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Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  4.júla 2018. 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča  zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018.  
Správa prerokovaná na rade školy dňa  18.10.2018 
 

                                                                ...................................................... 
                                                                                     Bc. Andrea Valachová 
                                                                                     Predsedkyňa rady školy 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Lovinobaňa, v zastúpení starostom obce, schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017 /2018.  
Správa prerokovaná a schválená obecným zastupiteľstvom  dňa 28.novembra 2018. 
 
 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 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. Renata Halajová– volení zástupcovia školy za 

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

nepedagogických zamestnancov. 

Darina Mochťáková, Ing. Gabriela Jamnická, Dušana Šoltésová – 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 2017/2018: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2017 bolo na škole 212 žiakov.  

Počas školského roka z celkového počtu žiakov 11  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. 2 oddelenia - na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľky 

školy bolo prijatých 62 detí s pravidelnou dochádzkou .  

Vychovávateľky ŠKD :  1. oddelenie Zlatica Kubišová, 2.oddelenie  Anna Porubiaková 

od 20. septembra 2017. 

 

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 2017/2018 bolo zapísaných 52 žiakov školy.   

Volejbalový útvar viedol vyučujúci Mgr. Ján Balážik, pohybové hry pre žiakov 1. 

stupňa viedla vyučujúca 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 v rámci okresu, regiónu či kraja.  

 

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 210 žiakov.  

 

   I. stupeň:   primárne vzdelávanie - 84 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda 

špecializovaná v 1. ročníku, kde bolo zaradených 6 žiakov, ktorí nenavštevovali 

predškolskú prípravu v materskej škole a boli žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia ( ďalej SZP) podľa vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia. 

   Prospelo 73 žiakov, neprospeli 11 žiaci, nepostupujú do vyššieho ročníka.  

   2 žiaci urobili opravné komisionálne skúšky v auguste, 6 žiaci neboli hodnotení, 

lebo plnia PŠD v zahraničí a rodičia nepožiadali o vykonanie komisionálnej 

skúšky po skončení príslušného  školského roka.  

 

   Stav k 31.8. 2018 po opravných skúškach 
Vymeškané 

hod. 

spolu 

Ospravedl 

hod. 

Neospr 

hod. 

Individuálne 

začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznamenaním 

PVD Prospeli neprospeli Neklasifikovaní 

/nehodnotení 

3621 3587 34 11 22 15 30 11 6 

 

  

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

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

plaveckého výcviku, športového pobytu či v škole v prírode. Boli disciplinovaní, preto 

uvedené výchovnovzdelávacie aktivity splnili stanovený cieľ a tiež je dôležité, že 

nevznikol školský úraz. 

  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 na konci školského roka: 
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  8 pokarhaní od triednej učiteľky, 1 napomenutie od triednej  učiteľky a  2  žiaci mali 

zníženú známku 2. stupňa za neospravedlnené vyučovacie hodiny  nezodpovedný 

prístup k plneniu školských povinností, rušivé správanie na vyučovaní. Všeobecne 

k zlepšeniu správania týchto žiakov, by určite prispela lepšia spolupráca s rodičmi 

žiakov, zodpovednejší prístup rodičov pri kontrole plnenia školských povinností 

svojich detí , zlepšenie podmienok na vzdelávanie v domácom prostredí, čo má 

zabezpečiť jednoznačne rodič a netolerovanie tzv. “skrytého záškoláctva“ svojich detí. 

 

   II. stupeň:  nižšie stredné vzdelávanie - 105 žiakov – 6 tried, z toho 3 žiaci plnili 

PŠD mimo územia SR.  

   Hodnotenie vyučovacích výsledkov:   

   Prospelo s vyznamenaním 24 žiakov – 22,85 % zo všetkých žiakov 2. stupňa, čo je 

približne o 6 % viac ako v šk. roku 2016/2017.   Prospelo veľmi dobre 23 žiakov. 

Prospelo 53 žiakov, 3 žiaci neboli hodnotení z dôvodu plnenia PŠD v zahraničí,  2 

žiaci k 30.6. neprospeli, k  31.augustu 2018 nevykonali úspešne opravné skúšky, 

preto budú opakovať ročník.    

 

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

porušenia školského poriadku hlavne z dôvodu záškoláctva starších žiakov- 

deviatakov, 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:   
  Napomenutie od triednej učiteľky malo 6 žiakov, pokarhanie od triednej učiteľky malo 

11 žiakov, pokarhanie od riaditeľky školy mali 3 žiaci. 

  Znížená známka zo správania: 3 žiaci 2. stupňa, 2 žiaci dostali zníženú známku 

3.stupňa a 1 žiak deviateho ročníka hlavne za záškoláctvo 4. stupňa.  Jeden žiak bol od 

polovice februára 2018 do konca šk. roka umiestnený v Diagnostickom centre 

v Ružomberku, nakoľko jeho správanie nielenže bolo vážnym porušením školského 

poriadku, ale nebolo zvládnuteľné ani v rodine, požadovanú nápravu nedosiahol ani 

výchovný program ÚPSV a R, odboru sociálnoprávnej ochrany detí a kurately, ktorý 

bol realizovaný 1 rok a tak súd rozhodol o jeho umiestnený v diagnostickom centre.    

   Dá sa povedať, že vo všetkých 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. 
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  Okrem 6 žiakov, ktorí mali znížené známky zo správania, môžeme konštatovať, že 

žiaci sa správali v súlade so školským poriadkom  na exkurziách, súťažiach či iných 

výchovných podujatiach. 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 žiakov 2. stupňa. 

  

  Stav k 31.8.2018 po opravných skúškach: 
Vymeškané 

hod. spolu 

Osprav. 

hod. 

Neosprav. 

hod. 

Individuálne 

začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznam. 

PVD Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní/ 

nehodnotení  

5438 5094 344 19 24 23 53 2 3 

 

 

Hodnotenie špeciálnych tried: primárne vzdelanie 

 

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

Do špeciálnych tried bolo zaradených 21 žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, vzdelávaných podľa variantu A.  

Školský rok končilo 21 žiakov, všetci prospeli.  

3 žiaci 9. ročníka si podali prihlášky na Odborné učilište internátne do Lučenca.   

 

  Hodnotenie správania : 

  Najvážnejšie porušenie školského poriadku vedenie školy spolu s triednou učiteľkou 

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

  Niektorí žiaci 3.špeciálnej triedy vymeškali v 2. polroku spolu 192 neospravedlnených 

vyučovacích hodín. Hlavným problémom bolo však arogantné správanie, absencia 

tolerancie, fajčenie v areáli školy a nechuť učiť sa. Aj z uvedeného dôvodu boli 

udelené znížené známky zo správania: 6 žiaci znížená známka 2. stupňa a 1 žiak 4. 

stupňa, ktorý bol riešený aj za pomoci polície, ale rodičom sa vina nepreukázala, že 

zanedbávali povinnú školskú dochádzku svojho dieťaťa, že ich dieťaťa nemá základy 

slušného správania, že podporujú fajčenie dieťaťa.   

  Okrem toho za menej závažné priestupky voči školskému poriadku mali 6 žiaci 

pokarhanie od  triednej učiteľky.  

 

Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

( ďalej v texte ŠVVP)  :  92 žiakov  

z toho :  

30  žiakov integrovaných - individuálne začlenených v bežných triedach,  

  6  žiakov zaradených do špecializovanej triedy – 1. ročník, 

21  žiakov vzdelávaných v 3 špeciálnych triedach, 

35 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa pokynov MŠ VV a Š SR. 

Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pravidelne 

pomáhajú aj asistenti učiteľa ako aj školský psychológ. Žiakom s problémami 

v správaní aj sociálny pedagóg. 

 

30 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.   
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Účasť pedagogických asistentov učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese hodnotíme 

veľmi pozitívne. Okrem pomoci počas vyučovacích hodín, asistent učiteľa pracuje so 

žiakmi, ktorí potrebujú pomoc aj po vyučovaní – formou doučovania.   

Pre úspešnosť vzdelávania žiakov podľa IVVP  je nevyhnutná spolupráca rodiča so 

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

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

výsledky žiakov veľmi slabé.  

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

Veľmi dobrou pomocou pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP bola aj spolupráca 

vyučujúcich, niektorých rodičov, poradenských zariadení a vedenia školy so školským 

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

pozícia na škole potrebná. Počas šk. roka so žiakmi pracovali 2 školskí psychológovia, 

ich pracovný úväzok je 1,56.  

 

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 2017/2018 

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. Žiaci pod vedením svojich učiteliek pripravili veľmi hodnotný kultúrny 

program, ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru akadémie školy.Počas akadémie boli 

odmenení žiaci, ktorí získali umiestnenie na obvodnom a vyššom kole súťaží rôzneho 

druhu.   
Ocenenie  získali nasledovní žiaci:   Elena Strapková, Ján Lauko, Tibor Berky, Laura 

Lauková, Liliana Gondová, Bianca Mochťáková, Mária Mičianiková, Zuzana 

Šoltésová, Magdaléna Majkútová, Veronika Gúgľavová, Martin Štrba, Martin 

Sásik,Kamil Mihalko, Jakub Mochťák, Štefan Babiak, Marek Čipčala. 

 

Ocenenie za vynikajúce športové úspechy v džude dostali súrodenci Diana a Miroslav 

Fekiačovci. Žiaci trénujú v klube Katsudo v Lučenci, ale škola im umožňuje chodiť na 

súťaže a sústredenia.  Diana Fekiačová je aktuálna Majsterka Slovenska vo svojej 

kategórii.  Miroslav Fekiač  získal 3. miesto na medzinárodnej úrovni. Po skončení 

základnej škole ide študovať na strednú školu do Banskej Bystrice a chce trénovať v Dukle 

Banská Bystrica, ak ho vyberú. 

 

Tento školský rok bolo udelené aj ocenenie „Najlepší športovec školy“ Stal sa ním 

deviatak Matej Berky. Určite veľkú zásluhu na jeho športovom rozvoji má vyučujúci 

telesnej výchovy Mgr. Ján Balážik. 

 

Riaditeľka školy udelila cenu za všestrannú  úspešnú reprezentáciu školy a tiež 

výborný prospech ako aj výborné výsledky na celoslovenskom testovaní deviatakov. 

 „ Cenu riaditeľky školy“ za šk. rok 2017/2018  získal Branislav Gúgľava  z 9.A. 

Odmenou pre oceneného žiaka bola hodnotná kniha, hodinky a bulletin školy 

venovaný akadémii. 

 

Ostatní  žiaci školy, ktorí boli 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, boli vecne odmenení na slávnostnom vyhodnotení školského roka.  
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Na vecné ceny  už tradične prispieva Obecný úrad Lovinobaňa vo výške 170 € a ZRŠ vo 

výške približne 200,- €.  

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

príležitosti životného jubilea.  

Riaditeľka školy pri tejto príležitosti poďakovala za vykonanú prácu v školstve terajším či 

bývalým zamestnancom: Mgr. Elena Belicová – učiteľka – 70 ročné životné jubileum, 

Ján Kralina – technik BOZP a OOP – 70 ročné jubileum, Ján  Šiman – školník – 60 

ročné jubileum, Elena Galádová – vychovávateľka – 70 ročné jubileum.  

Životné jubileum 60 rokov v auguste oslávila aj riaditeľka školy RNDr. Katarína 

Golianová, počas akadémie jej starosta obce Ing. Marian Lenhard, poďakoval za 22 

ročnú prácu vo vedení základnej školy.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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.    

 

Vyhodnotenie športových súťaží a hromadných športových školských akcií  ako sú : 

škola v prírode, plavecký výcvik, športový pobyt, cvičenia v prírode, didaktické hry a 

volejbalové sústredenie žiakov.  

 

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, 

- športový pobyt. 

