu tvoril 7. 8. a 9. ročník. Takmer u všetkých  žiakov nastalo zhoršenie 

prospechu. Triedna učiteľka pani Šišáková hodnotila správanie nasledovne: chlapci občas 

nerešpektovali učiteľov , boli drzí a arogantní, hlavne 2 z nich mali aj veľa vymeškaných 

neospravedlnených hodín, preto boli dané výchovné opatrenia – znížená známka zo 

správania.  

Správanie dievčat bolo v súlade so školským poriadkom.  

Pochvalu od triednej učiteľky dostali:  Dominika Slováková – výborný prospech, Barbora 

Oláhová – slušné správanie a pomoc triednej učiteľke,  

Juraj Laurenčík – 1. miesto vo výtvarnej súťaži „ Rozprávkový svet“ a 2. miesto vo 

výtvarnej súťaži Civilnej ochrany „ Ochranárik“ a za reprezentáciu školy v športe. 

Miroslav Laurenčík – za reprezentáciu školy v atletike 

Kristián Oláh – za reprezentáciu školy vo futbale. 
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Vyhodnotenie športových súťaží a hromadných športových školských akcií  ako sú : 

škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik . 

 

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

zorganizovali tieto aktivity:  

- účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 2. stupeň – obdobie jeseň a jar  

- cvičenie v prírode v 1. stupeň – obdobie jeseň a jar  

- didaktické hry 1. stupeň – jar 1x ročne  

- predvianočný športový deň, športový deň MDD, 

- plavecký výcvik,  

- volejbalové sústredenie žiakov,  

- škola v prírode 

- lyžiarsky výcvik. 

 

Lyžiarsky výcvik sa zrealizoval na Skalke pri Kremnici, v dňoch od 13.3 do 17.3.2017, 

náklady 150 €/žiak boli z dotácie MŠ SR, ale boli aj žiaci, ktorí už mali dotáciu, a preto si 

museli platiť. Lyžiarskeho výcviku sa mohlo zúčastniť viac žiakov za poskytnutú dotáciu, 

ale nemali záujem a rodičia ich nepodporili.  

Hneď po príchode sa žiaci ubytovali, prezliekli do lyžiarskeho a išli na svah.  

Boli delení na 2 skupiny podľa výkonnosti. Najlepší lyžiari boli Matej Hronec, Janka 

Bobáľová a Nikolas Hangónyi.  

Pod vedením inštruktorov, vyučujúcich, Mgr. Jána  Balážika a Mgr. Miriam Jakubove sa 

žiaci každým dňom zdokonaľovali. K pohodovej atmosfére prispelo aj dobré počasie 

a vynikajúce snehové podmienky. Žiaci dvakrát navštívili aj wellness a telocvičňu. Po 

piatich dňoch sa všetci zdraví, unavení, ale plní zážitkov vrátili domov. Vedúcim 

lyžiarskeho výcviku bol Mgr. Ján Balážik. 
  

 
Obrázok 5 lyžiarsky výcvik na Skalke 

Plavecký výcvik  sa uskutočnil na plavárni Rimavská Sobota.  
Aj tento školský rok sa nám opäť podarilo zorganizovať jednu z pekných športových akcií, 

plavecký výcvik pre žiakov 1. stupňa. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov: 1.A trieda – 10 žiakov, 

2.A – 4 žiakov, 3.B – 4 žiaci, 3.A – 9 žiakov a 4.A – 7 žiakov, v dňoch od 10.04. do 

12.04. 2017 a 19.04 – 20.04. 2017.  

Vedúcou plaveckého kurzu bola Mgr. Jaroslava Markotánová. 

Plavecký výcvik bol zaujímavo rozdelený na dvakrát, delili ho veľkonočné prázdniny,  čo 

len prospelo žiakom na upevnenie si základných a zdokonaľovacích plaveckých zručností 
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a samozrejme relaxácie tela. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín podľa plaveckej zdatnosti – 

neplavci, slabší plavci, stredne zvládajúci plavci a plavci.  

Hlavným cieľom nášho výcviku  bolo  vzbudiť záujem a  nadobudnúť kladný vzťah 

k plávaniu, odbúrať strach z vody, zvládnuť základné plavecké zručnosti, preplávať súvisle 

25 m dĺžku veľkého bazéna jedným plaveckým spôsobom, 20 m iným a rozšíriť si 

plavecké zručnosti, ktoré prehlbujú adaptáciu na vodné prostredie. / plávanie pod vodou, 

dopomoc unavenému  plavcovi /.  

Pod vedením  vyučujúcich inštruktorov plávania  Mgr. J. Markotánovej, Mgr. M. 

Jakubove,  Mgr. R. Kocúrovej a Mgr. H. Rehánekovej / prvé 3 dni / žiaci  usilovne 

prekonávali samých seba a postupne zvládali pokroky v plávaní.  

V záverečný deň sa uskutočnili súťaže podľa výkonnosti plavcov, či neplavcov a „ 

záchrana topiaceho sa, prvá pomoc / súčasť plánu činnosti plaveckého výcviku / , vďaka 

ochote  plavčíka miestnej plavárne, prebehla na ukážke  v konkrétnej situácii - ,,topiaca sa 

pani učiteľka“ a plavčík to dokonale predviedli. Žiakom tiež porozprával o svojich 

zážitkoch a skúsenostiach z jeho záchranárskej práce.  

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, aj to je fakt, že máme problém naplniť autobus.   

 

V šk. roku 2016/2017 sa na našej  škole uskutočnili nasledujúce športové akcie 

a škola sa zapojila do nasledovných športových podujatí :  

6.10.2016 Novohradské hry v atletike žiactva bez výrazných úspechov, ale žiaci podali 

dobrý kolektívny výkon. 

 

11.10.2016 sa uskutočnil Cezpoľný beh v Lučenci.  

Reprezentovali Marek Čipčala, Kamil Berky, Miroslav Fekiač a obsadili 3. miesto 

ako družstvo.  

 

Dievčatá tiež obsadili 3. miesto - Marta Majkútová, Magdaléna Majkútová,  

Zuzana Šoltésová. 

 

3.11.2016  bol Futsal CUP ZŠ Koháriho vo Fiľakove, v skupine obsadili 3. miesto a ďalej 

nepostúpili. 

Už tradične sa nám darí zúčastňovať sa Majstrovstiev okresu vo volejbale. Aj keď z roka 

na rok máme stále menej žiakov, a preto je problém zostaviť družstvo z jedného ročníka. 

Tento rok bol úplne špeciálny, nakoľko sme v družstve nemali ani jedného deviataka, ale 

naopak dvoch piatakov, čo sa samozrejme odrazí aj na kolektívnych výkonoch. 

MO volejbal chlapci 17.1.2017  - 1.miesto, postúpili na regionálne kolo, ktoré bolo v 

Poltári a tam 1.2.2017 obsadili 2.miesto, aj keď boli podľa vyjadrenia ich vyučujúceho 

a zároveň trénera volejbalovo lepší, na majstrovstvá kraja nepostúpili. 

MO volejbal dievčatá 18.1. 2017 - 2. miesto.  

Dievčatá mohli dosiahnuť lepší výsledok, ale niektoré dievčatá mali nezodpovedný prístup 

a na turnaj neprišli, predovšetkým deviatačky. 

11.4. 2017 mladší žiaci hrali  malý futbal v Lučenci na umelej tráve, získali  2.miesto. 

25.4.2017 bolo finále a obsadili 4.miesto. 

27.4. 2017 starší žiaci hrali malý futbal, predkolo Lučenský park – umelá tráva 

2.miesto, opäť 4.5. 2017 vo finále 4.miesto. 
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3.5. 2017 malý futbal mladšie dievčatá získali  4.miesto  na Čajkovského ulici 

v Lučenci.  

Dňa 18. 5. 2017 sa  9 žiakov 1. stupňa školy : z III. A triedy - Denis Oláh, Dávid Oláh, Ján 

Lauko, Jozef Čipčala, Radoslav Berky, zo IV. A triedy -  Juraj Bučko, Maxim Mičianik, 

Kristián Káka a z 1.špeciálnej triedy Dávid Oláh, spolu s vyučujúcou Mgr. Jaroslavou 

Markotánovou zúčastnilo I. kola Novohradskej ligy v atletike 3.- 4. ročníkov. Športová 

akcia sa konala pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci a medzi sebou súťažilo 8 škôl. 

V behu na 600 m získal Ján Lauko (3.A) - 2.miesto.  

21.4.2017 sa konalo okresné kolo futbal  staršie dievčatá, umiestnili sa na  5. mieste. 

 

19.5. 2017 Majstrovstvá okresu v atletike 

Najlepšie umiestnenie dosiahli v behu na 60 m Miroslav Laurenčík – 4. miesto,  

skok do diaľky – Dušan Rendek – 5. miesto,  

hod kriketovou loptičkou Matej Berky – 3. miesto, Juraj Laurenčík – 5. miesto, skok 

do výšky Marek Čipčala – 5. miesto. 

  

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo dievčat na 4. mieste.  

 

Za dievčatá reprezentovali: Blahútová Nikoleta, Bobáľová Jana, Botová Vanesa, 

Botová Zuzana, Kršková Lena, Majkútová Magdaléna, Majkútová Marta, 

Mičianiková Terézia, Oláhová Valéria. 

 

3- kový volejbal: 

21.5. 2017 MINICOOL mladší chlapci v Slovenskej Ľupči získali 4.miesto. 

23.5.2017 MIDICOOL starší chlapci v Poltári   2.miesto a MIDICOOL dievčatá  2. 

miesto. 

9.6.2017 MIDICOOL sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev oblasti stred vo volejbale 

v Žiline, na ktoré postúpili po dvoch víťazstvách a jednej prehre v Poltári.  

Chlapci v zložení: Matej Berky, Marek Čipčala, Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák, 

Róbert Kováč, Nikolas Hangónyi po tuhom boji obsadili 3. miesto.   

MO stred  chlapci v Žiline obsadili  3.miesto 

 

Dňa 1. apríla 2017 sa na futbalovom ihrisku v Lovinobani uskutočnil futbalový turnaj 

starších žiakov a prípravky, ktorí navštevujú CVČ pri ZŠ Lovinobaňa pod vedením Jozefa 

Čipčalu. Žiaci si zmerali svoje sily so svojimi rovesníkmi z družstiev Halič, Tomášovce 

a Kriváň.  

Po náročných zápasoch nakoniec naši starší žiaci získali 1. miesto. Darilo sa aj mladším 

žiakom. Všetci žiaci boli ocenení krásnymi medailami. Kto mal chuť, pochutil si na guľáši. 

 

 

23.6.2016 prebehla súťaž Divínsky Boyard a jednému družstvu s podarili skončiť na 2. 

mieste a postúpiť do finálového kola v septembri 2016.  
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Škola v prírode 

 

Uskutočnila sa v Šoporni v hoteli RELAX INN.  

Pobytu v peknom prostredí sa zúčastnilo 45 žiakov 1.stupňa. 35 žiakov malo pobyt 

hradený z MŠVV a Š SR a 10 žiakov boli samoplatcovia. Vedúcou školy v prírode bola 

Mgr. Miriam Jakubove. Pedagogický dozor: Mgr. Jaroslava Markotánová a Mgr. Hedviga 

Reháneková.  Lekár – opäť Mudr. Peter Olšiak.   

Súčasťou výchovnovzdelávacieho pobytu bola aj návšteva Nitry a jej pamätihodností  

a Arboréta v Mlyňanoch.  

Cvičenie v prírode - 23.06.2017  - žiaci I. stupňa a 1. špeciálnej triedy spolu 

s vyučujúcimi absolvovali Cvičenie v prírode – jarné obdobie v trvaní 4.vyučovacích 

hodín. 

 1.hodina – KULTÚRNO – POZNÁVACIA ZLOŽKA prebehla v triedach. Každá 

vyučujúca oboznámila svojich žiakov s programom, cieľom cvičenia, popisom trasy 

a úloh, ktoré budú plniť. Pomocou prezentácií, pracovných listov, DVD filmov 

a didaktických či tvorivých  hier si žiaci zopakovali  poznatky z vlastivedy, prvouky 

i prírodovedy, ktoré získali počas školského roka. 

2. - 4. hodina – TURISTIKA – POZNÁVACIA A TELOVÝCHOVNÁ ZLOŽKA 

Po nástupe pred školou nasledovala trojhodinová turistika, pochod po určenej trase 

a plnenie stanovených úloh. Cestou si žiaci všímali  prírodu okolo seba, znaky leta, počasie 

a  ako sa správať v lese, určovali  rôzne druhy rastlín, hmyzu, živočíchov.  Dodržiavali 

bezpečný presun po miestnej komunikácii až pred školu.  

Hodnotenie súťaží, projektových dní a predmetových olympiád:    

 

Dopravná výchova –projektový deň - súčasť učebných osnov 1. stupňa – 19.05.2017 

V spolupráci učiteľov, pedagogických asistentov, vychovávateliek, školského psychológa, 

zamestnancov z Obvodného oddelenia polície v Lovinobani, Záchrannej služby 

v Lovinobani sa žiaci oboznámili s danou problematikou a získané poznatky si upevnili 

počas tvorivej činnosti a dopravnej hry na multifunkčnom ihrisku.  

Organizačne uvedenú akciu pripravila Mgr. Renáta Kocúrová, koordinátor prevencie na 1. 

stupni  v spolupráci s vedením školy.  