 

V dňoch 27. – 28. 3. 2018 a 4. – 6. 4. 2018 / 5 dní / sme zorganizovali plavecký výcvik pre 

29  žiakov I. stupňa a 17 žiakov  5., 6. a 7. ročníka II. stupňa, spolu pre 46 žiakov školy na 

plavárni v Rimavskej Sobote. Sme radi, že rodičia majú záujem o tento druh športu a boli 

ochotní prispieť svojim deťom nemalou finančnou čiastkou. Cieľom výcviku  bol zvládnuť 

základné plavecké zručnosti, preplávať súvisle dĺžku veľkého bazéna jedným plaveckým 

spôsobom, 20 m iným a rozšíriť si plavecké zručnosti, ktoré prehlbujú adaptáciu na vodné 

prostredie ako plávanie pod vodou, dopomoc unavenému plavcovi. Žiaci boli rozdelení do 

4 družstiev, od neplavcov až po dobrých plavcov. Počas 5 dní sme svedomito plnili naše 

čiastkové ciele podľa vopred vypracovaného plánu. Všetci žiaci zvládli preplávať celú 

dĺžku veľkého bazéna, či už s doskou, alebo bez nej. Plavci s p. uč. J. Balážikom sa  

zdokonalili v technike i vo výdrži plávania. Posledný deň v súťaži plávania  padol  rekord 

plavca, ktorý bez prestávky zaplával 1 000 m. Stal sa ním žiak Adam Jamnický z 

5.A triedy. Vyhodnotenie plaveckého kurzu sme uskutočnili v jeho závere, každý žiak 

dostal diplom o absolvovaní kurzu a sladkú odmenu. Plávanie je jednou z najvhodnejších 

pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež 

pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho  rozvoja.  
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Vedúcou plaveckého výcviku bola Mgr. Jaroslava Markotánová. Inštruktori plávania 

boli vyučujúci: Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Hedviga Reháneková 

a Mgr. Renata Kocúrová. 

 

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

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.   

 

Škola v prírode 

V dňoch 16.4. – 20.4. 2018 sa uskutočnila škola v prírode v Starej Lesnej. Zúčastnilo 

sa jej 33 žiakov, z toho 17  bolo na dotáciu MŠ VV a Ś SR. V rámci školy v prírode žiaci 

vystúpili na Hrebienok, obzreli si krásy prírody na Štrbskom plese a navštívili 3. najväčšiu 

jaskyňu na Slovensku Beliansku jaskyňu. Vedúcou školy v prírode bola Mgr. Hedviga 

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

Lekár MUDr. Peter Olšiak.  

 

Obrázok 1 Žiaci na Štrbskom plese 

 

 

 

Lyžiarsky výcvik sa pre nedostatočný záujem žiakov nekonal. 
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V šk. roku 2017/2018 sa na našej  škole uskutočnili nasledujúce športové akcie 

a škola sa zapojila do nasledovných športových podujatí :  

2.10.2017 Malý futbal v Lučenci na umelej tráve usporiadala stredná stavebná škola 

v parku.  Reprezentovali – Matej Berky, Marek Čipčala, Jakub Mochťák, Jakub Berky, 

Dominik Berky, Branislav Gúgľava, Kristián Oláh a Nikolas Hangónyi. Žiaci podali 

priemerný výkon. 

 

4.10.2017 - Novohradská liga v atletike I. kolo . Súťažilo 8 žiakov 1. stupňa.  

Z III.A triedy - Oláh Michal 1, Oláh Michal 2, Matej Valach, z III.B triedy -  Kevin Oláh, 

René Berky, Timotej Mánik a zo IV.A triedy - Ján Lauko, Jozef Čipčala.  

Športová akcia sa konala pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci a súťažilo 10 škôl.  

Atmosféra počas celého športového dopoludnia bola ako vždy príjemná, priateľská, bez 

zhonu i stresu. Okrem doterajších disciplín sa po prvýkrát súťažilo v nových 3 

disciplínach: štafeta 4 x 60 m, 150 m beh a skok do výšky. Celkovo sme sa umiestnili na 

peknom 5. mieste. Naši žiaci opäť ukázali chuť zdravo si zasúťažiť a férovo sa správať 

počas celej súťaže.     

         

 
Obrázok 2  Novohradská liga – žiaci 3.-4. ročníka 

6. 10. 2017 sa v Mestskom parku v Lučenci súťažilo v atletickej disciplíne – cezpoľný 

beh.  Našu školu reprezentovali: Marek Čipčala, Kamil Berky, Miroslav Fekiač -získali 4. 

miesto a dievčatá Marta Majkútová, Magdaléna Majkútová, Zuzana Šoltésová -získali 3. 

miesto.      S umiestnením žiakov sme boli spokojní. 

 

11.10.2017 - 57. ročník Novohradských hier v atletike sa konal v športovom areáli ZŠ L. 

Novomeského Lučenec.  Každoročne sa naša škola zapája do tejto súťaže, kde žiaci našej 

školy dosahujú pekné športové výsledky. Ani tento rok nesklamali.  
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Beh na 60 m. - výkon 7,7s. - 2-miesto -  Jakub Berky ,Laurenčík Miroslav - 5.miesto 

Beh na 300 m -  výkon 44,1s. - 3.miesto -  Matej Berky, Dominik Berky - 4.miesto 

Beh  na 1000 m. -  výkon 3,21s. - 5.miesto - Kamil Berky, Marek Čipčala - 6.miesto 

Skok do diaľky - výkon 507 cm -2.miesto -  Jakub Berky, Dušan Rendek - 5.miesto 

Vrh guľou -výkon 10,98 m. - 1.miesto  - Matej Berky, Ján Vrbiniak - 6.miesto  

Skok do výšky - výkon 156 cm. - 2.miesto - Marek Čipčala, Dušan Rendek - 6.miesto 

4x60 - výkon 30,2 s. -2.miesto - M. Berky, M. Čipčala, M. Laurenčík, D. Rendek 

Žiaci ako družstvo získali 2. miesto.  

Žiaci, ktorí navštevovali CVČ volejbalový útvar sa pravidelne stretávajú na sústredení. 

Zúčastnili sa ho aj mladší žiaci z útvaru pohybové hry. Tréningy prebiehali v priestoroch 

ZŠ Divín v dňoch 9. - 10. novembra 2017.  Po intenzívnych tréningoch boli žiaci unavení, 

no relax v podobe bowlingu a pizze im prišiel vhod. Ubytovaní boli v chatách na priehrade 

v Ružinej.  

 

7. 2. 2018 sa výber žiakov 1.stupňa vybral v rámci sezónnych činností na zimný štadión 

v Lučenci. Žiaci sa zdokonaľovali v korčuliarskych zručnostiach. Učili sa brzdiť, jazdiť na 

jednej nohe a robiť rôzne krasokorčuliarske otočky. Tí, ktorí korčule nemali, sa učili nielen 

správne kĺzať, ale aj bezpečne padať na klzkom povrchu.  

 

8. 2. 2018 sa konalo okresné  kolo vo volejbale žiačok v ŠH  Arena v Lučenci. Súťažilo 5 

volejbalových družstiev - ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, ZŠ Vajanského Lučenec, ZŠ L. 

Novomestského Lučenec , ZŠ Divín a ZŠ Lovinobaňa.  

Naše družstvo dievčat tvorili - kapitánka Marta Majkútová, Timea Longauerová, Zuzana 

Botová, Zuzana Šoltésová, Magdaléna Majkútová, Vanesa Botová a Zuzana Kazárová. 

Družstvo sa v rámci okresu umiestnilo na peknom 2. mieste  aj napriek tomu, že dievčatá 

nechodili na tréningy a je málo početná  základňa dievčat.  

9. 2. 2018  okresné kolo volejbal chlapci - obsadili 1. miesto a postúpili na región do 

Poltára, kde získali opäť 1. miesto.  

Konečná zastávka bolo krajské kolo v Detve, obsadili pekné 2. miesto.  

 

28. 02. 2018 organizovalo Centrum voľného času v Lučenci okresné kolo v basketbale 

žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí veľmi prekvapili. Chlapci z 9. 

A triedy - Jakub Mochťák, Erik Borovička, Miroslav Fekiač, Marek Čipčala, Matej Berky, 

Branislav Gúgľava a Dušan Rendek. Miesto konania boli dve  ZŠ vo Fiľakove. Našich 

žiakov sprevádzali a technicky pri hre  usmerňovali vyučujúci Mgr. Jaroslava Markotánová 

a Mgr. Jaroslav Rončák, školský psychológ.  Žiaci odohrali 3 zápasy v skupine B. Talent 

našich športovcov sa spojil so šťastím a všetky zápasy skončili našou výhrou.  

V zápase o 1. a 2. miesto, naši chlapci hrali so ZŠ L. Novomeského Lučenec. Únava 

a vyčerpanosť našich športovcov, lebo sme nemali možnosť striedať z dôvodu malého 

počtu hráčov, sa podpísala pod našu prehru. Získali 2. miesto z ôsmych škôl okresu. 

  

18.4. a 25.4.2018 sa hral malý futbal – FUTBAL CUP ZŠ – žiaci. Tréner: Jozef Čipčala 

viedol družstvo – výber žiakov 6.-9. ročníka. Hralo sa na mestskom futbalovom štadióne 

Lučenec – umelá tráva.  Reprezentovali - Berky Kamil VII.B, Berky Matej IX. A, Čipčala 

Marek IX.A, Gúgľava Branislav IX.A, Hangonyi Nikolas VI.A, Kováč Róbert IX.A, 

Mochťák Jakub IX.A, Oláh Kristián  IX.A, Berky Dominik VIII.A, Jakub Berky VII.A.  

Vo futbale sa nám nedarí dosahovať uspokojivé výsledky. 
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16.5.2018 - Futbal mladšie žiačky školu reprezentovali – Zuzana Šoltésová, Soňa 

Berkyová, Magdaléna Majkútová, Vanesa Botová, Mária Mičianiková, Diana Fekiačová 

bola najlepšou hráčkou. Získali 3. miesto.  S výkonom žiačok sme boli veľmi spokojní. 

 

23. 5. 2018 sa 10 žiakov I. stupňa spolu s vyučujúcimi Mgr. J.Markotánovou a Mgr. M. 

Cerovskou  zúčastnilo II. kola Novohradskej ligy v atletike žiakov 3.- 4. ročníkov ZŠ.   

Súťažiaci z III.A triedy - Oláh Michal 1, Oláh Michal 2, Matej Valach, Popovič Lukáš 

a Berky Filip, z III.B triedy -René Berky, Timotej Mánik a zo IV.A triedy - Ján Lauko, 

Jozef Čipčala a Radoslav Oláh. Opäť sa súťažilo ,,starým systémom“, v 4 disciplínach: beh 

na 60 m, beh na 600 m , skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou.  

Naše úspechy v prvej desiatke: Oláh Michal  – 600 m 9.-10. miesto a hod 4. miesto, Filip 

Berky - hod 6. miesto a skok 8. miesto, Čipčala Jozef - 60 m 5. miesto, 600 m 3.- 4. 

miesto a hod kr. loptičkou 7. miesto, Lauko -  60 m 6.- 7. miesto a Berky Radoslav -  

600 m 2. miesto. Atmosféra počas celého športového dopoludnia bola  príjemná a 

priateľská. 

 

24.5.-25.5.2018 -športové sústredenie na divínskej strane pri priehrade Ružiná. Zúčastnilo 

sa ho 20 žiakov z 2. a 3-tieho ročníka pod pedagogickým dozorom Mgr. Jakubove, Mgr. 

Markotánovej a Mgr. Rončáka. Ubytovanie bolo v hoteli pri priehrade a stravovanie 

v Pizzerii Paládium v Divíne. Žiaci plnili nasledovný program: pešia turistika Lovinobaňa 

– Divín, turistika po  náučnom chodníku  Tuhársky kras, hrad Divín, pingpong, stolný 

futbal a bowling, exteriérové športové hry na pláži a v parku. Pobyt bol hradený 

z príspevku obce vo výške 150,00 € a zo zdrojov CVČ. Sústredenie splnilo svoj cieľ 

a hlavne otužilo vzťahy medzi kolektívmi žiakov. 

4.6.2018 - Midicool chlapci – štvorkový volejbal. Na krajskom kole náš najlepší hráč 

Matej Berky sa zranil. Zápasy sa nedohrali. Družstvo tvorili ešte Jakub Mochťák, 

Branislav Gúgľava a Marek Čipčala.  