1.vyučovacia hodina prebiehala formou zaujímavej preventívno-bezpečnostnej relácie 

podporenej Ministerstvom vnútra SR.  Cieľom prezentácie bolo, aby boli cesty domov zo 

školy, či detského ihriska pre našich žiakov bezpečné. Prezentácia pôsobila na žiakov 

zaujímavou a pútavou formou v nasledovných oblastiach:  

1. Nástrahy internetu   

2. Nebezpeční ľudia   

3. Dôležité číslo 112 

4. Neochutnávaj drogy 

5. Hasiči, polícia, záchranka 

6. Netýraj zvieratká 
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7. Pozor na zlodejov 

8. Vieš podať prvú pomoc? 

9. Opíš zlodeja 

10. Cigarety a oheň 

Následne počas rozhovoru a diskusie sa jednotlivé oblasti rozobrali, vysvetlili a žiaci 

ich spestrili aj  o vlastné zážitky.  Získané poznatky z prvej vyučovacej hodiny si  žiaci 

upevnili na 2. vyučovacej hodine pri zhotovovaní projektov na tému:   Dopravná 

výchova a záchranné zložky. Blok  3. vyučovacích hodín prebiehal v areáli školy v 

spolupráci učiteľov, pedagogických asistentov, vychovávateliek a školského 

psychológa pod vedením odborných zamestnancov z oddelenia:  za  Obvodné 

oddelenie polície Lovinobaňa: Zoltán Pavčo, Pavel Jamnický a za záchranárov Peter 

Valach.  V areáli školy bolo určených 5 stanovíšť: 1. stanovište – kolobežky 

žiaci si osvojovali a zdokonaľovali jazdu na kolobežkách na vyznačenej prekážkovej 

dráhe.  2. stanovište – polícia , bola pripravená pútavá prehliadka zbraní a policajných 

pomôcok, žiaci mali možnosť nahliadnuť do priestorov policajného auta, vypočuli si 

zvukové a svetelné výstražné znamenia. Žiaci boli poučení o dodržiavaní pravidiel 

cestnej premávky. 3. stanovište – jazda zručnosti na bicykloch v stanovenom 

časovom intervale, popis a zloženie bicykla,  nákres bicykla. 4. stanovište – 

križovatka ,  žiaci si vyskúšali riadenie a pohyb na križovatke bez svetelnej 

signalizácie ,riadenie križovatky podľa pokynov policajta, zopakovanie dopravných 

značiek a záverečný test zo získaných vedomostí. 5. stanovište – prvá pomoc, 

záchranár pútavou formou pomocou prezentácie a praktických aktivít predviedol 

žiakom prvú pomoc pri poranení, zlomeninách, haváriách. Bolo vyslovené 

poďakovanie záchranným zložkám: polícii, záchranárom, ako i celému pedagogickému 

zboru za ich spoluprácu.  Akcia prebehla za priaznivého počasia, čo sa odzrkadlilo aj 

na dobrej nálade všetkých zúčastnených.  Každý žiak dostal preukaz „Dopraváčik“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 - križovatka na multifunkčnom ihrisku 
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Slovenský jazyk a literatúra  -súťaže, aktivity školy v tejto oblasti: 

  

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti pod heslom 

„Myslenie je pohyb“. V rámci toho sme zriadili čitateľský kútik na prízemí hlavnej budovy 

školy, s cieľom, aby žiaci mali voľný prístup ku knihám a časopisom. Čítali najmä počas 

svojich voľných hodín, keď čakali na záujmové útvary alebo autobusy, knihy si požičali aj 

domov. Čitateľský kútik bol priebežne dopĺňaný darcami najmä z radov učiteľov. 

                 

 Ďalšie aktivity k Roku čitateľskej gramotnosti:  Spoločné čítanie rozprávky – 

zorganizovalo ministerstvo školstva na deň 24. október 2016 , ktorý je Medzinárodným 

dňom školských knižníc. Cez 2. vyučovaciu hodinu čítali žiaci celého Slovenska aj všetci 

žiaci našej školy ľubovoľnú rozprávkovú knihu. 

„Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“- v Divadle B. S. Timravy v Lučenci čítali 

deťom významné osobnosti mesta Lučenec na čele s primátorkou mesta.  

Podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej školy z 5. a 6. ročníka. Mikuláš rozdával darčeky 

v podobe krásnych literárnych príbehov, ale aj sladkú odmenu za pozorné počúvanie. 

Literárny milionár – literárna súťaž pre žiakov I. stupňa,  spojená s prezentáciou o vzniku 

kníh a kníhtlače. 

ŠKD – podujatie v žiackej knižnici, prezentácia rozprávky, súťaž, tvorba záložiek, 

návšteva aj obecnej knižnice. 

 

            Na čitateľskú gramotnosť bola zameraná aj tematická inšpekcia ŠŠI  

/9.2.2017/. Testovaní boli 11 žiaci 9. ročníka, predmetom inšpekcie bolo overiť :  

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti. Žiaci v teste 

v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácií dosiahli percentuálnu úspešnosť 

78,03%, /kraj 86,90%, SR 87,42%/ v úlohách na vyhľadávanie implicitných informácií 

dosiahli 66,67% /kraj 75,62%, SR 75,45%/ a v úlohách na integráciu a interpretáciu 

myšlienok dosiahli 42,42% /kraj 43,44, SR 44,00%/. 

Aj keď žiaci školy dosiahli nižšiu percentuálnu úspešnosť ako je uvedené – kraj, SR – 

ich výsledky plne zodpovedali ich klasifikácii a rozdiel v úspešnosti nebol kritický. 

 

Výsledky celoslovenských testovaní zo SJL :   

            Testovanie 5-2016 celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka.  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 58,97%.  

Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer 63,3%  

Najlepšie výsledky dosiahli Maximilián Peťko  86,70%.  

 

           Testovanie 9-2017 celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka.  

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 63,1%.  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy bola 59%. Rozdiel je - 4,1%.  

Najlepšie výsledky 76% dosiahli Lenka Karlíková, Viera Majkútová, Terézia Mičianiková.  

V testovaní deviatakov sme očakávali vyššiu percentuálnu úspešnosť zo SJl, ale hlavne 

žiaci klasifikovaní „1“ alebo „2“ mohli byť percentuálne úspešnejší, lebo po uplynulé roky 

bola úspešnosť zo SJL u žiaka aj nad 90 % prípadne viac žiakov od 80 % -90%.  

 

            Žiaci VII.A a VIII.A si vyskúšali v máji aj elektronické testovanie, v rámci  

tzv. e- testov , ktoré sprostredkúva NÚCEM.  Uvedené testovanie, aj keď si vyžaduje 

organizačnú úpravu rozvrhu v testovací deň,  je výhodné, lebo poskytuje okamžitú spätnú 

väzbu o testovanom učive nielen pre učiteľa, ale aj pre žiaka.      
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Vyhodnotenie súťaží a podujatí podľa mesiacov : 

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

Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. II. kat. Zuzana Šoltésová 

VI.A , III. kat. Kamil Mihalko VII.A .  

V obvodnom kole sa neumiestnili na prvých troch miestach. 

       

 Súčasťou súťaže Timravina studnička je aj celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe 

Literárny Lučenec.  
Poslali sme práce týchto žiakov : Mária Mičianiková VI.A, Marek Čipčala, Jakub Mochťák  

VIII.A, Viera Majkútová, Lenka Chudinová, Nicol Fungáčová IX.A. 

          V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili, spolu 

s vyučujúcimi výtvarnej výchovy, do 7. ročníka  česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy – „Čítam, čítaš, čítame“ s cieľom podporiť čítanie prostredníctvom 

výmeny záložiek do kníh. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ Plavé Vozokany 

z Nitrianskeho kraja. 25.10. 2016 nás osobne navštívili žiaci tejto školy spolu s pani 

učiteľkou.  Bolo to príjemné stretnutie, žiaci si v priateľskej atmosfére vymenili medzi 

sebou záložky, nadviazali nové kamarátstva. V spolupráci by sme mali pokračovať 

i v budúcom školskom roku.  

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

okresného kola  postúpila Terézia Mičianiková IX.A,  kde získala 4. miesto.  

           Literárno-dejepisná exkurzia  /15.11. 2016 / v Banskej Bystrici. Žiaci navštívili 

Stredoslovenské múzeum- expozíciu Matejov dom.  

V Štátnej opere si pozreli hudobno-dramatické dielo Dany Dinkovej Nemé tváre/Výkriky 

do ticha, príbeh o šikanovaní virtuálnom i fyzickom.  

           Január :  Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí.  

Do okresného kola postúpili : I. kat. Ján Lauko III.A, II. kat. Radka Babiaková V.A,  

III.kat. Kamil Mihalko a Štefánia Botošová VII.A, Kamil Mihalko získal 3.miesto. 

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

kola boli zaslané práce žiakov : Marek Čipčala VIII.A,  Terézia Mičianiková IX.A.  

Dostali sme poďakovanie za účasť v súťaži. 

         Európa v škole – súťaž vo vlastnej tvorbe, sa tento školský rok neuskutočnila. 

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

kola víťazi postúpili do obvodného kolo. Z I. kat. Bianka Mochťáková /próza/ IV.A. z  III. 

kat. Terézia Mičianiková /poézia/ IX.A.  

Z obvodného kola do regionálneho kola postúpila Terézia Mičianiková, ktorá získala 

2. miesto. 

            Apríl : Ku Dňu detskej knihy sme zorganizovali v žiackej knižnici výstavku kníh 

spojenú s predajom v spolupráci s kníhkupectvom Dováľ. Vďaka predaju sme doplnili 

knižničný fond v žiackej knižnici o 8 kníh s výraznou zľavou.  

            Máj :  Aktivity spojené s prípravou kultúrnej akadémie školy k 60. výročiu ZŠ 

Lovinobaňa. 

             Pri PK SJL pracovali záujmové útvary:  

Cvičenia zo SJL pre 9.roč., na ktorom sa žiaci pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie 

pohovory, viedla vyučujúca Mániková. 

Hravá slovenčina a angličtina, ktorý je cez NP Škola otvorená všetkým, pomáhal žiakom 

najmä pri riešení domácich úloh, viedli vyučujúce Mániková a Malčeková. 

Redakčný krúžok, ktorý tvorí školský časopis Záškolák a prispieva k rozvíjaniu tvorivosti 

a samostatnosti žiakov. Krúžok vedie vyučujúca Kristínová. 
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Ako sa žiaci učia anglický jazyk a nemecký jazyk – vedúca predmetovej komisie bola 

Mgr. Jarmila Malčeková. 

 

V septembri sme si na vyučovacích hodinách pripomenuli Svetový deň jazykov formou 

powerpointových prezentácií..                                                                                                                   

V septembri a októbri sme pripravovali sme žiakov na školské a okresné kolá olympiády 

z ANJ a NEJ. 

V novembri sa uskutočnili školské kolá olympiády z ANJ a NEJ.  

V anglickom jazyku sa v kategórii 1A /5., 6. a 7. ročník / školského kola zúčastnili žiaci : 

Z. Šoltésová, L. Tušimová zo 6. A triedy, N. Karáseková zo 6. B, K. Mihalko, M. Sásik 

a R. Očenáš zo 7. A triedy. Žiaci riešili úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu 

a čítanie s porozumením.  

Prvé miesto v tejto kategórii nebolo udelené, z dôvodu nízkeho počtu získaných bodov.  

Na 2. mieste sa umiestnili dvaja žiaci a to Martin Sásik a Kamil Mihalko zo 7. A a na 3. 

mieste sa umiestnila Natália Karáseková zo 6.B triedy. Nízke bodové hodnotenie bolo aj 

dôvodom prečo sa žiaci nezúčastnili okresného kola. 

  

V kategórii 1. B / 8. a 9. ročník / postúpila do okresného kola Terézia Mičianiková z 9. 

A triedy, ktorá obsadila v školskom kole 1. miesto. 

Školského kola sa v tejto kategórii zúčastnili aj žiaci z 8. A triedy: Štefan Babiak z 8. A, 

ktorý obsadil 2. miesto, Jakub Mochťák – 3. miesto a Branislav Gúgľava – 4. miesto.  

V januári sa žiačka 9.ročníka Terézia Mičianiková zúčastnila okresného kola OANJ, kde 

súťažila v 1B kategórii a obsadila  v silnej konkurencii 9. miesto. Na súťaž žiačku 

pripravovala vyučujúca Mgr. Jarmila Malčeková. 

 

V nemeckom jazyku sa v kategórii 1A v školskom kole zúčastnilo 5 žiakov/ Barcajová, 

Berkyová Laura a Radovan Očenáš a z kategórie 1B  3žiaci/ J. Mochťák, B. Gúgľava 

a Matej Berky/.  

Do okresného kola postúpili žiaci S. Barcajová, J. Mochťák a B. Gúgľava, ktorí ale 

v písomnej časti nesplnili predpísaný počet bodov a tak nepostúpili do ústnej časti. 

Výnimkou bola len Silvia  Barcajová, ktorá obsadila 3. miesto. Na súťaž žiakov 

pripravovala PhDr. Silvia Spodniaková. 

 

V decembri a apríli sme pripravili vyučovacie hodiny venované vianočným 

a veľkonočným sviatkom a zvykom v jednotlivých krajinách anglicky a nemecky 

hovoriacich. 

 

Na prelome mesiacov marec a apríl sme v spolupráci s PK slovenský jazyk uskutočnili 

výstavku cudzojazyčnej a slovenskej literatúry v našej žiackej knižnici, ktorá bola zároveň 

aj predajnou výstavkou. Knihy na výstavku nám zapožičala firma a kníhkupectvo Dováľ 

z Lučenca.   

 

V máji 2017 sa uskutočnilo E - testovanie anglického jazyka pre 8. ročník.  

Priemerná úspešnosť žiakov bola 49,9 %. Najúspešnejší žiaci boli Š. Babiak – 78,8%, 

J. Mochťák – 69,7%, B. Gúgľava  a M. Čipčala – 66,7%.  

Táto forma overovania vedomostí poskytuje ihneď spätnú väzbu, žiaci pracujú 

v inom učiacom prostredí, čo je pre nich výhodné. % úspešnosť najúspešnejších 

žiakov zodpovedala ich vedomostiam. Nie je to forma celoslovenského testovania ako 

povinná, čiže nie je porovnávanie s celoslovenským priemerom.   
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V júni prebehli triedne kolá v súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu pre žiakov I. stupňa 

a piatakov: Najúspešnejšími žiakmi sa stali : 1.A –E. Hronec, L. Paučová 

                                                     2.A – N. Lalíková, T. Berky, L. Popovič 

                                                     2.B – S. Barcaj 

                                                     3.A – E. Strapková, Karásek, Lindor 

                                                     4.A – A. Jamnický, L. Gondová 

                                                     5.A – D. Fekiačová, M. Peťko 

V júni sa tiež uskutočnili triedne kolá v súťaži o najlepšieho čitateľa v anglickom a  

nemeckom jazyku pre žiakov II. stupňa. Súťaž prebehla na vyučovacích hodinách 

v rámci opakovania celoročného učiva. V súťaži sa hodnotil počet chýb a plynulosť 

prečítaného neznámeho textu. 

 

Najúspešnejšími čitateľmi v anglickom jazyku sa stali :  

 6.A – Z. Šoltésová, M. Mičianiková, 6.B – N. Karáseková,                                                                   

7.A – M. Sásik, K. Mihalko,8.A – B. Gúgľava, J. Mochťák, Š. Babiak,                                                                   

9.A – T. Mičianiková 

Najúspešnejšími čitateľmi v nemeckom jazyku sa stali :  

7.A – M. Sásik, S. Barcajová, 8.A – J. Mochťák, B. Gúgľava,                                                                   

9.A – T. Mičianiková, N. Blahutová 

 

V rámci naplánovaných úloh sa nám počas školského roka nepodarilo zrealizovať návštevu 

divadelného predstavenia v anglickom a nemeckom jazyku, pretože spoločnosť, ktorá tieto 

podujatia organizuje ich presunula na budúci školský rok. 

Taktiež sa tento školský rok neuskutočnila naplánovaná jazykovo -poznávacia exkurzia do 

nemecky hovoriacich krajín z dôvodu nezáujmu žiakov a hlavne rodičov, podporiť túto 

akciu a to z finančných dôvodov.  

Neuskutočnila sa ani projektová súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníka z časových dôvodov. 

 

 

Výsledky žiakov v predmete matematika, fyzika, informatika a technika na 2. stupni    

ako aj pozitíva a negatíva pri vyučovaní daných predmetov: 

Predmetová komisia pracovala v zložení: Mgr. Renáta Halajová – vedúca PK,   

členovia: Mgr. Petra Komárová,  Mgr. Katarína Sluková, Ing. Miroslava Ďurove, Mgr. 

Hedviga Reháneková, Mgr. Ján Balážik, PaedDr. Dana Mániková. 

Na zasadnutiach PK, ale aj mimo zasadnutí, si vyučujúci vzájomne konzultovali problémy 

so žiakmi (nenosenie pomôcok, slabá príprava na vyučovanie, narušovanie vyučovania 

nevhodným správaním, nepísanie domácich úloh atď.) Porovnávali vedomosti žiakov, 

aktivitu na vyučovaní, vzťah žiakov k predmetu, správanie žiakov, metódy a formy práce, 

motiváciu.           Vyhodnotenie súťaží:   

Matematická olympiáda – okresné kolo 

5.roč: Roman Tamáš – neúspešný riešiteľ  

Okresné kolo pre 6. až 8. ročník sa konalo 4. apríla 2017.  

6. ročník: Zuzana Šoltésová, neúspešný riešiteľ, Matej Hronec- 5. miesto, úspešný 

riešiteľ 

7. ročník: Martin Sásik – 4.miesto - úspešný riešiteľ 
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8. ročník: Branislav Gúgľava – 3.miesto - úspešný riešiteľ 

Štefan Babiak - neúspešný riešiteľ   

9.ročník : do okresného kola nepostúpil žiaden deviatak, matematika ich neoslovila. 

 

Matematický klokan celoslovenská súťaž – súťaž sa uskutočnila 20.marca 2017.  

Štartovné boli 4€/na 1 žiaka. 2€/1žiaka nám prispelo ZRŠ.  

Do súťaže sa zapojilo 11 detí  2. stupňa. 

 

Výsledky súťaže: 

Kategória Meno Body 

Úspešnosť 

(počet % z 

max. počtu 

bodov 

Miesto v SR vo 

svojej 

kategórii 

Koľko 

% 

žiakov 

malo 

menej 

bodov 

Školák 5 Diana Fekiačová 60 50 % 3775. - 3842. 26,7 

Školák 5 Nikolas Hangonyi 66 55 % 3249. -3341. 36,6 

Školák 6 Matej Hronec 94 78,3 % 995. - 1040. 76,7 

Školák 6 Zuzana Šoltésová 55 45,8 % 3831. - 3865. 11,9 

Benjamín 7 Jozef Petrinec 55 45,8 % 2275. - 2325. 29,7 

Benjamín 7 Kamil Mihalko  44 36,7 % 2723. - 2759. 16,2 

Benjamín 7 Silvia Barcajová 54 45 % 2326. - 2369. 28,2 

Benjamín 8 Marek Čipčala 68 56,7 % 1789. - 1830. 38,2 

Benjamín 8 Štefan Babiak 66 55 % 1876. - 1924. 35,1 

Benjamín 8 Pavel Činčura 68 56,7 % 1789. - 1830. 38,2 

Benjamín 8 Branislav Gúgľava 84 70 % 1115. - 1150. 61,3 

PYTAGORIÁDA 

Okresného kola sa zúčastnil len Branislav Gúgľava  z 8.A, (ostatní žiaci boli na lyžiarskom 

výcviku) – bol neúspešný riešiteľ.  

iBobor – internetová súťaž celoslovenská súťaž 

Súťaž sa uskutočnila v PC učebniach školy podľa kategórií nasledovne : 

Benjamín: 15. november 2016 ( náhradný termín, spadol server),  

                                                           SPOLU: 11 žiakov 5., 6. a 7.ročníka  

Kadet: 9. november 2016                  SPOLU: 11 žiakov,  8. a 9. ročníka 

Plný počet bodov: 80,00 

 

Benjamín 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda 
Dosiahnutý 

výsledok 

2849. - 3077. Zuzana Šoltésová, 6. A 57,35  diplom 

4813. - 4826. Roman Tamáš, 5. A 49,68  
 

5266. - 5417. Silvia Barcajová, 7. A 48,03  
 

5266. - 5417. Natália Karáseková, 6. B 48,03  
 

5936. - 6266. Radoslav Očenáš, 7. A 45,36  
 

http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443035
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5936. - 6266. Martin Sásik, 7. A 45,36  
 

7388. - 7550. Nikolas Hangonyi, 5. A 41,36  
 

12550. - 12614. Lívia Barcajová, 6. B 28,37  
 

12550. - 12614. Diana Fekiačová, 5. A 28,37  
 

13331. - 13807. Matej Hronec, 6. A 26,71  
 

13975. - 14025. Mária Mičianiková, 6. A 25,70  
 

Kadet 

Celkové 

poradie 
Meno, priezvisko a trieda 

Dosiahnutý 

výsledok 

1752. - 2032. Branislav Gúgľava, 8. A 62,68  diplom 

4132. - 4403. Štefan Babiak, 8. A 53,35  diplom 

4132. - 4403. Erik Borovička, 8. A 53,35  diplom 

4415. - 4420. Jana Bobáľová, 9. A 53,01  diplom 

4842. - 4856. Nikola Blahutová, 9. A 52,01  diplom 

5641. - 5671. Terézia Mičianiková, 9. A 48,35  
 

7481. - 7779. Dušan Rendek, 8. A 42,69  
 

9231. - 9500. Matej Berky, 8. A 37,36  
 

9573. - 9965. Lenka Chudinová, 9. A 36,03  
 

10041. - 10358. Marek Čipčala, 8. A 34,70  
 

12187. - 12353. Jakub Mochťák, 8. A 26,70  
 

 

Exkurzia:  Za vedou a technikou – Steel Park Košice – 14.10.2016  

43 žiakov 5.-9. ročníka. 

Žiaci navštívili v SteelParku – kreatívnu fabriku, oboznámili sa s procesom výroby 

železa zo železnej rudy. Otestovali si svoju silu, zmerali tep a EKG, spoznali vlastnosti 

tekutého dusíka, levitujúce autíčko a vlastnosti magnetického poľa. Odtiaľ smerovali do 

Vedecko-technického centra v Košiciach, kde si žiaci mohli voľne  odskúšať rôzne 

hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy, otestovali si svoj 

postreh a šikovnosť, pokúšali sa zložiť „vnútro“ človeka. Plný technických zážitkov si 

prezreli  centrum Košíc. Vedúcou exkurzie bola: Mgr. Renáta Halajová, pedagogický 

dozor Mgr. Petra Komárová, Ing. Miroslava Ďurove.  

 

Výstavka ovocia a zeleniny 

Týždeň od 17.10.2016  patril výstavke ovocia a zeleniny, ktorú sa podarilo zrealizovať 

vďaka žiakom 5. a 6. ročníka, ktorí priniesli ovocie a zeleninu zo svojich záhradiek.  

 

TESTOVANIE  - vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 

z matematiky  IX.A:   

Najúspešnejší žiaci:  

 Jana Bobáľová, Lenka Karlíková – 55% 

 Lenka Chudinová 50% 

 

Najmenej úspešní žiaci:  Milota Kováčová  – 0% 

http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443017
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443006
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443013
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443011
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=443010
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Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 33,3% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR : 56,4% 

Rozdiel v %: -23,1%  Bola to najnižšia percentuálna úspešnosť žiakov od zavedenia tohto 

typu testovania.    

Hlavný dôvod sme po analýze videli v nezodpovednom prístupe žiakov 9. ročníka 

k učeniu, k príprave na monitor 9, nízku % úspešnosť dosiahli integrovaní žiaci a žiaci zo 

SZP  - 5 žiakov, čo výrazne znížilo % úspešnosť školy.     

 

Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: 

V.A: 

Najlepší žiaci: 

 Roman Tamáš – 90 % (4. ročník ZŠ Dobroč) 

 Adam Berky – 76,70 %, Teodor Odzgan – 70%,  

 Dušan Mišík – 66,70 % (4. ročník ZŠ Dobroč) 

 Najslabší žiaci:  

 Chiara Fungáčová, Adam Oláh – 23,30% 

 

Počet testovaných žiakov školy 16 

Maximálny počet bodov v teste 30 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 50,80 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)   62,30 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) -11,50 

S vedomosťami žiakov 5. ročníka, ktoré získali po absolvovaní primárneho vzdelania sme 

boli spokojní, lebo aj najslabšie výsledky v testovaní, zodpovedali klasifikácii žiakov.  

 

MATEMATIKA  : Neklasifikovaní a neprospievajúci žiaci z matematiky: 

Trieda neprospeli neklasifikovaní z  toho 

začlenení 

Komisionálne skúšky 

V.A 0 2 0 0 

VI.A 1 1 0 1 

VI.B 1 0 0 1 

VII.A 0 0 0 0 

VIII.A 0 0 0 0 

IX.A 0 0 0 0 

SPOLU 2 3 0 2 

Neklasifikovaní: Angelika Lukáčová (6.r.), Alex Dováľ a Mária Murániová (5.r.) – plnenie PŠD mimo 

územia SR. 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

 Na škole pracovali  krúžky: Cvičenia z matematiky IX. A – Mgr. Petra Komárová – 

vzdelávacie poukazy,  Cestujeme s matematikou  VI.A – Mgr. Renáta Halajová – 

záujmový útvar v rámci implementácie národného projektu „Škola otvorená 
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všetkým“.   Hráme sa s číslami – Mgr. Katarína Sluková - vzdelávacie poukazy, 

Relaxujeme na PC – Ing. Miroslava  Ďurove  – vzdelávacie poukazy 

 Robotické programovanie – Mgr. Petra  Komárová – vzdelávacie poukazy. 

 

Dejepis – súťaže, pamätné dni a iné aktivity 

Predmetová komisia dejepisu, náboženskej výchovy a etickej výchovy pracovala pod 

vedením  Mgr. Márie Mičianikovej.  

 

Školského kola dejepisnej  olympiády, sa zúčastnili 9 žiaci, z toho 8 žiaci boli úspešní 

riešitelia. 

Okresného kola olympiády v Lučenci sa zúčastnilo 7 žiakov, z toho dvaja sa umiestnili 

na prvých troch miestach vo svojej kategórii:  

Branislav Gúgľava- 8. ročník  tretie miesto  

Mária Mičianiková- 6. ročník  tretie miesto.  

Obidvaja žiaci dosiahli veľmi pekný výsledok. 

 

Exkurzia   

V rámci dejepisu a slovenského jazyka výber žiakov 2. stupňa v počte 45  absolvoval 

literárno- dejepisnú exkurziu do Banskej Bystrice - kde žiaci videli Stredoslovenské 

múzeum s bohatými zbierkami a potom sme navštívili Divadlo J. G. Tajovského 

s predstavením zameraným na protidrogovú prevenciu. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj, ľudské práva  a práva dieťaťa  

To sú témy, ktoré boli  žiakom prezentované v rámci Týždňa boja proti drogám, ale aj 

prostredníctvom školského časopisu Záškolák. 

 

Relácie do školského rozhlasu  k významom pamätných dní: 

  

Deň víťazstva nad fašizmom,  

Deň slobody a demokracie,  

Deň boja proti drogám a obchodovaniu s nimi. 