 

Minicool chlapci v Slovenskej Ľupči obsadili 4. miesto na krajskom kole.  

Družstvo:  Nikolas Hangónyi, Roman Tamaš, Martin Štrba.  

 

Minicool dievčatá v Poltári skončili piate na krajskom kolo. Družstvo: Zuzana Šoltésová, 

Magdaléna Majkútová, Vanesa Botová. 

 

1.6.2018 – Školský Olympijský deň sa uskutočnil na MDD. Triedy I. stupňa, II. stupňa  a 

špeciálnych tried počas celého dopoludnia súťažili v duchu fair play. O 8:00 bolo 

slávnostné otvorenie olympijského dňa. Žiaci I. stupňa behali v 5 členných družstvách po 

stanovištiach.  

4. ročník si zahral ešte floorbal v telocvični a ostatné triedy premietali o olympijských 

hrách. Nasledovalo slávnostné vyhodnotenie športovcov. Najlepší športovci: 1. miesto - 

Zdenka Berkyová 2. A, 2. miesto- Jozef Čipčala 4. A, 3. miesto - Michal Oláh 3.A. 

Najlepší športovci z každej triedy boli ocenení tričkami.  

Žiaci II. stupňa absolvovali disciplíny – hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, beh na 

60 m, futbal, skok do výšky, volejbal a floorball. Najlepší športovci boli ocenení 

medailami.  Vecné ceny boli dodané SOV pobočka Lučenec prostredníctvom  

Dr. Jaroslava Žingora. Vedúcou podujatia bola Mgr. Katarína Šišáková. 

 

Dňa 28. 9. 2017 žiaci 2. stupňa a špeciálnych tried absolvovali prierezovú tému ochrana 

života a zdravia (OŽaZ). Žiaci v teréne vyskúšali svoje vedomosti na orientáciu v 

teréne, pochod po vyznačenej trase. Poznávali dreviny, byliny a huby v lese.  Na konci 
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akcie sa zhodnotil deň, plný zážitkov. Program dňa: teoretická časť cvičenia, presun na 

Ružinú (divínska strana) a plnenie  úloh na stanovištiach. Družstvá tvorili jednotlivé triedy. 

Cvičenie prebehlo bez zranení. 

DISCIPLÍNY: hod granátom na cieľ, skok znožmo, preťahovanie lanom,  presun ranených, 

obväzová technika, jazda zručnosti na bicykli, beh cez prekážky, orientácia v teréne 

určovanie svetových strán. Vedúcim cvičenia bol Mgr. Ján Balážik. 

 

25. 6. a 27. 6. 2018  žiaci 2. stupňa a špeciálnych tried absolvovali účelové cvičenie 

v prírode, ochrana života a zdravia OŽaZ, podľa vopred vypracovaného plánu. 25.júna 

– sa uskutočnila teoretická príprava žiakov II. stupňa na OŽAZ v rozsahu 4 vyučovacích 

hodín podľa stanoveného predpisu. 27.júna sa uskutočnili aktivity OŽAZ v prírode 

zamerané na:  Orientácia v teréne, určovanie svetových strán; Zdravotná príprava – 5T, 

zlomenina, prenos raneného, poznávanie lesných drevín a bylín, lesných živočíchov, hod 

granátom na cieľ, jazda zručnosti na kolobežke a prechod lanovej lavičky.  

 

27. 6. 2018 žiaci I. stupňa a I. 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 a prírodovedy, ktoré získali počas 

školského roka. 2. - 4. hodina – turistika. Źiaci dodržiavali bezpečný presun po miestnej 

komunikácii od Lovinky až pred školu. Naplánované činnosti splnili a tým aj cieľ cvičenia 

v prírode.  Vedúcou podujatia bola Mgr. Miriam Jakubove. 

 

26.6.2018 – športový pobyt Dolná Strehová – za odmenu starším žiakom navštevujúcich 

CVČ.  

 

27.6.2018 – 10 žiakov 1. stupňa, 3. a 4. ročníka sa zúčastnili futbalového turnaja v Lučenci 

- 11.ročník turnaja v malom futbale. Družstvo tvorili: Ján Berky 2. A, Ervín Hronec  

2. A, Michal Oláh –3. A, Michal Oláh –3. A, Tibor Berky 3. A, Filip Berky 3. A,  

Lukáš Popovič 3. A, Ján Lauko 4. A, Jozef Čipčala 4. A a Marián Lindor 4. A. Turnaj bol  

pod záštitou OZ ,,Zober loptu, nie drogu!“ Akcia sa konala na ihrisku malého futbalu pri 

ZŠ Haličská 7  Lučenec a organizoval ju p. uč. z miestnej ZŠ Mgr. Andrej Krupa.  

Medzi sebou súťažilo 5 škôl, každá škola odohrala štyri 10- minútové zápasy. Aj keď sme 

skončili na poslednom mieste, dobrý športový pocit nám ostal. Každý hráč dostal tričko 

s logom akcie, malé občerstvenie a sladkosť. Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná, aj 

počasie nám prialo. Cestou domov sa žiaci neplánovane zapojili do súťaží, ktoré 

organizoval HaZZ v Lučenci na Námestí republiky  pri Galérii. Chlapci povyhrávali rôzne 

kľúčenky i reflexné pásky. Nakoniec  absolvovali v Galérii mini kurz prvej pomoci od 

záchranárov.  

Didaktické hry na I. stupni. Úlohy prierezovej témy Ochrana života a zdravia plnili žiaci 

1. stupňa dňa 25. júna 2018. Téma bola rozdelená na tri časti: riešenie mimoriadnych 

situácií, zdravotnú prípravu, pohyb a  pobyt v prírode a jej ochranu. V teoretickej časti sa 
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žiaci oboznámili s druhmi mimoriadnych udalostí, spôsobmi ich vyhlasovania a vypočuli si 

varovné signály. Oboznámili sa s  vybavením lekárničky, významom symbolu Červeného 

kríža, ošetrením menších odrením. Pripomenuli si význam čistého vzduchu pre rastliny, 

živočíchy aj človeka, oboznámili sa so zásadami zakladania ohniska v prírode. Svoje 

teoretické vedomosti si vyskúšali v praxi, keď ošetrovali a prenášali raneného, zakladali 

ohnisko, behali v teréne a prekonávali rôzne prekážky, určovali svetové strany, triafali na 

cieľ, vyskúšali si lezenie po stromoch.  Vedúcou cvičenia bola: PaedDr. Daniela Líšková. 

CVČ Lučenec hodnotil úspešnosť škôl v športe počas šk. roka. Umiestnili sme sa na 

peknom 4. mieste za veľkými školami ( ZŠ LN Lučenec, ZŠ Vajanského LC, ZŠ, 

Fiľakovo).  V rámci tohto hodnotenia sme dostali poukážky v hodnote 59,-€ na nákup 

športových potrieb.  

 

Hodnotenie súťaží, projektových dní a predmetových olympiád:    

Slovenský jazyk a literatúra.             

Výsledky testovaní :  Testovanie 5-2017 celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka. 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 62,56 %. Priemerná úspešnosť v SR- národný 

priemer 62,8%. Rozdiel je 0,24%. 

Najlepšie výsledky dosiahli Liliana Gondová  90%, Laura Lauková, Veronika Poliaková 

83,30%. 

Testovanie 9-2018 celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka.  

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 63,0%. Priemerná percentuálna úspešnosť 

školy bola 54,3%. Rozdiel je – 8,7%.  

Najlepšie výsledky 84% dosiahol Branislav Gúgľava,  80% Jakub Mochťák. 

 Žiaci z iných tried  si vyskúšali aj elektronické testovanie – tzv. e- testovanie, 

vyhodnocuje NÚCEM. 

 

Vyhodnotenie súťaží a podujatí:  

 Timravina studnička- súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Víťazi 

v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. I. kat. Elena Strapková, II. kat. 

Veronika Poliaková V.A , III. kat. Jakub Mochťák IX .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 VII.A, Martin Sásik, Silvia 

Barcajová, Kamil Mihalko  VIII.A, Marta Majkútová, Timea Longauerová IX.A. 

Kamilova Mihalkova práca bola ocenená Cenou riaditeľky Novohradskej knižnice na 

XI. ročníku Celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe v Lučenci. 

 

 V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili, spolu 

s vyučujúcimi výtvarnej výchovy, do 8. ročníka  česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy – „Tajuplný svet knižných príbehov“ s cieľom podporiť čítanie 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Ako partnerská škola nám bola po prvýkrát 

pridelená ZŠ z Českej republiky z  Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav.  

Záložky boli poslané poštovou zásielkou. 

 

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

Do okresného kola  postúpil Branislav Gúgľava IX.A,  kde získal 4. miesto.  

Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí. Do okresného kola postúpili : I. 

kat. Lívia Paučová II.A,  II. kat. Ján Lauko IV.A,  III.kat. Nikolas Hangonyi VI.A. 

V okresnom kole žiaci nezískali umiestnenie. 
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Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy.  Zo školského kola víťazi 

postúpili do obvodného kolo. Z I. kat. Tibor Berky /poézia/ III.A , Ján Lauko /próza/ IV.A, 

z  II. kat.  Bianca Mochťáková /poézia/ V.A,  Laura Lauková /próza/ V.A , z  III. kat.  

Kamil Mihalko /próza/ VIII.A.  

V bronzovom pásme sa umiestnili Laura Lauková a Tibor Berky, v striebornom pásme 

Bianca Mochťáková a Ján Lauko, v zlatom pásme sa umiestnil Kamil Mihalko a postúpil 

do regionálneho kola, kde sa umiestnil v striebornom pásme. 

Ku Dňu detskej knihy sme zorganizovali v žiackej knižnici, v spolupráci s cudzími 

jazykmi, výstavku kníh slovenskej aj cudzojazyčnej literatúry  spojenú s predajom, vďaka 

dobrej spolupráce s  kníhkupectvom Dováľ.  Získali sme z predaja zdarma 4 knihy do 

knižničného fondu v žiackej knižnici o 4 knihy. 

 Čitateľská súťaž zameraná na čitateľskú gramotnosť, súťažili žiaci 7.,8. a 9. roč., 

čítali texty,  pracovali samostatne na plnení jednotlivých úloh. 100% úspešnosť dosiahol 

Branislav Gúgľava IX.A, 90% Jakub Mochťák IX.A a Martin Sásik VIII.A.  

Počas mesiaca máj sme sa venovali príprave kultúrnej akadémie školy.   

Jún : Literárna exkurzia Divín-Polichno-Ábelová-Budiná. Zúčastnilo sa 41 žiakov z II. 

stupňa. Navštívili v Divíne Zichyho kaštieľ, Galériu Bloom, v Polichne Pamätnú izbu 

B.S.Timravy, evanjelický kostol, matičnú izbu, v Budinej Kamenné vráta a vrch Jasenie. 

Za všetky súťaže v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni zodpovedajú 

vyučujúce Mániková a Turčanová.  

             Pri PK SJL pracoval krúžok Zábavná slovenčina pre 9.roč., na ktorom sa žiaci 

pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Hravá slovenčina a angličtina, krúžok 

realizovaný cez národný projekt pomáhal žiakom najmä pri riešení domácich úloh. 

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

a samostatnosti žiakov. Krúžok vedie Mgr. Zuzana Kristínová. 

             

Ako sa žiaci učia anglický jazyk a nemecký jazyk – vedúca predmetovej komisie bola 

Mgr. Jarmila Malčeková. 

 

26.9.2017 -  si žiaci na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli 

Európsky deň jazykov, formou PPT prezentácie a prostredníctvom stránky 

www.edl.ecml.at, žiaci strávili hodiny aktívne, tvorivo a zábavne .                                                                                                                    

V septembri a októbri sa začali pripravovať žiaci na školské a okresné kolá olympiády 

z ANJ a NEJ. Školské kolo sa však v dôsledku chorobnosti a časovej vyťaženosti učiteľov 

neuskutočnilo. 

26. októbra 2017 sa vybraní žiaci I. a II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku v Lučenci, ktoré aj tento rok pre žiakov pripravilo Divadelné centrum 

z Martina. Pre žiakov I. stupňa to bolo predstavenie pod názvom A Bold Rabbit  a pre 

žiakov II. stupňa The Heroes. 