 

21.3. – Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Aj žiaci a učitelia našej 

školy vyjadrili svoj postoj k rasizmu a iným formám diskriminácie a národnostnej či inej 

neznášanlivosti. Deň 21. marec  valné zhromaždenie OSN  vyhlásilo za Medzinárodný 

deň boja proti rasovej diskriminácii  ako reakciu na vraždu 69 černošských 

demonštrujúcich v juhoafrickom meste Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu 

potláčajúcemu ich slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu 

a zdôrazňuje sa potreba znášanlivosti a harmónie medzi ľuďmi. Preto sme v tento deň 

prišli oblečení v čierno-bielej kombinácii.  

 

Hudobná výchova a výtvarná výchova na  2. stupni . 

Vo všetkých ročníkoch sa v priebehu školského roka 2016/2017 venovala 

pozornosť nácviku programov, na Vianočnú besiedku, Valentín alebo na kultúrnu 

akadémiu k 60. výročiu školy. V zimnom období sme spievali vianočné koledy. 
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SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo   
V 2. kategórii 4. – 6. ročník sa zúčastnili aj žiaci štvrtého a piateho  ročníka s nasledovným 

umiestnením: 

1. Elenka Strapková, -postup do okresného kola 

2. Magdaléna Majkútová.   

3. Veronika Gúgľavová 

V 3. kategórii 7.– 9. ročník sa zúčastnili žiaci siedmeho a deviateho ročníka a nasledovným 

umiestnením: 

1. Natália Vrbiniaková – postup do okresného kola 

2. Silvia Barcajová 

3. neudelené 

Okresné kolo . 

Natália Vrbiniaková ( IX. A) – 3. miesto   

Elenka Strapková   (  3.A)  - 2. miesto     

  

              Výtvarná výchova:  

Výtvarne nadaní žiaci sa zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží a projektov:  

Záložka do knihy spája školy – partnerská základná škola od Levíc priniesla priamo 

do našej školy na výmenu záložky. Bola to veľmi zaujímavá a netradičná akcia.  

Cesty za poznaním minulosti – neocenené práce  

Mladý záchranár – bola ocenená práca žiačky 9.A Janky Bobáľovej a Juraja 

Laurenčíka zo špeciálnej triedy.  

Sme za rodinu – neocenené práce  

Vesmír očami detí – neocenené práce.  
Žiaci pracovali na školských projektoch, v rámci riešenia výtvarných aktivít, žiaci robili 

Strom na aktivitu z oblasti ľudských práv, Strom na Deň komplimentov a Strom k 60. 

výročiu školy.  
Výtvarné práce žiakov zútulňovali priestory školy a telocvične počas akadémie. 

 

Výsledky žiakov v predmetoch geografia, chémia, biológia a environmentálna 

výchova – vedúcou predmetovej komisie bola Mgr. Katarína Sluková.  

Úspešnosť našich žiakov v súťažiach bola  nasledovná : 

Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G  

  Nikolas Hangonyi  2. miesto  

  Roman Tamáš  3. miesto    

6.a7.ročník -kategória F  

  Zuzana Šoltésová  6. miesto    

  Natália Karáseková  15. miesto  

8.a 9.ročník –kategória E    Branislav Gúgľava     9. miesto  

                      Terézia Mičianiková  10. miesto  

Žiakov pripravovala p. uč. Sluková a Halajová. 
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Biologická olympiáda 

kategória D  (okresné kolo ) : 

-teoreticko-praktická časť 

 6. a 7.ročník –  Zuzana Šoltésová   4.miesto  

    Monika Sojčiaková   5.miesto  

    Martin Štrba   6.miesto 

Projektová časť – Mária Mičianiková  3.miesto     

kategória C (okresné kolo) : 

-teoreticko-praktická časť 

8. a 9.ročník – Jakub Mochťák   1.miesto  

 Branislav Gúgľava    2.miesto  

Na krajské kolo postúpili Jakub Mochťák, umiestnil sa na 10.mieste a Branislav Gúgľava 

umiestnil sa na 20.mieste. Žiakov  pripravovala zástupkyňa školy Dr. Tóthová. 

Chemická  olympiáda 

9.ročník –  Lenka Chudinová 9. .miesto ÚR  

Žiačku pripravovala  riaditeľka školy Golianová. 

Exkurzie 

Lesnícke dni vo Zvolene 

Peru- Štyri strany sveta 

Dňa 18.mája 2017 sa žiaci 8.ročníka so zástupkyňou školy Tóthovou a p. uč. Slukovou 

zúčastnili  v rámci projektu Svet okolo nás programu Peru- Štyri strany sveta. Premietanie 

spojené s hovoreným slovom dvoch cestovateľov, ktorí túto krajinu navštívili, sa konalo 

v Lučenci v kine Apollo. Po premietaní bola diskusia. Škola dostala edukačné materiály. 

Besedy 

Beseda Biela pastelka 

V novembri sa uskutočnila beseda  pre žiakov druhého stupňa s dvomi členkami z Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Deťom porozprávali o verejnej zbierke „Biela 

pastelka“ na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Rozprávali o aktivitách, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ukázali im nácvik 

pohybu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma, rôzne činnosti – ako varia, 

upratujú, vykonávajú osobnú hygienu, ako sa slabozraký podpisuje na pošte. Deti si mohli 

niektoré tieto činnosti vyskúšať. Obe členky boli zrakovo postihnuté, preto o to viac bola 

beseda pre žiakov veľmi prínosná a hodnotná. 
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Environmentálne aktivity 

Výtvarná  súťaž : Zelený svet 2017 

 

Deň Zeme -  28. apríl 2017 –projektové vyučovanie.  

Keďže počasie bolo daždivé, plán projektového dňa bol sčasti narušený. Prvú vyučovaciu 

hodinu si všetci žiaci a vyučujúci vypočuli rozhlasovú reláciu pri príležitosti Dňa Zeme. 

Hneď v úvode zaznela pieseň Zuzany Smatanovej – Horou.  

Počas prvej hodiny žiaci všetkých tried 2. stupňa napísali na zelené lístočky svoje 

želania našej modrej planéte k jej sviatku.  

Na záver dňa boli upevnené na postery “ Deň Zeme – želania pre Zem „.  

Vstup odborníkov do vyučovacieho procesu:  

Počas ďalších vyučovacích hodín sa žiaci 5. – 7. ročníka zúčastnili v doprovode triednych 

učiteľov aktivít, ktoré viedli Ing. Eva Belanová ( riaditeľka CHKO Cerová vrchovina), 

Mgr. Lucia Miňová  ( environmentálna výchova – CHKO Poľana), Ing. Paučo a Ing. 

Majorošová (Lesný závod Divín).  

Žiaci 8. ročníka, z dôvodu nepriaznivého  počasia, postupovali podľa náhradného 

programu – poznávali ohrozené druhy, zúčastnili sa aktivity s Ing. Belanovou, tvorili 

prezentáciu o ohrozených druhoch a počítačovú hru s názvom: „Recyklácia“. 

Chlapci a dievčatá z  9. A pod vedením pani učiteľky triednej Mánikovej presádzali kvety. 

Pán  učiteľ Mgr. Ján Balážik začal náhradnú výsadbu drevín, aj napriek nepriaznivému 

počasiu.  Traja žiaci z každej triedy kreslili postery ku Dňu Zeme pod vedením  

Mgr. Mičianikovej a Mgr. Cerovskej. Žiaci vytvorili nádherné postery, ktoré boli 

vystavené vo vestibule školy. Poďakovanie patrí Mgr. Cerovskej za vytvorenie posteru 

Zeme, ktorý slúžil na upevnenie lístočkov so želaniami pre Zem, poster bol umiestnený na 

čelnej nástenke vo vestibule školy a Mgr. Mičianikovej za vytvorenie posteru k zberu 

elektrooodpadu, ktorý sa uskutočnil pri Kultúrnom dome v Lovinobani. Koordinátorom 

zberu a projektových aktivít bola Mgr. Renáta Halajová, koordinátor environmentálnej 

výchovy na 2. stupni ZŠ.   Dve žiačky IX.A triedy, Lenka Karlíková a Terézia 

Mičianiková, spolu s Ing. Poliakovou, strávili poldeň v zasadačke Kultúrneho domu 

v Lovinobani, kde realizovali zber bateriek, starého papiera, žiariviek a elektroodpadu.  

Ďakujeme za spoluprácu Obecnému úradu Lovinobaňa, konkrétne Ing. Terézii Ondrisovej 

za spoluprácu pri organizácii zberu odpadu. 
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Z činnosti žiakov špeciálnych tried - aktivity v školskom roku 2016/2017 

 

     V septembri si žiaci prvého a druhého stupňa vychutnávali prekrásne jesenné počasie,  

využili lúče teplého slniečka a spolu s pani učiteľkami si urobili  účelové cvičenie Ochrana 

života a zdravia pre 2. stupeň špeciálnych tried  a  cvičenie v prírode pre 1. stupeň 

špeciálnych tried.  

 V teoretickej časti sa oboznámili so zdravotnou prípravou a dopravnou výchovou, v 

praktickej po zdolávaní prírodných prekážok ukázali v akej forme sú na tom po 

prázdninách - v plnení jednotlivých súťaží ( skok znožmo, cval bokom, skákanie so 

 zaviazanými nohami...). Deň zakončili futbalom, z ktorého mali najväčšiu radosť. 

      V septembri a októbri mali  žiaci špeciálnych tried tematické vyučovanie ku Dňu 

mlieka a ku Dňu jablka. Pracovali na všetkých vyučovacích hodinách zameraných 

k danej téme. Boli vytvorené pekné plagáty, pracovali s pracovnými listami a ukážkami 

power-pointových prezentácii. Deň sme zakončili ochutnávkami a jabĺčkovým tancom.. 

     V mesiaci november sme sa zapojili do aktivít v rámci  Týždňa boja proti drogám. 

Špeciálne triedy pracovali podľa neho dva dni. Mali pripravený program primeraný veku 

žiakov. Žiaci pracovali na témach ako napr. zdravá výživa, navštívil nás aj p. záchranár, 

ktorý žiakom predviedol na figuríne masáž srdca  a žiaci mohli nazrieť aj do záchranného 

auta, kde im bolo predstavené základné vybavenie záchranárov, ďalej vytvorili plagáty 

k téme: Droga ako nepriateľ a zdravú výživu, kde pracovali v skupinách. P. uč. Halajová sa 

porozprávala so žiakmi na tému kyberšikana a ďalšie zaujímavé témy ako napr. šport ako 

lepšia forma, riešenie konfliktov a pod.                                                                                                                                             

Zabavili sme sa na školskej akcii Halloween kde si p. učiteľky pripravili strašidelné 

popoludnie s množstvom súťaží a sladkými odmenami.                                                                                 

Dňa 1.12.2016 sa Juraj Laurenčík z III. špeciálnej triedy zúčastnil  na slávnostnom 

vyhodnotení súťaže vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR – Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej obrany  v Lučenci. Tohto roku bola téma súťaže „ pomoc pri 

záplave či povodni“, kde sa  umiestnil na 2. mieste s výtvarnou kresbou vo svojej 

kategórii. 

     V tomto mesiaci sme sa boli aj kultúrne zabaviť a navštívili sme kultúrny dom, kde nám 

zahrali divadelné predstavenie Čert varí – program bol veku primeraný a zábavný.  

     V mesiaci december nás privítal v Božom chráme aj p. farár Koščák, kde sme si mohli 

vypočuť najznámejšie vianočné skladby od známych interpretov v rámci výchovného 
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programu z Bratislavy. Pod vedením klaviristu a opernej speváčky sme si mohli priblížiť  

predvianočnú atmosféru. Odchádzali sme s veľmi príjemným pocitom. 

    Špeciálne triedy sa zúčastnili vianočnej besiedky, ktorú organizovali žiaci 9. ročníka 

a žiacky parlament v priestoroch školskej telocvične.  Žiaci si pripravili pekné spevácke 

vystúpenie pre svojich spolužiakov v telocvični a potom sa presunuli do triedy, kde mali 

pripravený zábavný program so súťažami, občerstvením a diskotékou. 

 

Obrázok 7 - vianočné vystúpenie žiakov špeciálnych tried 

     V januári ZŠ s MŠ  Halič vyhlásila súťaž o Najkrajší Vianočný pozdrav. V kategórii 

mladších žiakov 3. miesto získala Mária Oláhová a zo starších žiakov získala 1. 

miesto Dominika Slováková.  Žiačky dostali veľmi pekné vecné ceny.       

     Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. 

Kniha, najväčší priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či 

starých.  V tento deň si pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov špeciálnych tried 

zaujímavú akciu spestrenú množstvom zaujímavých súťaží. V školskej knižnici sa žiaci 

mali možnosť dozvedieť množstvo informácií zo sveta kníh. Vhodným spestrením bola 

aj školská recitačná súťaž žiakov. Žiaci recitovali v troch kategóriách, a pripravili sa 

naozaj veľmi pekne.  

Umiestnenie: 1. kategória: 1. miesto Dávid Oláh,  2. miesto Daniela Balogová,  

3. miesto Matej Bartoš   II. kategória: 1. miesto Klaudia Oláhová, 2. miesto Denis Bartoš, 
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3. miesto - Andrej Oláh  III. kategória: 1. miesto  Dominika Slováková,  

2. miesto  Kristián Oláh, 3. miesto - Barbora  Oláhová. 

                                                                               

V rámci predmetu geografia sa v našej knižnici uskutočnila beseda s horolezcom 

a cestovateľom Petrom Bačkom, ktorý  rozprával o dobrodružstvách v Bolívií. Žiaci mohli 

vidieť aj zaujímavý film z tohto výletu. Akciu pripravil vyučujúci Ján Balážik.                                                                                                        

 9.mája 2017 sa traja žiaci III. špeciálnej triedy zúčastnili prijímacích pohovorov na OUI 

v Lučenci. V štúdiu bude pokračovať  žiak Juraj Laurenčík v odbore murár, Barbora 

Oláhová a Dominika Slováková v odbore opatrovateľka. 

     Ku Dňu Rómov sme pripravili tematické vyučovanie. Na vyučovacích hodinách sme 

si pripomínali ich zvyky, tradície. Čítali sme si rómske rozprávky v rómskom jazyku 

a žiaci ktorí vedeli nám ich prekladali. Povedali sme si aj o Rómoch ako napr. o slávnych 

rómskych spevákoch, hudobníkoch, športovcoch, maliarov, spisovateľov,...Vytvorili sme 

si jednoduchý  rómsko – slovenský slovník. 

   Uskutočnili sme ďalej aktivity pri príležitosti Dňa Zeme.  

Prvú vyučovaciu hodinu sme si vypočuli rozhlasovú reláciu pri príležitosti Dňa Zeme. 

Ďalej sme sa zúčastnili aktivít, ktoré viedli Ing. Eva Belanová ( riaditeľka CHKO Cerová 

vrchovina), Mgr. Lucia Miňová  ( environmentálna výchova – CHKO Poľana), Ing. Paučo 

a Ing. Majorošová (Lesný závod Divín). Mali pripravené veľmi pekné hry na spoznávanie 

či už drevín, alebo stôp lesnej zvery. Poznávali život lesnej zvery a starostlivosť o ňu. 

Žiakom sa aktivity veľmi páčili. Urobili sme si plagát s aktivitami tohto dňa. 

Žiaci špeciálnych tried sa zapojili do výtvarnej súťaže „Rozprávkový svet“, kde poslali 15 

výtvarných prác. Žiak III. špeciálnej triedy Juraj Laurenčík vo veľkej konkurencii si 

odniesol 1.miesto s vecnými cenami, za čo mu srdečne blahoželáme. 

V mesiaci máj sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže: „Veľkonočné vajíčko“. 

V silnej konkurencii Daniela Balogová získala 4. miesto.                                                                       

Vybraní žiaci 3. špeciálnej triedy, pod vedením svojej triednej Mgr. Šišákovej,   

pri príležitosti Dňa matiek, pripravili rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu, 

s cieľom, aby si ani jeden žiak nezabudol uctiť svoju matku, ale nie len v tento deň, 

ale aj vo všetky ďalšie.  

Dávid Oláh z 1. špeciálnej triedy sa zúčastnil atletickej súťaže - Novohradská liga. 

V atletike starších žiakov školu reprezentovali dvaja žiaci III. špec. triedy Juraj Laurenčík 

a Miroslav Laurenčík.  
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Vo futbalových súťažiach školu reprezentoval Kristián Oláh z III. špec.triedy.  

       Pri príležitosti 60. výročia školy, žiaci špeciálnych tried pod vedením svojich učiteliek 

vyrobili a inštalovali výzdobu na budove školy, v telocvični a v kultúrnom dome. Vyrobili  

darčeky a III. špeciálna trieda založila novú skalku pri vchode do budovy školy. 

 Učiteľka I. špeciálnej triedy Z. Kristínová vytvorila k výročiu BULLETIN. 

Ku koncu školského roka sa žiaci I. špeciálnej triedy vybrali do čarovnej rozprávkovej 

dedinky HABAKUKY.  Pri vstupe ich vítali rozprávkové postavičky Janko a Marienka, 

čakali na nás rozprávky: Zlatý kľúčik, Medovníkový domček, Zlatá priadka, mohli sme si 

popozerať domčeky Proroka Raka, Hodovňu, Železnú horu, Slnečník, alebo nakúpiť 

darčeky v obchodnom dome KÚRNIK ŠHOPA SENTER - samozrejme za habakuky, lebo 

eurá v tejto dedinke neplatia. Úplne nakoniec sme stihli ešte detské ihrisko a habadej 

ďalších kukov. 

 

Obrázok 8 - výlet na Habakuky 

Špeciálne  triedy si aj tento rok oprášili poznatky z požiarnej ochrany a poskytnutia prvej 

pomoci formou didaktických hier, cvičenia v prírode  a dňu zameraného na Ochranu života 

a zdravia.  Uvedené  aktivity plnili aj s ostatnými žiakmi školy ako jednu z foriem 

inkluzívneho vzdelávania.  Hodnotenie obnovy didaktickej techniky -  do 2. špeciálnej 

triedy pribudol dataprojektor, biela tabuľa, notebook, 1. špeciálna trieda – notebook, 3. 

špeciálna trieda – reproduktory.  
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Členky MZ boli aktívne pri prípravách na spomienkové oslavy k 60. výročiu školy.  

Mgr. Kristínová – hlavný podiel na zhotovení Bulletinu  pri príležitosti 60. výročia 

založenia školy. Pri výzdobe vstupnej haly školy a priestorov kinosály (Bariová, 

Kristínová, Šišáková) dopĺňaní web stránky školy( Kristínová), darčeky a rôzne 

spomienkové predmety (Šišáková), založenia skalky k 60 výročiu (Šišáková, Kristínová, 

Drugdová). 

  
Obrázok 9 Deň jablka 

 

 
                         

Vyhodnotenie  plánu  práce výchovného poradcu školy - Mgr. Katarína Sluková 

 

V školskom roku 2016/2017 pracoval výchovný poradca na základe vypracovaného plánu 

práce, zúčastňoval sa zasadnutí výchovných poradcov na CPPPaP  v Lučenci 

a spolupracoval prostredníctvom elektronickej pošty so Školským výpočtovým strediskom 

v Banskej Bystrici. V školskom roku 2016/2017  bolo na škole 19 končiacich žiakov, 

z toho traja žiaci zo špeciálnej triedy. Všetci žiaci sa rozhodli pokračovať v štúdiu. 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 zúčastňovali  aj  „Dňa otvorených dverí“ na iných 

SŠ a SOŠ.   V januári sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov a žiakov deviateho 

ročníka s výchovným poradcom školy a triednym učiteľom. 
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Rozmiestnenie žiakov je nasledovné: 

Škola Odbor Počet 
Gymnázium  B. S. Timravy Lučenec gymnázium  1ž 

Obchodná akadémia Lučenec obchodná akadémia 1ž 

SPŠ stavebná O. Winklera staviteľstvo  1ž 

Pedagogická a sociálna akadémia 

Lučenec 

učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

 2ž 

Stredná zdravotnícka škola 

Lučenec 

zdravotnícky asistent 2ž   

SOŠ technická Lučenec grafik digitálnych médií 2 ž  

mechanik 

stavebnoinštalačných zar. 

1ž 

SOŠ hotelových služieb a dopravy 

Lučenec 

 

 

 

hotelová akadémia 1ž  

kozmetička a vizážistka 1 ž 

čašník, servírka 2ž 

cukrár 1 ž  

SPŠ dopravná Zvolen technika a prev. dopravy 1 ž   

OU intenátne Lučenec opatrov. starostlivosť 

v zariadení soc.starostliv. 

2 ž 

stavebná  výroba -  

murárske práce 

1 ž ( chodil asi 1 mesiac) 

V júni školského roku 2016/2017 vyplnil výchovný poradca prihlášky žiakov ôsmeho 

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

 V školskom roku sa výchovný poradca zúčastňoval zasadnutí žiackej školskej rady 

a požiadavky žiakov predkladal vedeniu školy.   

Zúčastnil sa na  odbornom seminári „Aj v našej škole sa šikanuje...“, ktorý viedli PhDr.  

Kropáčová, PhD. a Mgr. M. Chrienová. 

Spolupracoval so školským psychológom Mgr. Petrou Turčanovou a Mgr. Jaroslavom 

Rončákom. Spolupracoval s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci 

a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci.  

Oblasť informatizácie školy a digitalizácie vyučovacieho procesu – koordinátor 

informatizácie a správca PC učební Mgr. Petra Komárová 

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.  
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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. 

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.  

Učebne sú neustále modernizované novým hardvérovým a softvérovým vybavením, podľa 

finančných možností školy. Vo vyučovacom procese vyučujúci využívali nielen edukačné 

CD- čka, ktoré poskytol Infovek, ale aj informácie z www- stránok internetu. Na www- 

stránkach mali žiaci možnosť vyhľadať si informácie a pomôcky, ktoré použili pri príprave 

posterov, referátov a mimoškolskej činnosti. Okrem toho sme využívali prostredie E- 

Learningu, ktoré nám bolo sprístupnené na základe zakúpenia licencie programu aSc 

Agenda. Mali sme možnosť využívať školský informačný systém, v ktorom sme tlačili 

vysvedčenia,  mohli využívať elektronickú žiacku knižku, ale aj vytvárať testy pre žiakov.  

Tento rok sme využívali internet s rýchlosťou 50Mbps download a 5Mbps upload, 

čo je päťnásobne vyššia rýchlosť ako rok pred tým.  

V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania, sme mohli aj tento rok využívať rôzne 

vytvorené testy. V mesiaci máj prebehlo e-testovanie MAT, ANJ – 8.ročník, SJL – 7. 

ročník, MAT, SJL – 4. ročník.  Uvedený typ testovania poskytuje rýchlu spätnú väzbu 

o úrovni vedomostí, výsledky sú ovplyvnené úrovňou čitateľskej gramotnosti žiakov. 

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 

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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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.   

 

Vyhodnotenie práce koordinátorov prevencie -Mgr. Petra Turčanová, koordinátorka 

prevencie  2. stupňa ZŠ a Mgr. Renáta Kocúrová, koordinátorka  prevencie 1. stupňa. 

 

Program práce v školskom roku 2016/2017  vychádzal z úloh primárnej a sekundárnej 

prevencie. Zamerali sme sa na výchovu v triede k ľudským právam, obchodovaniu 

s ľuďmi, prevencii sociálno-patologických javov v rámci triednických hodín, na 

jednotlivých vyučovacích predmetoch a preventívnych aktivít počas TBPD.     

Priebežne sme monitorovali správanie sa detí aj prostredníctvom Peer aktivistov - 

Rovesníkov, ktorých máme na škole a spolupracujú so školskou psychologičkou  

Mgr. Turčanovou v rámci záujmového krúžku Rovesníci.     

Žiačky 8. ročníka Timea Longauerová a Marta Majkútová sa pravidelne zúčastňovali na 

výcviku v oblasti drogových závislostí, ktorý viedli pracovníci CPPPaP v Lučenci.  

Naša škola sa zapojila do zbierky ,,Biela pastelka“, kde si žiaci pripravili rozhlasovú 

reláciu na túto tému. 

Súčasťou aktivít v rámci “ Týždeň boja proti drogám“ (ďalej TBPD) na našej škole 

boli aj odborné vstupy týchto zložiek:  Skauti (študenti GBST LC), Záchranár 

(záchranná služba Detva), Colná správa (zamestnanci Colného úradu Lučenec, 

vyslaní Colným úradom BB), Občianske združenie Slovensko bez drog zastupoval 

pán Vrábeľ.  

So žiakmi viedli rôzne diskusie zamerané na sociálno-patologické javy, ktoré sa na školách 

a v bežnom živote najčastejšie vyskytujú.  

Učitelia vstupovali do tried podľa osobitného rozvrhu s témami: Mám ťa v sieti 

(kyberšikana); Asertívne riešenie konfliktov; Som veľký, ale ešte nie dospelý; Práva detí, 

očami detí; List droge; Zdravá výživa (výroba šalátov z ovocia a zeleniny). Triedni učitelia 

spolu so žiakmi vytvárali plagáty o danej problematike so zameraním na kooperáciu medzi 

žiakmi. Plagát každej triedy bol vyvesený na prízemí budovy. Na záver TBPD si žiaci 

zasúťažili a zvolili si Šport ako lepšiu voľbu (volejbal, floorball, šach, sudoku, stolný tenis, 

stolný futbal a rôzne spoločenské hry).  

Počas Európskeho týždňa boja proti drogám som uskutočnila prieskum formou 

anonymného dotazníka, so žiakmi 5. – 9. ročníka v spolupráci s triednymi učiteľkami. 

Zúčastnilo sa ho 115 žiakov – 51 chlapcov a 53 dievčat. Otázky (15) boli zamerané na 

užívanie alkoholu a fajčenie, dôvody a pravidelnosť užívania týchto návykových látok, 

prvý kontakt s alkoholom a cigaretami (v akom veku), účinky alkoholu a cigariet a aj na 

prostredie v ktorom fajčia a s kým (akými osobami). Pravidelná prevencia je veľmi 

dôležitá na každej škole nie len v rámci TBPD, ale aj na jednotlivých vyučovacích 

predmetoch a výchovách. 

Týždeň boja proti drogám na I. stupni ZŠ sa uskutočnil 16. a 18. novembra 2016 pod 

vedením p. uč. Mgr. Kocúrovej. Program prevencie  bol rôznorodý a zaujímavý.  Každý 

deň bol venovaný inej téme, pričom sa žiaci zaujímavou formou oboznámili  

s problematikou prvej pomoci, bezpečnosti na cestách, túto aktivitu realizoval pán . 

Káčerík, Policajné oddelenie Lučenec. Na žiakov sa pôsobilo prostredníctvom  

zaujímavých prezentácií, rozhovorov, diskusie, reflexie,  tvorivých dielní, zhotovovanie  

posterov  a najmä športovou činnosťou.   

Medzinárodný deň tolerancie  (International Day for Tolerance), sme si pripomenuli 

rozhlasovou reláciou 16. novembra 2016, ktorú pripravili tretiaci pod vedením  

Mgr. Kocúrovej. 
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V predvianočnom čase žiačky Peer aktivistky piekli vianočné perníky v školskej kuchynke  

pod vedením Mgr. Turčanovej a Mgr. Malčekovej. Perníčky predávali za symbolickú cenu 

resp. kto čo dal. Perníkom a vyrobeným vianočným ozdobám sa potešili hlavne niektorí 

starší ľudia.  