V decembri a apríli sme pripravili vyučovacie hodiny venované vianočným 

a veľkonočným sviatkom a zvykom v jednotlivých krajinách anglicky a nemecky 

hovoriacich. 

 

Vo februári nám boli dodané moderné digitálne didaktické prostriedky a vzdelávacie 

materiály English One, ktorých obsahom boli kompletné sady metodických príručiek pre 

učiteľa, CD, pracovných zošitov pre každý ročník I. aj II. stupňa. Tieto boli dodatkom 

k prvej časti didaktických prostriedkov – t.zn. obálky s aktivačnými kódmi na prístup 

k digitálnemu edukačnému obsahu, ktorý je dostupný na vzdelávacom portáli ministerstva 

školstva, ktoré sme obdržali už na začiatku školského roka.  

 

http://www.edl.ecml.at/
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V mesiaci marec sme v spolupráci s PK slovenský jazyk uskutočnili výstavku 

cudzojazyčnej a slovenskej literatúry, ktorá bola zároveň aj predajnou výstavkou. Spolu 

112 titulov pre všetky vekové kategórie – na čítanie +  jazykové tituly – slovníky, 

gramatiky a iné, na výstavku zapožičala firma a kníhkupectvo Dováľ z Lučenca. Žiaci si 

zakúpili 15 kníh.  

 

.V júni prebehli triedne kolá v súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu pre žiakov I. stupňa. 

Najúspešnejšími žiakmi sa stali : 2.A – L. Paučová, E. Hronec,  

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

                                                     3.B – René Oláh. V. Kelemen, S. Barcaj 

                                                     4.A – E. Strapková, M. Lindor, J. Lauko 

                                                     5.A – A. Jamnický, L. Gondová, L. Lauková 

                                                     6.A – D. Mišík, M. Peťko, A. Berky 

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 – D. Mišík, A. Berky, M. Čipčala 

                                                                  7.A – Z. Šoltésová, L. Tušimová 

                                                                  7.B – M. Sondor 

                                                                  8.A – K. Mihalko, M. Sásik, 

                                                                  9.A – J. Mochťák, Š. Babiak, B. Gúgľava 

Triedne kolá o najúspešnejšieho čitateľa a najbohatšiu slovnú zásobu v nemeckom jazyku 

sa neuskutočnili v dôsledku neprítomnosti Mgr. Ševčíkovej zo zdravotných dôvodov – 

dlhodobá PN.  

Uskutočnila sa aj projektová súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. ročníka. Téma 

projektov bola voľná. Žiaci si mohli pripraviť projekty na tému, ktorá bola pre nich 

najzaujímavejšia. Najlepšie a najzaujímavejšie projekty si pripravili: 

8.A – K. Mihalko, M. Sásik a z 9.A – B. Gúgľava, Š. Babiak. 

 

V rámci naplánovaných úloh sa nám v tomto školskom roku nepodarilo zúčastniť sa 

seminárov organizovaných spoločnosťou Oxford, seminárov v Britskom a Americkom 

centre, Nemeckej študovni vo Vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a navštíviť predajňu 

cudzojazyčnej literatúry AlbionBooks, Oxfordbookshop - Megabooks so žiakmi 8. a 9.roč 

tiež z časových dôvodov.  Taktiež sa tento rok neuskutočnila naplánovaná poznávacia 

exkurzia Salzburg - Berchtesgaden – Hallstatt z dôvodu nízkeho počtu prihlásených 

žiakov. 

                                                                              

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

Matematická olympiáda  

5.roč: Liliana Gondová – 7. miesto – úspešný riešiteľ. Riešitelia okresného kola: Laura 

Lauková, Veronika Poliaková, Adam Jamnický.  

6.ročník – žiaci nepostúpili z domáceho kola.   

7. ročník: Zuzana Šoltésová ,Matej Hronec – riešitelia okresného kola. 

8. ročník: Martin Sásik, Radoslav Očenáš, Silvia Barcajová –riešitelia okresného kola. 

9. roč: Branislav Gúgľava,  Jakub Mochťák – riešitelia okresného kola. 
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  Matematický klokan – súťaž sa uskutočnila 19.marca 2018. Štartovné boli 4€/na 1 

žiaka. 2€/1žiaka nám prispelo ZRŠ. Do súťaže sa zapojilo 18 detí  2.stupňa. 

 
Obrázok 3 Matematický klokan - školské kolo 

      iBobor 

Súťaž sa uskutočnila podľa kategórií nasledovne : 

Bobríci: 8.november 2017 (4. a 5. ročník) 

Benjamín: 9. november 2017 ( náhradný termín, spadol server), SPOLU: 11 žiakov 6. a 

7.ročníka   Kadet: 10. november 2017, SPOLU: 11 žiakov,  8. a 9. ročníka 

Plný počet bodov: 80,00 

Výsledky školy: Bobrík 

Celkové 

poradie 
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

 

553. - 1303. Elena Strapková, 4. A 84,00 bodov, 97. percentil diplom 

1548. - 2119. Ján Lauko, 4. A 76,00 bodov, 91. percentil diplom 

2211. - 3280. Laura Lauková, 5. A 72,00 bodov, 88. percentil diplom 

3330. - 3816. Liliana Gondová, 5. A 68,00 bodov, 81. percentil diplom 

3330. - 3816. Veronika Poliaková, 5. A 68,00 bodov, 81. percentil diplom 

http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=561772
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556742
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556747
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556737
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556751
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Benjamín 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok  

585. - 931. Matej Hronec, 7. A 66,68 bodov, 97. percentil diplom 

585. - 931. Andrej Popovič, 7. A 66,68 bodov, 97. percentil diplom 

585. - 931. Martin Štrba, 7. A 66,68 bodov, 97. percentil diplom 

980. - 1009. Diana Fekiačová, 6. A 64,34 bodov, 94. percentil diplom 

1126. - 1346. Nikolas Hangonyi, 6. A 62,68 bodov, 93. percentil diplom 

2335. - 2524. Martina Bobáľová, 7. B 57,35 bodov, 86. percentil diplom 

2335. - 2524. Magdaléna Majkútová, 7. A 57,35 bodov, 86. percentil diplom 

3634. - 3728. Zuzana Šoltésová, 7. A 53,35 bodov, 79. percentil diplom 

3844. - 4072. Mário Sondor, 7. B 52,02 bodov, 78. percentil diplom 

Celkové 

poradie 
Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

 

2861. - 3067. Erik Borovička, 9. A   57,35 bod., 81. percentil diplom 

3585. - 3613. Tereza Kazárová, 8. A 55,01 bod., 76. percentil diplom 

4052. - 4176. Veronika Peťková, 8. A 53,35 bod.v, 72. percentil diplom 

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka: 

Najúspešnejší žiaci: Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák – 90%, Martin Hraško  - 80% 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 48,0% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR : 55,9% 

Rozdiel v %: -7,9%.  Rozdiel oproti národnému priemeru nie je veľký, v triede boli 2 

integrovaní žiaci a 5 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo sa prejavilo aj na 

výsledkoch ich testovania.  

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: 

Najlepší žiaci:  Liliana Gondová – 93,3 % , Laura Lauková  – 86,7 % (zo ZŠ Dobroč), 

Veronika Poliaková  – 86,70 %,  Adam Jamnický  – 80 % . 

 Počet testovaných žiakov školy 13 

Maximálny počet bodov v teste 30 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 61,55 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)   64,70 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)     -3,15 

 

http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556741
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556752
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556757
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556736
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556739
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556734
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556743
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556756
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556755
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556735
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556750
http://www.ibobor.sk/uciweb/diplomm_.php?id=556749
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Výtvarná výchova :  

Zapojili sme sa do týchto súťaží: Záložka do knihy spája školy, Maľujeme Timravu – 

Laura Lauková z V.A získala 1. miesto , Ochranárik – Liliana Gondová z V.A získala 1. 

miesto vo svojej kategórii.  Nebuď otrok drog, Vesmír očami detí – ocenenie získal Adam 

Hraško, Štefánikove cesty za poznaním – 3.miesto získala Vanesa Botová, Kraslice 

z Políchna.     Výtvarné práce so žiakmi tvorila vyučujúca Mgr. Mária Mičianiková.  

     Hudobné súťaže: žiaci školy, ktorí majú hudobný talent sa dlhodobo zapájajú do týchto 

speváckych súťaží:  

Slávik Slovenska: 1.kategória: 

1.miesto – Ivana Oláhová  II.A trieda   

2.miesto – Lívia Paučová  II.A trieda 

3.miesto –Kamila Berkyová  I.A trieda a Timea Oláhová III.B trieda 

2. kategória 

1.miesto – Elena Strapková IV.A trieda 

3.miesto – Rastislav Berky IV.A trieda 

3. kategóriu tvorili žiačky 2.stupňa – Veronika Gúgľavová, Magdaléna Majkútová 

a Bianca Mochťáková.  Žiačky pripravovala Mgr. R.Kocúrová a Mgr. Mária Mičianiková. 

 

O zlatú guľôčku – obvodové kolo 22.3.2018 
V obvodovom kole skončila Elena Strapková – IV.A trieda v kategórii sólisti 

v striebornom pásme a v kategórii dievčenská spevácka skupina v bronzovom pásme. 

Aj v súťaži O zlatú guľôčku postúpili zo školského kola tie isté dievčatá. Bianca 

Mochťáková, Veronika Gúgľavová,Magdaléna Majkútová a Elenka Strapková.  
Dievčatám sa darilo všetky získali umiestnenie.  

Na heligónke ich doprevádzal Andrej Mičian z Točnice. 

Vyhodnotenie: sólisti - strieborné pásmo: Elena Strapková  IV.A, Veronika Gúgľavová  

VII.A 

 Duá: strieborné pásmo: Bianca Mochťáková  a  Magdaléna Majkútová 

                       Veronika Gúgľavová  a  Magdaléna Majkútová 

Dievčenská spevácka skupina: bronzové pásmo 

Elena Strapková, Bianca  Mochťáková, Magdaléna Majkútová a Veronika Gúgľavová.

Žiačky na súťaž pripravovala Mgr. Renata Kocúrová.  

Obrázok 4- okresné kolo v Lučenci - O zlatú guľôčku 
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Dejepisná olympiáda, školského kola sa zúčastnili 13 žiaci, z toho 11 úspešne  a 

okresného kola v  Lučenci sa zúčastnilo 6 žiakov, z toho dvaja boli úspešní vo svojej 

kategórii. Mária Mičianiková žiačka VII.A triedy postúpila do krajského kola v Banskej 

Bystrici.  Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Mária Mičianiková.  

V rámci dejepisu žiaci 9. ročníka absolvovali exkurziu do Banskej Bystrice – do Múzea 

SNP. Múzeum s bohatými zbierkami a zaujímavým výkladom žiakov zaujalo.  

Vyučujúca dejepisu zabezpečila prednášku s pracovníkom Novohradského múzea 

Lučenec s pánom  Mgr. Štefanom Chrastinom, ktorý prišiel do našej školy prednášať 

o sklárskom priemysle v Novohrade, čo deviataci uvítali a prednášku hodnotili vysoko. 

V IX. ročníku bola hodinová dotácia dejepisu, čo výrazne prospelo aj k pochopeniu učiva 

i súvislostí a k rozvoju kritického myslenia. Myslím, že žiaci si začínajú uvedomovať 

režimy a ich hrozby, nebezpečenstvá extrémizmu , rasizmu, fašizmu a iných nežiaducich 

javov. „Dotáciu hodnotím pozitívne“, v hodnotiacej správe uviedla vyučujúca Mgr. Mária 

Mičianiková.  

 

Prírodovedné súťaže a olympiády: 

Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G  Liliana Gondová, 3.miesto – úspešný riešiteľ  

Laura Lauková, 6.miesto – úspešný riešiteľ, Veronika Poliaková - 13.miesto, riešiteľ OK 

6.a7.ročník -kategória F  

Zuzana Šoltésová - 5.miesto, Roman Tamáš - 19.miesto, Nikolas Hangonyi - 23.miesto  

8.a 9.ročník –kategória E 

Branislav Gúgľava     8.miesto – úspešný riešiteľ  

Žiakov pripravovala vyučujúce Mgr. Katarína Sluková a Mgr. Renata Halajová. 

Biologická olympiáda 

kategória D  (okresné kolo ) : 

-teoreticko-praktická časť 

 5. až 7.ročník –  Zuzana Šoltésová   2.miesto – úspešný riešiteľ  

    Magdaléna Majkútová  3.miesto – úspešný riešiteľ  

    Matej Hronec   4.miesto - riešiteľ     

kategória C (okresné kolo) : 

-teoreticko-praktická časť 

8. a 9.ročník –Branislav Gúgľava   1.miesto – úspešný riešiteľ 

Jakub Mochťák   3.miesto – úspešný riešiteľ 

Na krajské kolo postúpil Branislav Gúgľava, umiestnil sa na 9.mieste ako úspešný 

riešiteľ. Žiakov  pripravovala zástupkyňa školy PaedDr. Renata Tóthová. 
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Chemická  olympiáda 

9.ročník –  Gúgľava Branislav   6.miesto – úspešný riešiteľ 

        Mochťák Jakub    9.miesto – úspešný riešiteľ 

        Babiak Štefan    14.miesto – úspešný riešiteľ  

Žiakov pripravovala riaditeľka školy RNDr. Katarína Golianová. 

Exkurzie 

Exkurzia ČOV Lučenec, Úpravňa vody Málinec, Vodná nádrž Málinec 

Dňa 25.októbra 2017 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Čističke 

odpadových vôd v Lučenci pod vedením vyučujúcich Slukovej, Golianovej a Halajovej. 

Pracovník ČOV nás postupne oboznamoval so všetkými fázami, ktorými prechádza 

znečistená voda. Prezreli sme si miesto prítoku, mechanické, biologické aj chemické 

čistenie vody. Oboznámili sme sa s produktmi, ktoré pri čistení vody vznikajú a s ich 

ďalším použitím a získali množstvo nových, zaujímavých poznatkov. 

V našej exkurzii sme pokračovali do Úpravne vody v Málinci, kde sa voda z vodnej nádrže 

Málinec upravuje do podoby pitnej vody z vodovodu. Prezreli sme si jednotlivé časti 

prevádzky spojené s odborným výkladom. 

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

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

sa prevádzky vodnej stavby nám ochotne poskytol zamestnanec vodnej nádrže Málinec.  

Odborná exkurzia umožnila žiakom poznávať predmety, javy a procesy priamo v 

pôvodnom prostredí a v typických podmienkach. Využitie výsledkov z absolvovanej 

exkurzie bude súčasťou ďalších vyučovacích hodín chémie, geografie a prierezovej témy 

environmentálna výchova. Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. Katarína Sluková. 

Cestovné náklady boli hradené z OZ Sparťan. 

Hvezdáreň  a planetárium Maximiliána Hella  Žiar nad Hronom 

Dňa 26.apríla 2018 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do 

Hvezdárne Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom spolu s vyučujúcimi Halajovou, 

Mičianikovou a Slukovou.  Exkurzia začala vo Hviezdnej sále, ktorá je v súčasnosti plne 

digitalizovaná. Zažili sme v nej  prechádzku slnečnou  sústavou. Spoznali sme planéty 

našej slnečnej sústavy, ich mesiace, súhvezdia. Potom sme sa presunuli do prednáškovej 

sály, kde nás zaujala prednáška o Slnku. „Vedeli ste, že je Slnko zelené?“, tak aj takúto 

informáciu sme sa dozvedeli. Žiaci zahrnuli prednášajúceho množstvom otázok, ktoré sa 

týkali najmä čiernej diery. Počasie žiakom neprialo, tak sa nemohli zúčastniť pozorovania 
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ďalekohľadom a cestou späť návštevy Vígľašského zámku. Pani učiteľka Mičianiková nám 

spestrila cestu domov rozprávaním o Vígľašskom zámku. Vedúcou exkurzie bola 

vyučujúca Mgr. Renata Halajová. 

Vietnam – brána do Indočíny – vzdelávací program 

Dňa 17.mája 2018 sa žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka pod vedením vyučujúcich  

Slukovej, Halajovej a Malčekovej zúčastnili  v rámci projektu Svet okolo nás 

interaktívneho vzdelávacieho programu Vietnam – brána do Indočíny. 

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. Po vzdelávacom programe žiakov ešte čakala prehliadka Synagógy, ktorá je od 

mája 2016 po rekonštrukcii znovuotvorená a sprístupnená verejnosti. Žiaci si vypočuli  

odborný výklad z histórie a rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky a pozreli si 

stálu expozíciu židovského kultúrneho dedičstva. Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. 

Katarína Sluková. Na exkurziu bol príspevok z OZ Sparťan. 

Návšteva solárnej elektrárne v Lovinobani 

Dňa 7.mája 2018 v rámci aktivít Dňa Zeme boli žiaci 9. ročníka s p. uč. Slukovou a p. uč. 

Ševčíkovou v solárnej elektrárni v Lovinobani. Táto elektráreň je postavená na mieste starej 

fabriky, konkrétne na jej smetisku. Pracovník elektrárne žiakom vysvetlil princíp výroby 

solárnej energie. 

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. 

 

Environmentálne aktivity 

Projekt EKOALARM 

Škola sa v septembri zapojila do projektu EKOALARM a získala zberné nádoby do každej 

triedy určené na zber papiera a plastov. Koordinátorkou projektu bola Mgr. Renata Halajová. 
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Projekt Zbieram baterky 

Prebiehal aj zber starých, použitých batérií a žiariviek  s názvom Zbieram baterky: 

www.zbierambaterky.sk.  Do zberu sa zapojili:  Kamil  Mihalko – 22 kg bateriek,  

žiarivky: 85ks  Adam Hraško – 3kg bateriek. Môžeme konštatovať, že zber použitých 

a nefunkčných bateriek sa na škole ujal a prebieha stále. Koordinátorkou projektu bola 

Mgr. Renata Halajová. 

Recyklohry 

Naša škola aj tento školský rok pokračovala v školskom recyklačnom programe Recyklohry. 

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. Koordinátorkou projektu boli zástupkyňa školy 

Tóthová a Halajová. 

 

Z činnosti žiakov špeciálnych tried  
 

  V septembri si žiaci prvého a druhého stupňa špeciálnych tried  urobili  cvičenie v 

prírode. V teoretickej časti sa oboznámili so zdravotnou prípravou a dopravnou výchovou 

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

prázdninách - v plnení: Zdravotná príprava, dopravná výchova, orientácia v teréne, 

zdolávanie prírodných prekážok, ale aj radosť z hubárskych úlovkov patrilo k tomuto 

pekne strávenému slnečnému dňu. 

V dňoch 15.- 16. 11. 2017 sa v škole učilo podľa osobitného plánu pri príležitosti:                

„Týždňa boja proti drogám“. Špeciálne triedy pracovali podľa neho dva dni. Mali 

pripravený program primeraný ich veku.  Prebehli mnohé aktivity na danú tému - alkohol, 

fajčenie, drogy legálne a nelegálne a ich škodlivý vplyv na ľudský organizmus. Diskusia 

prebiehala vo veľmi aktívnom duchu. Ďalej pracovali na témach ako napr. kyberšikana, 

beseda s pracovníkmi colného úradu,  Únia nevidiacich a slabozrakých  – Biela pastelka, 

zdravá výživa, športom k zdraviu  a vytvorili plagáty k téme: Droga ako nepriateľ a zdravú 

výživu, kde pracovali v skupinách. 

http://www.zbierambaterky.sk/
http://www.recyklohry.sk/
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Dňa 5.10.2017 na 4 vyučovacej hodine si žiaci špeciálnych tried pripomenuli 

prostredníctvom prezentácie a aktivít „Deň mlieka“. Pripomenuli si a porozprávali 

o dôležitosti tejto suroviny o obsahu vitamínov a o ďalšom spracovaní mlieka a mliečnych 

výrobkoch. Mlieko by nemalo chýbať v žiadnej domácnosti. Hodinu sme ukončili súťažou 

v pití mlieka. 

26.10.2017 – pri príležitosti „ Medzinárodného dňa školských knižníc“ sme si 

v priestoroch školskej knižnici pripomenuli a odprezentovali  „Deň jablka“.  Význam 

jablka, obsah vitamínov, spracovanie jablka, príslovia sme si ukázali cez prezentáciu. 

Získané informácie sme si overili mini kvízom. Zasúťažili si o najrýchlejšie zjedené jablko 

– vyhral Dávid Oláh z 1. špec. triedy. 

Dňa 1.12.2017  sa uskutočnilo vyhodnotenie Výtvarnej súťaže tiesňového volania a 

civilnej ochrany. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

vyhlásila v poradí už štvrtý ročník výtvarnej súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA 

TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY “  na tému : Záchranár civilnej 

ochrany – môj kamarát pri príležitosti oslavy Národného dňa čísla tiesňového volania 112, 

ktorý si každoročne pripomíname dňa 1. decembra.  Propagácia existencie a fungovania 

tiesňového čísla 112 je veľmi dôležitá najmä medzi deťmi a mládežou, nakoľko správne 

nepoznajú účel tohto čísla, čo je často krát  príčinou neoprávnených volaní na linku 112 a 

zbytočnej záťaže operátorov. Umiestnenie žiakov:                                                                                                                          

Miroslav Laurenčík - 1. miesto, Klaudia Oláhová - 2.miesto,  Kristián Oláh - 3.miesto – 

žiaci III. špec. triedy a pracovali pod vedením vyučujúcej Mgr. Kataríny Šišákovej. 

Výtvarná práca Miroslava Laurenčíka postúpila do celoslovenského kola, kde získala 2. 

miesto. Žiaci boli pozvaní na oficiálne slávnostné vyhodnotenie súťaže do Lučenca na 

Okresný úrad, kde boli ocenení krásnymi cenami, z ktorých mali radosť.  

6.12.2017 bolo pasovanie piatakov aj špec. tried na štvrtej vyučovacej hodine. Žiaci pod 

vedením učiteliek sa predstavili rôznymi scénkami, kde do programu prispeli aj žiaci špec. 

tried. 

III. špeciálna trieda sa zapojila do výtvarnej súťaže k zimným olympijským hrám s témou 

„Olympizmus“. Boli odoslané tri výtvarné práce za ktoré sme dostali ďakovný list od 

slovenského olympijského výboru. 

Vianočné posedenie prebehlo v príjemnom vianočnom duchu. 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. 
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Bola vyhodnotená výtvarná súťaž: „O najkrajší Vianočný pozdrav “ vyhlásenú ZŠ 

s MŠ Halič. V I. kategórii  - bola vyhodnotená Daniela Balogová a v II. kategórii – 

Natália Balogová. Žiačky dostali veľmi pekné vecné ceny.       

3. februára sa naši žiaci premenili na postavičky z rozprávok a zabávali sa na fašiangovom 

karnevale.  

Valentín - Tento sviatok, ktorí sa oslavuje v celom svete sme si pripomenuli aj my a 

vyrobili sme pre svojich kamarátov pekné "Valentínky". 

Marec je mesiac knihy, a tak treba pripomenúť, že aj u nás máme miesta, kde sa sústreďujú 

vo väčšom množstve. V utorok 27. marca sme sa vybrali na jedno také miesto pozrieť a 

naše kroky nás zaviedli do Novohradskej knižnice v Lučenci. Tam nás už čakali tety - 

knihovníčky, ktoré nám o nich toho porozprávali neúrekom a ukázali nám svoju zbierku 

kníh, ktoré si môžu členovia knižnice - čitatelia požičiavať.  Pri prechádzaní jednotlivých 

oddelení sme mali možnosť vidieť krásnu výstavu portrétov slávnych hviezd p. Slavomíra 

Ďuroša z Veľkého Krtíša, ktoré nás očarili. Pokračovali sme však ďalej, lebo v tento deň 

na nás ešte len krásne miesta čakali. Presunuli sme sa do zrekonštruovanej pýchy mesta 

Lučenec - Synagógy. Po odbornom výklade z histórie a rekonštrukcie stavby sme si 

pozreli aj expozíciu tohto židovského kultúrneho dedičstva. Bolo to také nádherné a 

zaujímavé, že sme nevedeli, kde skôr ísť čo skôr pozrieť. Nakoniec sme sa s ňou predsa len 

rozlúčili, veď na nás ešte čakala Radnica. Ďalšie krásne miesto, plné expozícii z histórie 

mesta Lučenec. Vedúcou exkurzie bola Mgr. Mária Bariová. 