Zrealizovali sme zbierku – Hodina deťom na podporu projektov pomáhajúcim 

deťom a mladým ľuďom na Slovensku.       

Pri príležitosti Svetového dňa AIDS sme sa zapojili do programu Červené stužky. 

Peer aktivistky pripravili červené stužky a vstupovali do tried. Tieto červené stužky 

pripli všetkým žiakom a zamestnancom školy a oboznámili ich s možnosťami 

prevencie. 

 
Obrázok 10 - "živá " červená stužka 

21.3. – Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Aj žiaci a učitelia našej školy 

vyjadrili svoj postoj k rasizmu a iným formám diskriminácie a národnostnej či inej 

neznášanlivosti. Deň 21. marec  valné zhromaždenie OSN  vyhlásilo za Medzinárodný deň 

boja proti rasovej diskriminácii  ako reakciu na vraždu 69 černošských demonštrujúcich 

v juhoafrickom meste Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich 

slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu a zdôrazňuje sa potreba 

znášanlivosti a harmónie medzi ľuďmi. Preto sme v tento deň prišli oblečení v čierno-

bielej kombinácii. 

 

Každoročne sa v apríli zapájame do zbierky ,,Deň narcisov“ v rámci ligy proti 

rakovine na podporu liečby proti tejto zákernej chorobe. 

 

Aj v ŠKD pod vedením vychovávateliek Zlatici Kubišovej a Paulíny  Markotánovej 

žiaci plnili rôzne aktivity napr. pripravili Športovo zábavné odpoludnie- Kamarát 

poď sa hrať, Svetový deň mlieka , Hľadá sa „NAJ... JABLKO“, Dedko, babku, 

ľúbim vás... posedenie pre starých rodičov s kultúrnym programom, Čajový bar, Kto 

sa hrá sa nenudí - hry na snehu, Deň  sv. Valentína v červenom ,  
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Deň zeme- zhotovenie novej skalky - Žabka , Deň detí - zábavné odpoludnie, 

celodenný výlet na Donovaly - Habakuky. 

Medziľudské vzťahy v triedach, v škole, v rodinnom prostredí sme riešili v spolupráci so 

žiackou školskou radou.          

Počas celého školského roku koordinátorky prevencie spolupracovali s vedením školy, 

s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou, školským psychológom, sociálnym 

pedagógom a pracovníkmi CPPP a P v Lučenci, s políciou či ÚPSV a R v Lučenci pri 

riešení závažných sociálno-patologických javov. 

 

 Vyhodnotenie činnosti koordinátora pre ľudské práva  - Mgr. Mária Mičianiková 

 

 Koordinátor stanovil nasledovné ciele v rámci rôznych aktivít počas školského roka:  

- Zabezpečenie aktívnej ochrany ľudských a detských práv. 

- Nadviazať spoluprácu s odborníkmi. 

- Priebežne monitorovať zmeny správania detí. 

- Poskytovať konzultácie žiakom a ich rodičom, v čo najväčšej miere zapájať 

rodičov do aktivít a spolupráce so školou. 

- Osvojiť si vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na 

podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji 

demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, 

pluralita, sloboda a spravodlivosť. 

- Prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku 

v oblasti ochrany práv detí uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri 

ich používaní. 

Žiaci si hovorili počas roka na triednických hodinách o jednotlivých témach súvisiacich 

s ľudskými právami, v závislosti od obdobia, sviatku, výročia, či aktuálneho 

medzinárodného dňa.  

Na hodinách občianskej náuky v 7. ročníku sme sa podrobne venovali tematike ľudských 

práv, prvých troch generácií a osobitne detským právam. Žiaci stručne vedia zhodnotiť 

jednotlivé body a ich význam pre spoločnosť.  

V októbri sa žiaci venovali úcte starším ľuďom, pripravili si aj rozhlasovú reláciu 

a zúčastnili sa poďakovaní starším v Klube dôchodcov v Lovinobani. Na hodinách sa 

hovorilo o tolerantnosti a priateľskom spolunažívaní medzi generačných problémoch 

a úcte k starším a starým ľuďom.  

V oblasti Práv a zodpovednosti som na hodinách v šiestych a siedmom ročníku  na úvod 

hodiny sa vysvetlila žiakom, že ku každému právu patrí aj zodpovednosť, že dodržiavanie 

našich práv závisí od našej zodpovednosti rešpektovať práva druhých. Napr. právo 

slobodného vyjadrovania obmedzuje naša zodpovednosť nehovoriť nepravdivé veci, ktoré 

niekoho iného ponižujú, urážajú, poškodzujú dobré meno a právo na dôstojnosť. Preto 

práva môžeme využívať zvyčajne len v určitých medziach. Často sa práva a zodpovednosti 

rôznych ľudí dostávajú do konfliktu. Žiaci si vytvorili dvojice, v nich si vymenili papiere 

a partner vo dvojici napísal na papier spolužiaka (kamaráta) k jednotlivým právam 

zodpovednosť. Na záver každá dvojica prezentovala v triede po dve práva a ich príslušné 

zodpovednosti.  

Niektoré aktivity:  6. december -   Sviatok sv. Mikuláša 

Cieľ: priblížiť žiakom Deň sv. Mikuláša – rozhlasová relácia a následne putovanie 

Mikuláša a jeho pomocníkov čerta a anjela po škole. Túto aktivitu realizovalo vedenie 

školy v spolupráci so ZRŠ.  
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Obdarovanie detí drobnými sladkosťami a krátka informácia o sv. Mikulášovi. Kto to  bol, 

odkiaľ prišiel ...  

Privítanie Vianočného obdobia ( vianočná výzdoba školy).  

Cieľ: priblížiť Vianoce - vianočnou atmosférou v triede a v celej škole. 

Realizácia: bola formou súťaže. Úlohou, každej triedy bolo vyzdobiť si triedu podľa 

svojich možností. Víťaz dostal odmenu. Súťaž bola vyhodnotená v rámci vianočného 

programu v telocvični.  

V januári sme prvýkrát skúsili aktivitu ku Dňu komplimentov, žiaci vyrobili smajlíkov, 

na druhú stranu napísali najrozličnejšie komplimenty a potom si tieto smajlíky vyberali 

žiaci z celej školy ako aj ich učitelia a lepili ich na Strom radosti, ktorý bol po aktivite  

umiestnený vo vestibule školy a niekoľko týždňov vhodne dotváral priestor prízemia 

hlavnej budovy. 

V marci sme oslávili Deň boja proti rasovej diskriminácii  aktivitou s tričkami, pri ktorej 

sa žiaci a vyučujúci obliekli do čiernobielej kombinácie a tým vyjadrovali boj proti 

rasizmu. Zároveň sme pripravili rozhlasovú reláciu ku tomuto medzinárodnému dňu.  

 

V júni sme oslávili Deň detí  a tiež sme mali športový deň, kde mohli žiaci vyskúšať svoje 

sily a zasúťažiť si v rôznych športových disciplínach.  

 

Na záver školského roka  žiaci, ktorí nacvičovali divadielko pod vedením vyučujúcej 

Márie Míčianikovej, zahrali svoje divadelné predstavenie pre žiakov svojej školy 

i Materskej školy v Lovinobani. Nedali sa zahanbiť ani škôlkari a tiež zahrali pod vedením 

svojej pani učiteľky divadielko, s ktorým vystúpili aj na súťaži. Veľký potlesk prítomných 

divákov hovoril za všetko.  

Problematike ľudských práv sa budeme samozrejme venovať aj v budúcom školskom roku. 

 

 

 

d)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017:  

 

Do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017  bolo zapísaných 21 žiakov.  

 

 Do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017 nastúpilo  21 žiakov z toho:  

 14 žiakov do klasickej 1. triedy ZŠ, celkový počet žiakov evidovaný v tejto triede bol 

16 žiakov, lebo 2 žiaci plnili PŠD mimo územia SR,  

 5 žiaci boli  zaradení do 1. ročníka špecializovanej triedy,  

 1 žiak do špeciálnej triedy – 1. ročník, 

 1 žiak sa presťahoval počas prázdnin. 
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 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 ( iŠkVP) pre 1. a 5. ročník 

základnej školy, od 1.9.2016 inovovaný školský vzdelávací program aj pre 2. a 6. 

ročník.  

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

mentálneho   postihnutia    ISCED 1  - obsahuje učebné plány pre špeciálne triedy, od 

1.9.2016 platil inovovaný školský vzdelávací program pre 1.2. a 5.6. ročník ŠZŠ.   

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 ako aj v iŠkVP „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 je však už len ako voliteľný 2. CJ od 7. ročníka, 

 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, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 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. 

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. 
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 Vychovávať dieťa k zmysluplnému využívaniu voľného času a získavať 

dostatok námetov pre napĺňanie voľného času. 

 

 V školskom roku 2016-2017 sme na škole mali v prevádzke dve oddelenia ŠKD.  

Celý školský rok v školskom klube detí pôsobil aj asistent učiteľa. 

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

a žiaci z 1. špeciálnej triedy a 1. špecializovanej triedy, pracovala  s nimi  vychovávateľka 

Zlatica Kubišová. V 2. oddelení boli prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a žiaci z 1. 

špecializovanej triedy a 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.  

 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. 

Denná skladba činnosti v ŠKD bola rozvrhnutá do 4 častí: odpočinková, rekreačná, 

výchovná, príprava na vyučovanie. 

 

Odpočinkové a rekreačné činnosti zodpovedali zdravotno-hygienickým zásadám 

striedania práce a odpočinku a prospievali k odstráneniu únavy z vyučovania. Deti mali 

priestor pre vlastné námety na neorganizovanú, spontánnu činnosť, uplatňovanie si svojich 

záujmov a potrieb. K tejto činnosti boli využívame priestory multifunkčné ihrisko, školský 

dvor a triedy ako herne. 

Súčasťou programu bola aj príprava na vyučovanie. Deti mali vymedzený čas 30 – 45 

minút. Jedným z pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok bolo 

podporovať  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) pravidelne navštevovať 

ŠKD s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú 

prípravu na vyučovanie. Týmto deťom sme sa venovali  individuálne , nápomocné boli aj 

asistentky, ktoré sa striedali. V 1. oddelení bola asistentka v pondelok a utorok Bc. Terézia 

Hanuliaková a v stredu, štvrtok bola v 2. oddelení. Ďalšou asistentkou bola Mgr. Lucia 

Drugdová, ktorá bola v pondelok, utorok v 2.oddelení a štvrtok v 1. oddelení a piatky sa 

striedali v 2. oddelení.  
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V tomto školskom roku naša práca bola oveľa náročnejšia nakoľko sme mali zaradené 

aj dieťa, ktoré potrebovalo neustále mať pri sebe asistenta, ktorého aj malo no napriek 

tomu už v popoludňajších hodinách bolo náročné ho udržať v pohode. 

 Po odchode asistentky Bc. T. Hanuliakovej, medzi nás prišla nová asistentka 

Katarína Ješšová. Obidve asistentky boli cez NP „ Úspešne na trhu práce“. 

Pri spontánnej činnosti sme využívali formy práce: odpočinok, čítanie, tematické hry, 

konštruktívne hry, stolné hry, voľné kreslenie, doplňovačky, maľovanky, dramatizácia, 

rozprávky a pod. 

Pri riadenej činnosti: pozorovanie prírody, besedy, práce s knihou, didaktické hry, 

hudobno-pohybové hry a pod. 

Prehľad uskutočnených akcií : 

 V jesennom období sme pripravili pre deti, športové popoludnie. 

 Svetový deň mlieka sme oslávili peknou spoločnou akciou. 

 Jeseň je známa pestrými farbami, zberom ovocie a zeleniny. Všetky tieto dary boli 

vystavené na výstavke vo vestibule. Deti z 1. oddelenia s vychovávateľkou Kubišovou 

si urobili zaujímavé odpoludnie, kde spolu so zajkom plnili úlohy – pomenovávali 

ovocie a zeleninu, triedili, pomocou hmatu a chute určovali čo je to.. Za odmenu dostali 

ovocné taniere. 

 1.oddelenie pripravilo pre starých rodičov pekné pozdravy pri príležitosti Úcty 

k starším. 

 Ako každý rok sme pripravili Ples príšer aj s výstavou tekvíc. 

 Slávnostná imatrikulácia prvákov. 

 Showšarkaniády. 

 Čertovský týždeň kde sme privítali Mikuláša piesňami a básničkami. 

 Vianočné posedenie pre rodičov aj s kultúrnym programom. 

 Kto sa hrá sa nenudí. 

 Čajový bar, kde sme v každom oddelení varili rôzne čaje, ktoré pomáhajú predchádzať 

chorobám. 

 23.2.2017 sa uskutočnil fašiangový karneval. Tentokrát sa s nami zabávali aj naši 

praktikantky z PaSA Lučenec ( Lukáš Witlinger a Monika Jamnická), ktorí si tiež  

pripravili zaujímavé súťaže. Organizačne akciu pripravila vychovávateľka P. 

Markotánová. 

 8.3.2017 – MDŽ-  deti z 1. oddelenia  pod vedením  vychovávateľky Kubišovej vyrobili 

vkusné darčeky pre mamička a staré mamy. 

 13.3.2017- deti z 1.oddelenia navštívili žiacku knižnicu, kde si pozreli knihy, ktoré si 

môžu vypožičať. Pani vychovávateľka Kubišová si pripravila pre deti prezentáciu 

rozprávky ŽABIATKO, oboznámila deti aj so spisovateľkou Ľ. Podjavorinskou. 