Žiaci Miroslav Laurenčík, Oliver Oláh, Kristián Oláh sa zúčastnili prijímacieho pohovoru  

na OUI v Lučenci. Pokračujú ďalej v štúdiu na SOUI v Lučenci v odbore murár. 

Žiaci III. špec. triedy vyrobili darčeky na zápis  pre budúcich prváčikov.  

Pri príležitosti akadémie  školy žiaci II. špeciálnej triedy vyrobili a inštalovali výzdobu 

v kultúrnom dome. Žiaci II. a III. špec. triedy vyrobili  darčeky pre rodičov. 

Pani uč. Kristínová a Šišáková spolu so žiakmi III. špeciálnej triedy založili nové skalky 

pri vchode do budovy školy pri príležitosti dňa  Zeme. 

III. špeciálna trieda sa zapojila do výtvarnej súťaže , ktorú vyhlasovala Galéria 

Bloom - Divín s témou „Motýľ“.  III. špeciálna trieda sa zapojila do Súťaže - LESOV 

SR – „Od stromu k zošitu“  Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl 

do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej 

obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej 

potreby. Týmto projektom chceli poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne 

žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch.  
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Vyučujúca Mgr. K. Šišáková pripravila spolu so svojimi žiakmi dňa 1.6.2018  olympijsky 

deň - školskú olympiádu. V rámci tohto dňa boli dodržané všetky náležitosti olympiády. 

Zaznela olympijská hymna a po nej žiaci vztýčili olympijskú vlajku. Nasledovalo 

zapálenie ohňa. Na záver sme prečítali sľub športovcov a rozhodcov. Celý deň sa niesol v 

duchu olympijskom a dodržiavaním športových zásad fair - play. Na záver bolo slávnostné 

vyhodnotenie a odovzdávanie cien za ktoré ďakujeme SOV v Lučenci Dr. Žingorovi. 

7. 6. 2018 sa žiaci II. A III. špeciálnej triedy vybrali na školský výlet do kaštieľa v Divíne. 

12.6.2018 žiaci I. špec. triedy absolvovali spolu so žiakmi I.  stupňa výlet do Banskej 

Štiavnice, kde si prezreli banské múzeum v prírode „štôlňa Bartolomej“ ako aj historické 

centrum mesta Banská Štiavnica. Súčasťou výletu bol aj kaštieľ Sv. Anton.  

25.6. 2018 žiaci I. špeciálnej triedy absolvovali didaktické hry a 27.6.2018 cvičenie prírode 

a  dopravnú výchovu. 

 

Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu školy – Mgr. Katarína Sluková 

 

V školskom roku 2017/2018 pracoval výchovný poradca na základe vypracovaného plánu 

práce, zúčastňoval sa zasadnutí výchovných poradcov na CPPP aP  v Lučenci 

a spolupracoval prostredníctvom elektronickej pošty so Školským výpočtovým strediskom 

v Banskej Bystrici.  

V školskom roku 2017/2018  bolo na škole 25 končiacich žiakov, z toho traja žiaci zo 

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

pokračovať v štúdiu, žiačka splnila desať rokov povinnej školskej dochádzky. Počas 

školského roka žiakom  pri rozhodovaní pomáhali nábory zástupcov jednotlivých 

stredných škôl a stredných odborných škôl. Zúčastnili sa exkurzie na  SOŠ technickej 

v Lučenci, Spojenej škole v Poltári, Obchodnej akadémii v Lučenci, Strednej zdravotníckej 

škole v Lučenci, na „Burze stredných škôl“.   

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

Vo februári 2018 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov a žiakov ôsmeho a  

deviateho ročníka so zástupcami stredných škôl, stredných odborných škôl, s výchovným 

poradcom školy, zástupkyňou školy a triednymi učiteľkami. 
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Rozmiestnenie žiakov je nasledovné: 

Škola Odbor Meno a priezvisko 
Gymnázium  B. S. Timravy Lučenec gymnázium  1 žiak 

Gymnázium J. G. Tajovského  

Banská Bystrica 

gymnázium 1 žiak 

Športové gymnázium Banská Bystrica gymnázium - šport 1 žiak 

SPŠ stavebná O. Winkleram, Lučenec staviteľstvo 2 žiaci 

Pedagogická a sociálna akadémia 

Lučenec 

učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

2 žiačky 

Stredná zdravotnícka škola 

Lučenec 

zdravotnícky asistent 1 žiačka 

SPŠ stavebná a geodetická Bratislava staviteľstvo 1 žiak 

SPŠ stavebná a geodetická Košice staviteľstvo 1 žiak 

SŠ - SOŠ elektrotechnická Banská 

Bystrica 

mechanik elektrotechnik 1 žiak 

Hotelová akadémia Brezno hotelová akadémia 1 žiačka 

Spoj.škola – SOŠ stavebná B. Bystrica operátor stavebnej výroby 1 žiak 

SOŠ technická Lučenec operátor stavebnej výroby 3 žiaci 

SOŠ hotelových služieb a dopravy 

Lučenec 

 

 

 

kozmetička a vizážistka 1 žiačka 

čašník, servírka 2 žiaci 

cukrár 1 žiačka 

OU internátne Lučenec opatrov. starostlivosť 

v zariadení soc. starostliv. 

1 žiačka 

stavebná  výroba -  

murárske práce 

3 žiaci 

 

V školskom roku sa výchovný poradca zúčastňoval zasadnutí žiackej školskej rady 

a požiadavky žiakov predkladal vedeniu školy.  

Aj tento školský rok vyrezávané tekvice, hoci ich nebolo veľa, potešili. Členovia žiackej 

školskej rady sa spolupodieľali na vyhodnotení súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. 

Naši deviataci v spolupráci so žiackou školskou radou pripravili Pasovanie piatakov za 

žiakov druhého stupňa  a odovzdali im „pasovací list „ .  

V decembri, vďaka ochotným žiakom z deviateho ročníka, navštívil našu školu Mikuláš. 

Nezabudol so sebou vziať aj svojich pomocníkov – čerta a anjela. Okrem sladkostí vo vreci 

priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. 
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V mesiaci máj členovia žiackej školskej rady v spolupráci s výchovnou poradkyňou, 

zástupkyňou školy a asistentkou učiteľa zorganizovali dlho očakávanú akciu Spanie 

v škole - Popoludňajšie aktivity v škole, pobyt v škole v noci.  

Pobytu sa zúčastnilo 19 žiakov druhého stupňa.  

Výchovný poradca 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. 

 V júni školského roku 2017/2018 vyplnil výchovný poradca prihlášky žiakov ôsmeho 

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

 

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.  

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. 
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V rámci krúžku Robotické programovanie sa žiaci oboznamovali so základmi 

programovania a tvorby algoritmov v programovacom prostredí Lego Mindstorms 

Education EV3. Oboznamovali sa so základnými časťami robotickej stavebnice 

a s konštrukciou robota.  

Aj tento rok sa žiaci zúčastnili robotickej súťaže FLL (First Lego League) v Banskej 

Bystrici s témou Hydro dynamics – Voda v pohybe, kde sa umiestnili na celkovom 3. 

mieste (1. miesto – časť projekt).  
Tím pozostával z 10 členov: Š. Babiak, M. Sásik, K. Mihalko, V. Gúgľavová, L. 

Barcajová, A. Hraško, M. Mičianik, V. Poliaková (nahradila M. Sondora), L. Gondová, J. 

Bučko.  

  

 
Obrázok 5 Družstvo Čertíkov - robotická súťaž - 3. miesto BB – vedúca družstva Mgr. Petra Komárová 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže iBobor. Celkovo sa zapojilo 31 žiakov, 

z toho 13 žiaci I. stupňa. 

 

 

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 2018, čím 

sme získali ďalší webový priestor www.zslovinobana.edupage.sk 

Máme  prístup do premium testov a digitálnej knižnice, kde si môže každý učiteľ nájsť 

mnoho zaujímavých materiálov. 

http://skd0.webnode.sk/
http://www.spec-lov.webnode.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
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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 2017/2018  vychádzal z úloh primárnej a sekundárnej 

prevencie podľa programov na daný školský rok.      

 Zamerali sme sa na výchovu v triede k ľudským právam, obchodovaniu s ľuďmi, 

prevencii sociálno-patologických javov v rámci triednických hodín a na jednotlivých 

vyučovacích hodinách a preventívnych aktivitách počas Týždňa boja proti drogám.  

 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 9. ročníka Timea Longauerová a Marta Majkútová sa prihlásili na sociálno-

psychologický výcvik v oblasti drogových závislostí do CPPPaP v Lučenci, ktorý sa tento 

rok nerealizoval.           

 V rámci „ Týždňa boja proti drogám“ žiaci pracovali s týmito odborníkmi: pani 

Gubániová (Poradňa zdravia LC), OZ Biela pastelka, Colná správa (zamestnanci Colného 

úradu LC, vyslaní Colným úradom BB), p. Vrábeľ (Občianske združenie Slovensko bez 

drog) a množstvo tém a činností vykonávali so žiakmi naši pedagogickí a odborní 

zamestnanci. 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: Nebuď otrok drog! 

(literárna a výtvarná tvorba); Leporelo o drogách; Práva detí, očami detí; Internet je okno 

do sveta ... ale nevieme, kto stojí za ním (kyberšikana); Schopnosť povedať NIE! 

(komunikácia); Nie som na predaj (obchodovanie s ľuďmi); Sme jeden tím (tvorba 

triednych plagátov); Keď je už neskoro (prvá pomoc); Ovocie a kooperácia (aktivity 

pre skupiny žiakov); Zdravá strava (výroba šalátov z ovocia a zeleniny). Plagát každej 

triedy bol vyvesený na prízemí budovy. Na záver TBPD si žiaci zasúťažili a Pohybom ku 

zdraviu s zahrali (volejbal, floorball, šach, sudoku, stolný tenis, stolný futbal a rôzne 

spoločenské hry). 

Škola sa zapojila do celonárodných zbierok: Biela pastelka, Hodina deťom a Deň 

narcisov. 

PEER aktivistky si pripravili rôzne rozhlasové relácie (Mesiac úcty k starším, Svetový 

deň vody, Svetový deň zdravia).  

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

PEER-ky pripravili červené stužky, vstupovali do tried a pripli ich všetkým žiakom 

a zamestnancom školy a oboznámili ich s možnosťami prevencie a nákazy vírusom 

HIV/AIDS.           

 V rámci spolupráce so školským parlamentom sme riešili medziľudské vzťahy 

v triedach a vo výchovno-vzdelávacom prostredí.  

V 3. špeciálnej triede som realizovala besedu v rámci Svetového dňa bez tabaku, na ktorej 

som sa venovala prevencii sociálno-patologickým javom a hlavne vplyvu fajčenia na 

organizmus človeka. Počas celého školského roku navštevovali PEER aktivistky záujmový 

útvar Rovesníci, prostredníctvom ktorého sa realizovali vyššie uvedené aktivity a činnosti. 

Počas celého roku sme spolupracovali s vedením školy, pedagogickými a odbornými 

zamestnancami, s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a pracovníkmi 

CPPPaP v Lučenci.  
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V priebehu školského roka sa aj žiaci I. stupňa zapojili do celoslovenských zbierok 

Biela pastelka, Hodina deťom či Deň narcisov.  

Pripravili sme relácie do školského rozhlasu, Mesiac úcty k starším, Svetový deň výživy, 

Tolerancia, Liga proti rakovine – Deň narcisov, zúčastnili sa besied na témy: Svetový deň 

výživy, Svetový deň boja proti drogám, Dúhová mozaika ľudských práv, program Ružová 

a biela, Svetový deň vody, Bezpečne na cestách, Deň mlieka, Svetového dňa bez tabaku. 

V priebehu roka sa realizovali aj rôzne aktivity a to Týždeň boja proti drogám. 

V dňoch 15. a 16. novembra 2017 v našej základnej škole na prvom stupni prebehlo 

blokové vyučovanie  v rámci „ Týždňa boja proti drogám“.  Program prevencie  bol 

rôznorodý a zaujímavý.  Žiaci mali pripravené rôzne aktivity na tieto dni so zameraním na 

témy: Zdravá výživa, V zdravom tele, zdravý duch, Šport- moja závislosť, netradičné 

športy, pohybové aktivity, vytváranie rôznych posterov, zhotovenie priestorových 

predmetov ako – ovocie a zelenina, ochutnávanie ovocia a zeleniny, vlastnoručne 

namiešané nátierky. K týmto témam boli prizvaní odborníci z Ligy nevidiacich v Lučenci – 

Biela pastelka p. Oláhová. Ako sa správne starať o zuby im priblížila p. Gubániová 

z Poradne zdravia v Lučenci. A ako sa správne starať o svoje zdravie nám porozprával 

a predviedol pán Peter Valach, zdravotník z Rýchlej zdravotnej pomoci v Lovinobani. Pani 

učiteľky vhodnou formou deťom priblížili dané témy aj prostredníctvom CD nahrávok, 

prezentáciami a rozhovormi so žiakmi. 

 

29. mája 2018 sa na I. stupni základnej školy uskutočnila dopravná výchova na tému: 

,,Učíme sa správať bezpečne.“ Na prvej hodine sa žiaci oboznámili s danou témou 

prostredníctvom prezentácie z CD. Plnili rôzne aktivity a to: vypĺňanie pracovných listov, 

jazda na kolobežkách okolo prekážok, jazda zručnosti na bicykloch.  

Deň nám spestrili svojou návštevou, prednáškami a ukážkami pán kapitán Peter Káčerík 

z PZ – odbor dopravnej polície v Lučenci, pán Peter Valach z Rýchlej záchrannej služby 

v Lovinobani. Za spoluprácu im ďakujeme. Tešíme sa na ďalší ročník dopravnej výchovy. 

 
Obrázok 6 dopravná výchova na multifunkčnom ihrisku školy 

 

1.6.2018 sa uskutočnil Olympijský deň, kde si žiaci zašportovali, zmerali si svoje sily 

v rôznych druhoch športov a mali radosť z pohybu.   
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Vyhodnotenie činnosti školského psychológa – Mgr. Petra Turčanová 

Pravidelne podľa plánu som sa venovala individuálnej prípadovej práci so žiakmi, ktorí 

potrebovali pomoc v osobnostných problémoch, žiakom s vývinovými poruchami učenia 

a žiakom zo SZP. Zaoberala som sa aj žiakmi s poruchami správania, ktoré sa prejavujú 

počas vyučovania a aj v domácom prostredí. Riešili sme v spolupráci s triednymi učiteľmi 

a vedením školy neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, záškoláctvo, bitky 

a prejavy sociálno-patologických javov. Žiakom s poruchou pozornosti a aktivity som sa 

venovala v rámci voliteľného predmetu Terapeutické a korektívne cvičenia. 

Poskytovala som konzultačno-poradenskú činnosť žiakom, rodičom, triednym 

učiteľom a pedagógom, ktorí boli ochotní a spolupracovali pri rôznych problémoch so 

žiakmi. Spolupracovala som s vyučujúcimi aj pri vypracovávaní IVVP pre žiakov 

individuálne integrovaných a aj pre žiakov zo SZP, a následnej administratívnej činnosti, 

ktorá sa týka takéhoto žiaka. 

Podľa potreby som sa zúčastňovala na vyučovacích hodinách ako pozorovateľ, 

hlavne v prvých ročníkoch, v ktorých som sa zamerala na začlenenie žiakov do kolektívu, 

adaptáciu na požiadavky školy a následne som výsledky konzultovala s triednymi 

učiteľmi. S odstupom času a po rozhovore s rodičmi som vykonala orientačnú diagnostiku 

žiakom, ktorí mali ťažkosti v učení alebo správaní a poprípade boli aj vyšetrení CPPPaP 

v Lučenci alebo v priestoroch ZŠ v spolupráci s Mgr. Ivicou Ferancovou.   

  V apríli som sa zúčastnila na zápise žiakov do 1. ročníka a následne som 

konzultovala výsledky s poradenskými zariadeniami, nakoľko spolupráca s CPPPaP je na 

veľmi dobrej úrovni a aj s inými poradenskými centrami v Lučenci.  

Zúčastnila som sa dvoch workshopov, ktoré boli realizované CPPPaP zamerané na 

obchodovanie s ľuďmi a na problémy s príjmom potravy.    

 Ďalšie činnosti boli spojené s činnosťou koordinátorov na 1. a 2. stupni (napr. 

prednáška o sociálno-patologických javoch a fajčení v rámci Svetového dňa bez tabaku), 

ďalšie aktivity boli spojené s činnosťou PEER.  

 

Environmentálne aktivity: 1. a 2. stupeň – koordinátori Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. 

Renata Halajová – výber niektorých činností 

7. mája 2018 – Deň Zeme - I. stupeň, II. stupeň ZŠ, špeciálne triedy  - aktivity pri 

príležitosti Dňa Zeme. Každá trieda počas celého dňa postupovala podľa vopred určeného 

rozpisu. Žiaci sa zúčastnili v doprovode vyučujúcich   aktivít, ktoré viedli Lukáš Wittlinger 

a Peter Oravec (členovia dobrovoľnej ochrany prírody), Ing. Paučo a Ing. Majorošová 
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(Lesný závod Kriváň). Žiaci piateho ročníka vytvorili poster s environmentálnou tematikou 

pod vedením p. u. Mičianikovej a s triednou učiteľkou – p. u. Komárovou vyzbierali smeti 

v okolí školy. Siedmaci vyčistili les  pri záhradkárskej osade a šiestaci spolu s ôsmakmi 

vyzbierali smeti na trase Lovinobaňa – Cinobaňa. Deviataci si v úvode dňa vypočuli 

prednášku Ing. Mánikovej ( Odbor starostlivosti o ŽP  OÚ Lučenec) o CHKO Cerová 

vrchovina a navštívili  Solárnu elektráreň v Lovinobani. Dvaja žiaci  VII.A triedy, Martin 

Štrba a Matúš Alberti, spolu s Ing. Poliakovou strávili deň v zasadačke Kultúrneho domu 

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

Zber bol odvezený v spolupráci s Obecným úradom Lovinobaňa. 

 

Obrázok 7 Deň zeme 2.stupeň - vstup dobrovoľných ochrancov prírody 

Žiaci III. špeciálnej triedy, pod vedením p. u. Šišákovej a p. u. Kristínovej, vytvorili pred 

budovou školy nádhernú skalku.  

7.5.2018 Deň Zem 1. stupeň - Vzbudiť zábavnou a pútavou formou v deťoch záujem o 

životné prostredie, o jeho ochranu. Výstava výrobkov z odpadového materiálu, poster, 

pracovné listy. Zhotovenie bublifuku a plastelíny. Aktivity: 1.-2. hod. : zber papiera 

a elektro-odpadu, naučiť deti správne triediť odpad, vyrobenie papierovej koruny Deň 

Zeme, omaľovánky Deň Zeme, vyrobenie bublifuku a plastelíny,  modelovanie 

z vyrobenej plastelíny, výrobok z odpadového materiálu.   

Pracovné listy: 1. ročník - živočíchy, matematika Deň Zeme, 2. ročník – lesné novinky, 

lesné všeličo, 3. a 4. ročník – Deň Zeme tvrdé a mäkké spoluhlásky, matematika do 1000. 

Aktivity: 3.-5. hod. - Orientačný skupinový  beh po stanovištiach.  
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Trasa: ZŠ Lovinobaňa – jabloňový sad – záhradky – Konopište. Spoločný presun 

k studničke, zbieranie odpadu a návrat do školy. 

 

 

Obrázok 8 Deň Zeme - aktivity 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD 

  

  V školskom roku 2017-2018 sme na škole mali v prevádzke dve oddelenia ŠKD.  

V 1.oddelení bolo zapísaných 32 detí pracovala s nimi  vychovávateľka Zlatica Kubišová . 

  V 2. oddelení bolo zapísaných 30 detí pracovala s nimi vychovávateľka Marína Kováčiková a od 

20.septembra 2017 nastúpila Anna Porubiaková  

Výchovná činnosť v ŠKD vychádzala z plánu výchovno-vzdelávacej činnosti na školský 

rok 2017/2018. 

Denná skladba bola  rozvrhnutá do 4 častí: odpočinková, rekreačná, výchovná, príprava 

na vyučovanie. Pri všetkých aktivitách v priebehu výchovného procesu boli rešpektované 

požiadavky na voľný čas dieťaťa ako požiadavka dobrovoľnosti, aktivity, citlivosti, 

sebarealizácie a pedagogického ovplyvňovania voľného času dieťaťa. Uvedené 

požiadavky sa prelínali všetkými zložkami výchovných činností. 

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. Na základe požiadavky rodičov , si deti písomnú prípravu robili väčšinou doma 

a tak naša príprava na vyučovanie spočívala v prevažnej väčšine z didaktických hier.  

Všetky výchovné zložky – SVOV, PEOV, PTOV, TVOV, EVOV sledovali rozvoj 

osobnosti dieťaťa a rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa :biologický, fyziologický, 
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psychický (rozumový, citový, vôľový), sociálny a realizovali sa pomocou metód a foriem 

výchovnej činnosti. 

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

hudobno-pohybové hry a pod. 

Obsah výchovnej práce nadväzoval na vyučovanie, deti získavali zručnosti a návyky, 

osvojovali si pravidlá spoločenského správania, pracovali v kolektíve, mladší sa učili od 

starších, rozvíjali si svoje vnútorné kvality. 

Námety výchovnej činnosti v programe ŠKD boli združené do tematických celkov a 

rozpracované v mesačných a týždenných plánoch. 

 

Z akcií ktoré sme uskutočnili v školskom roku 2017-2018 spomeniem 

nasledovné: 

- V jesennom období sme pripravili pre deti, športové popoludnie- preťahovanie 

lanom 

- Výstavu ovocie a zeleniny. Všetky tieto dary boli vystavené na výstavke vo 

vestibule. Deti zažili zaujímavé odpoludnie, kde  plnili úlohy – pomenovávali 

ovocie a zeleninu, triedili, pomocou hmatu a určovanie pomocou chute. Z plodov 

pagaštanu konského vytvárali na asfalte zaujímavé obrázky. Akciu pripravila 

Kubišová 

- 1.oddelenie pripravilo pre starých rodičov pekné pozdravy v tvare sovičky pri 

príležitosti Októbra Mesiaca - Úcty k starším . 

- Ako každý rok sme pripravili „Tekvicovú parádu“ súťaž o najkrajšiu tekvicu a Noc 

strašidiel. Akciu pripravila Kubišová a Porubiaková 

- Slávnostná imatrikulácia prvákov v slovenskom duchu. Akciu pripravila Kubišová a 

Porubiaková  

- Mikulášska čižmička – prekvapenie pre kamaráta a príchod Mikuláša do oddelení , 

program pre Mikuláša. Tento rok sa konala súťaž o najkrajšie vyrobenú vianočnú 

ozdobu . Akciu pripravila Kubišová a Porubiaková 

- Kto sa hrá sa  nenudí hry na snehu, tvorenie zo snehu – stavanie snehuliakov, iglu. 

- Tento rok sa fašiangový karneval konal počas vyučovania a nie   samostatne v ŠKD. 

Akciu pripravila Porubiaková 

- 8.marec – MDŽ deti z 1. oddelenia  pod vedením  vychovávateľkou Kubišovej 

vyrobili vkusné darčeky pre mamičky a staré mamy. 