 22.3.2017 -2.oddelenie s pani vychovávateľkou P.Markotánovou  navštívilo v rámci 

obecnú knižnicu.  

 Vychovávateľka Kubišová ukončila Marec Mesiac knihy v 1. oddelení vedomostným 

kvízom, v ktorom súťažili  3 trojčlenné družstvá. Čakalo na nich 12 súťažných otázok. 

 22.4.2017 Deň Zeme v rámci tohto dňa sme skrášlili areál našej školy a zhotovili sme 

ŽABKU- do ktorej sa vysadili kvietky. 

 1.jún bola spoločná akcia aj s ostatnými žiakmi 1. stupňa, deti mali pripravené rôzne 

športovo- zábavné súťaže. 
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 Deti z 1. oddelenia si nacvičili zhudobnenú rozprávku Medovníkový domček na 

slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60. výročia školy 

 1.oddelenie na Deň otcov vyrobilo darčeky. 

 27.6.2017 celodenný výlet na Habakuky – spoločná akcia 1. stupňa a 1. špeciálnej 

triedy s finančným príspevkom aj obce Lovinobaňa na dopravu žiakov. 

 

Od 6.2. 2017 – 24.2.2017 sa uskutočnila súvislá prax študentov z PaSA Lučenec  

Lukáš Wittlinger a Monika Jamnická. Prax prebehla u vychovávateľky PhDr. Paulíny   

Markotánovej a Mgr. Jaroslavy Markotánovej, ktorá zastupovala vychovávateľku 

 Zlaticu Kubišovú počas PN. 

Celá činnosť ŠKD bola spropagovaná na stránke školy, ktorú vedie  Zlatica Kubišová. 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 26 pedagogických zamestnancov z toho 20 

učiteľov, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 farári, od 1.9.2016  2 asistenti učiteľa a od 

6.3.2017 ďalší 2 asistenti učiteľa, školský psychológ a sociálny pedagóg v rámci NP 

„Škola otvorená všetkým“ , do ktorého bude škola zapojená do 31.8.2019.   

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 2016 

a 2017. 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. 

Vyhodnotenie realizácie kontinuálneho vzdelávania v šk. roku  a iných foriem 

vzdelávania 

Adaptačné  Nebolo uskutočnené 

Špecializačné Nebolo uskutočnené. 

Funkčné Sme neplánovali. 

Aktualizačné Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov 
v škole  - Mgr. Kristínová, Mgr. Petra Turčanová ukončené v máji 2017. 

Prípravné 

atestačné  

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

Inovačné Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ. Mgr. Kristínová a Mgr. 

Turčanová ukončené v marci 2017. 
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Funkčné 

inovačné 

Nebolo uskutočnené. 

Iné formy Ing. M. Ďurove a Mgr. Jarmila Malčeková sa zúčastnili seminárov 

organizovaných firmou Oxford University Press 

 

2. atestácia Vykonanie máj 2017 – PaedDr. Líšková, Mgr. Komárová 

 

 

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,  

Mgr. Petra Turčanová, 

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, 

Matematický klokan – vyučujúce MAT 2. stupňa 

Matematický klokanko – vyučujúce 1. stupňa 

Olympiáda z anglického jazyka – Mgr. Jarmila Malčeková 

Výtvarné súťaže – Mgr. Mária Mičianiková, PhDr. Silvia Spodniaková, vyučujúce 1. 

stupňa a špeciálnych tried,  

Športové súťaže: 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová 

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

 

 

Exkurzie,  kultúrne podujatia školy,  besedy, hry, projektové dni a súťaže   – formy 

vyučovacieho procesu  
 

Exkurzia Arborétum Borová Hora Zvolen - 21.apríla  sa žiaci  5. - 7. ročníka zúčastnili 

exkurzie,  navštívili Arborétum Borová hora, prešli zeleným okruhom v doprovode 

sprievodcu, ktorý ich oboznámil s lesnými drevinami – listnatými a ihličnatými. Žiaci 
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spoznali aj druhy drevín, ktoré dovtedy nemali možnosť vidieť, napr. smrek  hadí.  

Dozvedeli sa, že v arboréte sa nachádzajú ruže, ktorých je okolo 900 druhov, 

rododendrony, ktorých kvitnúcu krásu je možné  obdivovať koncom mája a začiatkom 

júna, skleník s kaktusmi, ktoré si mohli aj zakúpiť.  Odtiaľ sa presunuli  na Námestie SNP 

vo Zvolene, kde sa konali Lesnícke dni Zvolen. Veľkým zážitkom bolo pre nich  

vystúpenie sokoliarov zo ZŠ  s MŠ M. Hella  Štiavnické Bane, sokoly  lietali tesne ponad   

hlavy žiakov. Spolu si zahrali na bubnoch, prešli čarovným lesom, pristavili sa pri 

dravcoch.     

V júni 2017  sa žiaci 5. – 7.ročníka zúčastnili exkurzie Banská Štiavnica a okolie.  

Exkurzia začala návštevou  Sv. Antona , pokračovala návštevou Banského múzea v prírode 

v Banskej Štiavnici.   

Exkurzia – Košice - Za vedou a technikou -  14. októbra 2016  - 43 žiakov  5. – 9. 

ročníka.  Po odchode autobusu spred ZŠ  Lovinobaňa viedla naša cesta priamo do Košíc. 

V Košiciach viedla naša prvá cesta do SteelParku – kreatívna fabrika. Žiaci sa oboznámili 

s procesom výroby železa zo železnej rudy. Otestovali si svoju silu, zmerali tep a EKG, 

spoznali vlastnosti tekutého dusíka, levitujúce autíčko a vlastnosti magnetického poľa. 

Odtiaľ naša cesta smerovala do Vedecko-technického centra v Košiciach, kde si žiaci 

mohli  voľne  odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať 

fyzikálne javy, otestovali si svoj postreh a šikovnosť, pokúšali sa zložiť „vnútro“ človeka.   
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Žiaci si prezreli centrum mesta  a návštevu mesta Košice  zavŕšili v AUPARKU. 

 

 

Obrázok 11 - exkurzia v Košiciach 
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 Rozvojový  projekt  MŠVV a Š SR „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 

v základných školách 2016“. 

NÁZOV PROJEKTU: Chcem byť moderný a vzdelaný Európan 

OBDOBIE REALIZÁCIE:  september  – november 2016 

Cieľom projektu je modernizácia digitálnej techniky o výukový softvér, zvýšenie 

čitateľskej a digitálnej gramotnosti a zároveň efektívnosti vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia s využitím IKT, zlepšiť spolunažívanie etnických skupín 

v škole ako aj mimo školy a zlepšiť spoluprácu vo vzťahu škola – rodič žiaka zo SZP. 

Súčasťou projektu sú aj tri jednodňové pobyty s cieľom vytvoriť priestor na osobnostný 

a sociálny rozvoj žiakov počas trávenia voľného času mimo rodiny, čo je pre väčšinu detí 

zo SZP vzácnosťou. 

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci I. stupňa ako aj  rodičia žiakov zo SZP, ktorí 

participujú na projekte v rámci tvorivých dielní a speváckych súťaží zameraných na  

tradičné rómske zvyky, kultúru a remeslá. 

Projekt  Chcem byť moderný a vzdelaný Európan bol podporený sumou 2440 eur  

z MŠVV a Š SR, 220 eur z Občianskeho združenia Sparťan a 50 eur zo ZRŠ. Z finančných 

dotácií bola zakúpená licencia do databázy ALF testov a on-line testovania žiakov na dobu 

1 roka, učebné pomôcky -  pracovné zošity, tanečné koberce,  karaoke  súpravy a IKT 

technika. 

Za organizačné zabezpečenie projektu boli zodpovedné realizátorky projektu  

Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Hedviga Reháneková  a Mgr. Jaroslava Markotánová. 

Projekt vypracovali Mgr. Miriam Jakubove, vyučujúca 1. stupňa a riaditeľka školy  

RNDr. Katarína Golianová. 

Budúci prváci na návšteve v škole - 21.3.2017 predškoláci v škole 

V triedach 1.A a 4.A bola  „otvorená hodina“, to znamená, že triedne učiteľkyMgr. 

Jaroslava Markotánová a Mgr. Hedviga Reháneková so svojími žiakmi privítali vo svojich 

triedach budúcich prváčikov z miestnej materskej školy. Tie prišli v doprovode svojich 

pani učiteliek, asistentky učiteľa  a svojich rodičov. Po príchode sa usadili v triedach 

a pozorne počúvali ako prebiehajú vyučovacie hodiny v škole a čo sa už ich kamaráti 

naučili. Keď sa budúci prváci osmelili, tiež ukázali, čo vedia. Hodina prebiehala 

v príjemnej atmosfére a splnila svoj cieľ hlavne v tom, že odbúrala zbytočný strach 

a obavy zo školy a zvýšila radosť detí zo zápisu do 1. ročníka, ktorý ich čakal o mesiac. 
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Tvorivé dielne v Novohradskej knižnici - 20.12.2016 -  14 žiakov z  1.A a 2.A triedy 

spolu so svojimi triednymi učiteľkami J. Markotánovou a M.Jakubove už po druhýkrát 

navštívilo tvorivé dielne v Novohradskej knižnici v Lučenci. Tento krát žiaci spolu s pani 

pracovníčkou knižnice vytvorili krásnych vianočných anjelov z preglejky, ktoré dotvorili 

pomocou farieb, filcu a trblietok. Samozrejme, krásne výrobky budú opäť zdobiť ich 

vianočné stromčeky.  Obidve akcie, ktoré sme absolvovali v Novohradskej knižnici, svoj 

cieľ splnili, pretože ukázali žiakom tajomstvo ručnej práce, pri ktorej vznikajú výrobky 

plné trpezlivosti, kreativity, zručnosti a ľudskej lásky. 

Za krásne plnohodnotné popoludnie sme sa poďakovali zamestnankyni Novohradskej 

knižnice a spoločne sme si popriali krásne a veselé vianočné sviatky. 

 

Obrázok 12 - veselé Vianoce 

 

Environmentálna výchova na škole – súčasť profilácie školy. 

Environmentálna výchova (ďalej ENV) je súčasťou profilácie školy v školskom 

vzdelávacom programe, preto sa predmet environmentálna výchova naďalej 

vyučoval v 5. , 6. a 7. ročníku v rámci Školského vzdelávacieho programu 

a inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Vyučoval sa v rozsahu 1 

hod./týždenne. 
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Žiaci na hodinách pracovali s pracovnými listami Voda Veolia – Tajomstvo vody 

s CD , pracovnými zošitmi denníka Sme pre žiakov II. stupňa ZŠ – ŽP 

a environmentálne problémy ľudstva, ŽP organizmov a človeka. Ďalej s učebnicou 

Geografie pre 7. ročník ZŠ, učebnicou Ekológie pre 5.,6.,7., a 8. ročník. Vyučujúca 

ďalej využívala rôzne prezentácie, výukové CD a DVD, vlastné materiály a internet.  

 

Prehľad niektorých aktivít žiakov v rámci ENV: 

Svetový deň mlieka. V ŠKD bola pre žiakov pripravená zaujímavá akcia s tematikou 

mlieka, kde žiaci súťažili, zabávali sa a plnili rôzne úlohy, tvorili prezentácie. V podobnom 

duchu sa uskutočnila akcia s touto tematikou aj v 2. a 3. špeciálnej triede, kde si triedni 

učitelia v rámci triednických hodín pripravili rôzne prezentácie, zábavné úlohy a pracovné 

listy.  

Dňa 30.9. 2016 a 18.10. 2016 mali žiaci 2. a 3. špeciálnej triedy tematické vyučovanie 

ku Dňu mlieka a ku Dňu jablka.  

Na 1. stupni sa uskutočnil Eko-Envi deň. Žiaci plnili úlohy po jednotlivých ročníkoch, 

podľa vopred vypracovaného plánu. Cieľom tohto dňa bolo upevniť si hravou formou 

znalosti o lese a zvieratách. Eko-Envi deň sa uskutočnil 14. októbra 2016 na 1. stupni 

v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Za realizáciu daných aktivít zodpovedal triedny učiteľ vo 

svojej triede. Plnili sa prierezové témy: environmentálna výchova, zdravý životný štýl 

a boj proti obezite a dopravná výchova. Cieľom bolo hravou formou získať nové poznatky 

o lese a zvieratách. Na 1. – 2.  hodine žiaci pozerali powerpointovú prezentáciu o lese, 

ochrane lesa pred požiarmi. Žiaci sa zahrali hru pexeso o lesných zvieratách. Z listov 

a plodov jesene zhotovovali priestorové jesenné obrázky. Starší žiaci upravovali areál 

školy, hrabali lístie. Posledné 3 hodiny strávili v prírode. Na turistike smer Cinobaňa ku 

studničke nazbierali odpad popri ceste, ktorý vysypali do kontajnerov.  

V tom týždni prebiehala aj  „Súťaž o najkrajšiu tekvicu“ , bol čas Halloweenu.   

Všetky tekvice z 1. stupňa boli vyhodnotené v rámci ŠKD. Každý, kto doniesol tekvicu, 

dostal vecnú odmenu, sladkosť a diplom. Do rôznych podôb vyrezané a vysvietené tekvice 

boli skutočne nádherné.   V ŠKD prebehla súťaž „ Naj jablko „, vychovávateľky pripravili 

pre deti súťaže na rôznych stanovištiach a ochutnávku ovocných šalátov. 

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže: Zelený svet 2017 - témou tohtoročnej súťaže bolo:  

(Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta  Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží 

prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou 

budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a 
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motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.   Do súťaže sa so 

svojimi kresbami zapojili: V.A Jesika Oláhová, Alexandra Rendeková, Adam Berky, Nina 

Bystrianská, Pamela Laurenčíková. VI.A - Mária Mičianiková, Martin Berky, Veronika 

Gúgľavová, Magdaléna Majkútová, Monika Sojčiaková, Lenka Tušimová, Martin Štrba, 

Soňa Berkyová , VI.B: Jakub Bella, Patrik Bartoš, VII.A: Martin Sásik, IX.A:  Nikola 

Blahútová.  

Tento rok sme sa zapojili aj do súťaže: Múdra príroda 2017 : „Neboj(í)me sa hávede?!  

Bol vyhlásený už 5. ročník tejto  literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných 

škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike. Cieľom  súťaže je rozvoj 

environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. 

Poslaním  súťaže je podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich 

vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života 

v krátkom literárnom útvare.  Do súťaže sa so svojimi literárnymi prácami  

Celoročné ENV aktivity na škole:  

- zber papiera, separácia plastov - vo vestibule školy boli umiestnené zberné nádoby na 

PET fľaše. Za budovou našej školy sa nachádzajú aj kontajnery na separáciu rôznych  

iných druhov odpadov.  Pod vypínačmi elektrickej energie po celej škole sú  umiestnené 

laminované piktogramy vyzývajúce k šetreniu elektrickej energie. 

Pravidelne sa čistil a upravoval areál školy a starali sme sa o kvetinovú výzdobu školy.  

 

Dňa 6.6.2017 sa traja žiaci našej školy, Zuzana Šoltésová, Magdaléna Majkútová a Jakub 

Mochťák, zúčastnili súťaže v Mestskom parku v Lučenci pod názvom „Príroda okolo nás“.  

Súťaž organizovali  zamestnanci CHKO  Cerová vrchovina. Súťaž otvorila a  prítomných 

privítala Ing. Eva Belanová – riaditeľka CHKO  Cerová vrchovina. 

Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev žiakov základných škôl. Každé družstvo tvorili 3 žiaci.  

Žiaci súťažili na 5 stanovištiach : rastliny, dreviny, živočíchy, ochrana prírody a odpady. 

Žiakom našej školy sa podarilo umiestniť na 6. mieste.  
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ch) Zapojenosť školy do projektov  

   Projekty školy realizované v školskom roku 2016/2017 : 

 

• 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. Tento typ testovania škola využíva na autoevalváciu – cieľom 

je overiť podľa testovacích zošitov vedomosti predovšetkým z predmetov: SJL, 

MAT, prírodovedná oblasť všeobecný prehľad, ANJ. 

 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 2016/2017. 

 

 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:  

 Naša škola aj tento školský rok pokračovala v školskom recyklačnom programe 

Recyklohry. Za získané body sa zakúpil reproduktor, volejbalová sieť, florbalové 

loptičky, švihadlá a počítadlo. Program je organizovaný spoločnosťou ASEKOL 

SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom 

projektu bolo zaistiť recykláciu drobných starých  elektrozariadení a batérií v čo 

najvyššej miere. V rámci tohto projektu je naša škola vybavená zbernou nádobou 

na použité a nefunkčné drobné elektrozariadenia (napríklad starý mobil, 

kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo 

MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). 

Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bola umiestnená vo 

vestibule školy ( pavilón A). Informácie o projekte bolo možné priebežne získavať 

na www.recyklohry.sk . Do tohto projektu sa mohli zapojiť aj rodičia žiakov. 

 Projekt: Zbieram baterky – zber opotrebovaných bateriek a akumulátorov. 

http://www.recyklohry.sk/
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 Národný projekt Škola otvorená všetkým 

 Národný projekt „ Úspešne na trhu práce“ 

 Národný projekt „ Absolventská prax“ 

 

 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 

 

1. Tematická inšpekcia Štátnej školskej inšpekcie  – 21.11.2016 - celoslovenské testovanie 

piatakov.  

Záver: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka boli 

dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

2. Tematická inšpekcia štátnej školskej inšpekcie v čase od 08.02.2017 – 13.03.2017, 

predmet školskej inšpekcie- úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej 

gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy, súčasťou bol aj dotazník pre 

riaditeľa školy. Hodnotenie  jej výsledkov je uvedené pri hodnotení slovenského jazyka.  

3. Kontrola z MŠVV  a Š SR, odbor kontroly, oddelenia vnútornej kontroly a výkonu 

dohľadu v dňoch   29.-31.5.2017. 

Cieľ kontroly :  kontrola bola na preverenie prehľadnosti financovania a kontrolu 

správnosti použitia metód a postupov pri financovaní  základných škôl za kontrolované 

obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, 

SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Predmetom kontroly boli doklady, 

písomnosti zamerané na: EDUZBER – a správne údaje v ňom, vedenie dokumentácie 

o záujmových útvaroch a následne čerpanie finančných prostriedkov za vzdelávacie 

poukazy, osobné spisy zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie – kreditové príplatky, 

správne zaradenie do platových tried a pracovných tried, doklady nenormatívne 

financovanie, zoznam a dokumentácia o integrácii žiakov v šk. rokoch 2015/2016 

a 2016/2017. Ďalej vedenie účtovníctva a finančná kontrola riaditeľkou školy 

a ekonómkou školy..  

Záver: boli udelené 2 odporúčania alebo opatrenia 

1.  finančnú kontrolu vykonávať v zmysle platného zákona č. 357/2015 Z.z. Zabezpečiť 

dôkladné školenie zodpovedných zamestnancov o aktuálne platných predpisoch na 

všetkých úrovniach riadenia. 

2.Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 46,47,47a zákona č. 317/2009 Z.z. v súvislosti 

s uplatňovaním pravidiel o získavaní a predeľovaní kreditov.  Nakoľko u 1 PZ doklad o  

jazykovej skúške nezodpovedal kritériám na pridelenie kreditového príplatku, doklad nebol 

vysvedčením o štátnej jazykovej skúške absolvovanej v zodpovedajúcej  inštitúcii, ale len 

osvedčením o absolvovaní. 
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 j) priestorové podmienky školy:  
 

Budovy: hlavná budova školy, pavilón A je trojpodlažná 60- 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 renovovať. 

 

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

pracovné prostredie. Takmer všetky triedy majú nový  výškovo nastaviteľný školský 

nábytok, všetky triedy majú umožnené vyučovanie pomocou interaktívnej techniky, majú 

možnosť pracovať s tabletami. Prízemie zdobia výstavky prác žiakov prevažne počas z 

pobytu v ŠKD. Nástenka aktualít hovorí o živote žiakov 1. stupňa a ŠKD. 

 

Pavilón C  –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, aj preto 

sme vypracovali projekt, ktorý je v štádiu posudzovania na obnovu tejto učebne, na 

notebookovú, pričom sa vymení aj nábytok, ak bude projekt podporený.     

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 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 – je to úloha do budúcnosti.  

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.  

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, môžeme konštatovať prevažne spokojnosť s úpravou areálu školy zo 

strany obce.  Úpravu si v blízkej budúcnosti bude vyžadovať aj školský dvor medzi 

jedálňou a pavilónom C.  Keď prší alebo je sneh, tak je tento priestor dosť nebezpečný 

z hľadiska úrazu žiakov, je tam stojaca voda a blato. 
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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. 

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

titulov.   

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, ale aj iných predmetov 

1. a  2. stupňa. 

Učebné pomôcky: stav zodpovedajúci, sú priebežne modernizované, podľa finančných 

prostriedkov školy. Niektoré učebné pomôcky škola získala cez podporené projekty – už 

spomínaný projekt podpora vzdelávania žiakov zo SZP. 

Žiaci majú k dispozícii pomerne slušne vybavenú žiacku knižnicu, ktorej tituly každý rok 

dopĺňame.  

Žiacku knižnicu už 20 rokov , od roku 1996, 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 

   Zúčtovanie prostriedkov na bežné a kapitálové v roku 2017 v ZŠ 
Lovinobaňa. 
Školská 9 

  IČO: 37832867           
     

 
                     

         Suma poskytnutých  Suma skutočne 

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 

finančných 

  prostriedkov prostriedkov  

  v roku 2017 k 11.10.2017 

  1 2 

1. Prenesené kompetencie 
spolu     

a) normatívne výdavky spolu 500 642,00 353 840,71 

z toho: osobné náklady    315 620,96 

z 2016 7 800,00 7 800,00 

            prevádzkové náklady   30 419,75 

b) nenormatívne výdavky 
spolu    

z toho: vzdelávacie poukazy 3 494,00 3 254,58 

dopravné z 2016 0,00 0,00 

            dopravné  3 593,00 3 080,80 

            príspevok na žiakov so 
SZP* 8 840,00 4 768,74 

Učebnice  70,00 70,00 

Škola v prírode 5 250,00 5 250,00 

Lyžiarsky výcvik 2 100 2 100 

Projekt MŠ SR- SZP 2 450,00 199,00 

Projekt ŠOV- refundované 12 680,77 12 680,77   

Projekt ŠOV- žiadané 9 127,52 9 127,52 

2. Originálne kompetencie 
spolu    

z toho: školský klub 30 000,00 21 345,56 

            školská jedáleň 38 000,00 26 872,94 

CVČ 5000,00 2 932,77 

     

3. ÚPSVaR spolu    

z toho: strava 9 023,00 9 023,00 

            školské potreby 2 407,00 2 407,00 

Školský klub- projekt refundácia 2 061,60 2 061,60 

4. Ostatné dotácie spolu    

   

bežné výdavky - Od obce- transfery 1 470,00 1 470,00 
bežné výdavky - Od obce- 60. 
Výroč. 500,00 500,00 

bežné výdavky - Príjmy ŠJ 5 500,00 3 497,00 

bežné výdavky - Príjmy ŠKD 500,00 0,00 

bežné výdavky - príjmy škola 500,00 500,00 

5. Kapitálové výdavky   
Kuchynský robot – kapitálový 
výdavok 2 521,20 2 521,20 
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         Ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok: 

 

- 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. 

- 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.      

 

 

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,  

 počas posledných 5 rokov veľmi dobré výsledky školy v predmetových 

olympiádach, športových, literárnych, výtvarných a speváckych súťažiach, 

 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,  
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 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, 

 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.  

 

 

 

 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/
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    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, zdĺhavé riešenie s orgánmi, ktoré 

majú kompetenciu rozhodnúť o udelení výchovného opatrenia, predbežného 

opatrenia.. 

 zvyšujúca sa koncentrácia rómskych žiakov, z dôvodu prisťahovania sa nových 

rómskych rodín do obce, migrácia Rómov 

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

psychický nátlak, agresívne a vulgárne správanie niektorých žiakov 

 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, matematickú a prírodovednú gramotnosť, viac času 

pri vyučovaní cudzích jazykov venovať konverzácii, posluchu, ale aj gramatike.. 

 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.  

 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. 

 V spolupráci so školským psychológom a inkluzívnym tímom, ktorý je v rámci 

národného projektu, sa budeme snažiť eliminovať rôzne formy šikanovania medzi 

žiakmi, ale aj asociálneho správania sa niektorých žiakov k vyučujúcim či ostatným 

zamestnancom školy alebo na verejnosti. 

 Zameriame sa na prevenciu kyberšikany. 

 Zameriame sa na skvalitnenie procesu, ale aj výstupu vyučovacieho procesu. 

 Vypracujeme rozvojové projekty podľa výziev MŠ VV a Š SR  na podporu 

vzdelávania, ENV alebo ochrany zdravia. 
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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 školy  

 

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, 

matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

- Diferencovanie úloh vo vzťahu k schopnostiam a k vzdelávacím potrebám 

jednotlivcov – žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami – problémom 

začínajú byť žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich štart do školy 

zhoršuje skutočnosť, že nenavštevujú predškolskú prípravu v materskej škole. 

 

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.  

Kultúrne poukazy sa  využili na : návštevu múzeí, divadla, Novohradskej knižnice, 

výchovných koncertov.  

 

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. 

Predseda žiackej školskej rady bola Nikola Blahutová (9.A) 
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Spolupráca školy s rodičmi a so zriaďovateľom 
 

Rada školy. 

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

školského vzdelávacieho programu, ako aj predĺženie výchovného programu centra 

voľného času. Rada školy dala odporúčanie pre zriaďovateľa ohľadom podpory 

modernizácie školskej jedálne – zakúpila sa nová trojpodlažná elektrická rúra a doložil sa 

zvyšný obklad kuchyne a následne sa vymaľovala.  

Rada školy odporučila zriaďovateľovi na schválenie finančný príspevok na oslavu 60. 

výročia školy. Je dobré, že zástupcovia rady školy podporujú aktivity školy a rozvoj školy.  

. 

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 konzultačné ZRŠ Rodič však môže kedykoľvek prísť na 

konzultácie, keď sa dohodne na stretnutí s triednou učiteľkou alebo príslušným 

vyučujúcim.  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.  

Zlepšené podmienky na vyučovanie dáva aj interaktívne vyučovanie. 

K zlepšeniu vyučovacích výsledkov hlavne žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami sú pracovné zaradenia pedagogický asistent a školský psychológ.  

Na zlepšenie sociálnej klímy v triedach by mohol v spolupráci s triednym učiteľom 

prispieť aj sociálny pedagóg, ktorý je tiež súčasťou inkluzívneho tímu v rámci národného 

projektu. 

 

 

Každý žiak si musí uvedomiť, že musí on predovšetkým chcieť sa učiť, primerane svojim 

schopnostiam, využiť ponúkané možnosti ( napr. aj doučovanie v rámci krúžkov) a potom 

bude mať lepšie možnosti v pokračovaní vzdelávania pri príprave na budúce povolanie 

a teda aj život.  
 

Dôležité je chcieť a využiť ponúknuté možnosti, ktoré škola sprostredkúva a zabezpečuje.  

 