- Rozprávkové vretienko bol názov akcie spojený s návštevou žiackej knižnice, kde si 

deti pozreli knihy, ktoré si môžu vypožičať. Po návrate do oddelenia si pozreli 

prezentáciu Z rozprávky do rozprávky, mali pripravené pracovné listy st. deti a ml. 

deti omaľovánku. Akciu pripravila Kubišová 

- Vynášanie Moreny je akcia, ktorú mávame každoročne, je spojená so súťažou 

o najkrajšiu Morenu, kde deti dostali sladkú odmenu 

- 22.4.2017 Deň zeme tento rok sme mali pripravené aktivity na celý týždeň , 

prezentácia o Zemi, triedenie odpadu, rozprávka, rýchlostná matematika, úprava 

kvetinovej žabky a zakončili sme to besedou s pracovníčkou OÚ Lučenec Odboru 

starostlivosti o životné prostredie Ing. J.Mánikovou, ktorá deťom priblížila chránené 

územia v našej blízkosti.  Akcie pripravila Kubišová                              
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- Stavanie mája- deťom sme chceli priblížiť ľudové zvyky a tradície- Kubišová a tak 

za spevu májovej piesne – Porubia praxková, sa vyniesol symbolický máj, ktorý 

dievčence vyzdobili farebnými stuhami. 

- Na spríjemnenie popoludňajšej činnosti prispelo aj interaktívne divadielko. Akciu 

pripravila PaedDr. D. Líšková 

- Deň matiek každé oddelenie vyrobilo pekné darčeky pre mamičky. Akciu pripravila 

Kubišová a Porubiaková  

- Slávnostná akadémia aj my sme prispeli  do programu modernými tancami – 

Porubiaková a rozprávkou Tri prasiatka - Kubišová     

- 1.jún MDD sme uskutočnili po oddeleniach : 1.oddelenie súťaže na chodbe : chôdza 

na chodúľoch, skok vo vreci, prenášanie vajíčok, prekážková dráha, stoličkový 

tanec, diskotéka  a občerstvenie – Kubišová , 2.oddelenie : diskotéka - Porubiaková 

- 12.6.2018 sa konal celodenný výlet Banská Štiavnica , Svätý Anton, návšteva štôlne 

Bartolomej. Akciu pripravila Kubišová 

 

Aj v tomto školskom roku 2017-2018 sa uskutočnila súvislá prax študentov z PaSA 

Lučenec od 19.marca - do 13. apríla 2018 Petra Kubišová- súvislá prax, od 21.mája – do 1. 

júna 2018 Petra Babiaková- náčuvová prax a od 25. apríla- do 14.mája 2018 

zamestnankyňa MŠ v Lovinobani Bc. Martina Odrobinová-náčuvová prax. Všetky praxe 

prebehli u vychovávateľky Z. Kubišovej.  

 

d)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018:  

 

Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018  bolo zapísaných 25 žiakov z toho 1 

žiak plnil PŠD mimo územia SR.  

 

 Do prvého ročníka v šk. roku 2017/2018 nastúpilo  23 žiakov z toho:  

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

19 žiakov, lebo 3 žiaci plnili PŠD mimo územia SR,  

 6 žiaci boli  zaradení do 1. ročníka špecializovanej triedy,  

 1 žiak do špeciálnej triedy, ktorý nakoniec mal dodatočný odklad, 

 1 žiak mal odklad plnenia PŠD. 

  

 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 platí inovovaný školský vzdelávací program ( iŠkVP), v ktorom sa 

postupne inovujú učebné plány. Najprv pre 1. a 5. ročník základnej školy, od 1.9.2016 

inovovaný školský vzdelávací program pre 2. a 6. ročník. Od 1.9.2017 inovovaný 

školský vzdelávací program pre 3. a 7. ročník. 

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

mentálneho   postihnutia    ISCED 1  - obsahuje učebné plány pre špeciálne triedy, od 
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1.9.2016 platil inovovaný školský vzdelávací program pre 1.2. a 5.6. ročník ŠZŠ.  Od 

1.9.2017 platil inovovaný školský vzdelávací program aj pre 3. a 7. ročník. 

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.-6. 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. Týmto 

žiakom nepomohlo ani zaradenie do špecializovanej triedy, pred vstupom do školy 

nemali osvojené žiadne pracovné návyky potrebné k úspešnému zvládnutiu 1. ročníka. 

V bežnej triede by iba spomaľovali vyučovací proces ďalších žiakov. 

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. 

 

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, 2 asistenti učiteľa v rámci Národného 

projektu „Škola otvorená všetkým“ 2 školskí psychológovia na úväzok 1,56 a sociálny 

pedagóg  tiež v rámci NP „Škola otvorená všetkým“ , do ktorého bola škola zapojená 

od 1.1.2017 a bude do 31.8.2019.   

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad vzdelania. 

Odbornosť vyučovania bola 90 %. Neodborne sa vyučovala fyzika, občianska náuka, 

a technika.  

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 2017 

a 2018. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú predovšetkým kreditného typu 

vzdelávania. Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci mali možnosť začať a aj 
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skončiť adaptačné vzdelávanie. Adaptačné vzdelávanie podľa vyhlášky o ďalšom 

vzdelávaní zabezpečuje PZ alebo OZ s 1. atestáciou, preto adaptačné vzdelávanie 

školského psychológa viedol odborný zamestnanec CPPP a P.  

Adaptačné vzdelávanie : 1 OZ + 2 PZ 

Inovačné funkčné vzdelávanie: riaditeľka školy 

Inovačné vzdelávanie – Mgr. Katarína Sluková 

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 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina studnička – 

PaedDr. Dana Mániková,  Mgr. Renáta Kocúrová, Mgr. Petra Turčanová, 

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

Slávik Slovenska, O zlatú gulôčku – 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, vyučujúce 1. stupňa a špeciálnych tried,  

Športové súťaže: 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová 

2. stupeň – Mgr. Ján Balážik,   

 

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

vyučovacieho procesu  

 

Šomoška a Fiľakovo 

Žiaci 8.a 9.ročníka sa dňa 29.mája 2018 s vyučujúcimi Slukovou, Tóthovou a Mánikovou 

zúčastnili exkurzie environmentálneho, geografického a geologického zamerania v Národnej 

prírodnej rezervácii Šomoška, kde prešli po náučnom chodníku a prostredníctvom 

informačných  tabúľ získali základné informácie o zvláštnostiach a ekotope danej oblasti. 

Obdivovali nielen prírodu, ale aj jedinečný „Kamenný vodopád“ pod hradom a kamenné more 

v jeho blízkosti. Navštívili aj hrad  vo Fiľakove a Hradné múzeum vo Fiľakove.  
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Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. Katarína Sluková. Na exkurziu bol príspevok z OZ 

Sparťan.

 

Obrázok 9 Účastníci exkurzie Šomoška, Fiľakovo 

20.6.2018 sa výber žiakov I. stupňa vybral  do kontaktnej ZOO do Liptovského Mikuláša. 

Žiaci sa tešili, keď  hneď v prvej voliére uvideli malé levíčatá. Zážitok bol o to väčší, že sa 

mohli k nim po skupinkách aj priblížiť úplne blízko, ale samozrejme pod dohľadom 

zriadencov ZOO. V každej klietke postupne objavili nejaké exotické zviera, či už 5-

mesačných medvedích súrodencov, či zebry, ťavy alebo dravé vtáctvo. Papagáje a ary 

sedeli na pleci niektorých žiakov a šnúrky od topánok si pomýlili s vtáčím zobom. 

Prehliadka ZOO bola zaujímavá, ale zároveň sme mali starosť o zvieratá, ktoré sú 

vystavené nepriazni počasia a zástupom „ hladkania chtivých“ ľudí. V „ motýlej záhrade“  

žiaci  videli krásne motýle, ktoré si sadali na ruky a keď rozprestreli krídla, tak hýrili 

všetkými farbami. Bol to krásny zážitok. Ešte dlho budeme spomínať na tento výlet a naše 

poznatky určite využijeme na hodinách prírodovedy, lebo je pravda, že radšej raz vidieť 

ako stokrát počuť. Vedúcou exkurzie bola: Mgr. Hedviga Reháneková. Pedagogický dozor. 

Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Jaroslava Markotánová a Mgr. Marcela Cerovská.  

Rozvojový  projekt  MŠVV a Š SR „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP 

v základných školách 2017“. 

NÁZOV PROJEKTU:  Prvá kniha dieťaťa – kniha rozprávok 

OBDOBIE REALIZÁCIE:  september  – november 2017 

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. 
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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  bol podporený sumou 2450,- eur  z MŠVV a Š SR, 164,13 € eur z Občianskeho 

združenia Sparťan.  Z finančných dotácií bola zakúpená licencia do databázy ALF testov 

a on-line testovania žiakov na dobu 1 roka, učebné pomôcky -  pracovné zošity, knihy, 

detské časopisy Slniečko a Šikovníček, relaxačné pomôcky do dvoch tried – sedacie vaky, 

boli hradené cestovné náklady a vstupenky počas exkurzií: Lučenec, Tihányiho kaštieľ 

Banská Bystrica, Modrý Kameň.  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 - 20.3.2018 predškoláci v škole 

Školáci predviedli svojim malým kamarátom svoje znalosti z oblasti slovenského jazyka, 

matematiky a prvouky. V závere hodiny sa spoločne zahrali Superstar a keď sa budúci 

prváčikovia osmelili, tiež ukázali, čo vedia. Bola to veľmi príjemná hodina, ktorá splnila 

svoj cieľ hlavne v tom, aby uľahčila začlenenie budúcich prvákov do veľkého kolektívu 

našej školy. Rozlúčili sme sa so želaním, že sa o mesiac stretneme na zápise do 1. ročníka 

ZŠ. 

12.2.2018 sa uskutočnil výchovný koncert v DK v Lovinobani pre žiakov prvého 

i druhého stupňa pripravil spevák VIKTOR. 

Žiaci z prvého stupňa sa na programe stretli s matematickou hádankou.  V ďalšej piesni sa 

dozvedeli niečo z obsahu učiva z rôznych predmetov, učili sa jednoduché slovíčka 

z cudzích jazykov a hrdo sa hlásili k mesiacu svojho narodenia. 

Žiaci 2. stupňa  sa v pesničkách dozvedeli niečo o zlom pôsobení fajčenia a drog, ale i 

o tom, že sa medzi nami nájdu takí, ktorí svojim správaním ostatným ubližujú ba dokonca 

iných šikanujú. V piesňach, do ktorých žiaci vstupovali svojim spevom sa stretli so 

známymi osobnosťami našich národných dejín ( Štúr, Štefánik, Banič ), to sú niektoré 

z mien, ktoré museli sami uhádnuť. Zaspievali si aj pieseň o Afrike, kde hádali 

a spoznávali cudzie slovíčka, prešli celú Európu a pomenovali svetadiely a nakoniec 

nechýbal ani Rock ń Roll.  

Beseda s prof.PhDr. Pavlom Žigom, CSc. 

Dňa 22.9.2017 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda s pánom profesorom 

Žigom, profesorom Univerzity Komenského v Bratislave, členom viacerých 

zahraničných jazykovedných medzinárodných organizácií a vedeckých orgánov. 
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Pán profesor je rodák z Lovinobane, a preto sa rozhodol urobiť pre žiakov našej školy 

prednášku spojenú s besedou k 500. výročiu reformácie a k histórii Evanjelického 

cirkevného zboru a. v. v Lovinobani.  

Beseda prebehla v priestoroch školskej knižnice, zhodou okolností v rovnakej triede, 

v ktorej sedával ako žiak tejto školy. Rád si zaspomínal na svoje žiacke roky, a potom sa 

už pustil do zaujímavého výkladu, spojeného s prezentáciou a mnohými zaujímavými 

fotografiami, ktoré žiakom zdokumentovali  dejiny reformácie, ale i samotnej Lovinobane 

a Uderinej.  

Počas prednášky nám priblížil osobnosti štúrovskej generácie, ktorí pôsobili ako 

evanjelickí kňazi v našej obci- Gáberovci, ktorí sa osobne priatelili so Štúrom a podieľali 

sa na slovenskom obrodení.  

Potom nasledovalo niekoľko otázok našich žiakov, ktorých výklad zaujal, pretože bol 

primeraný veku a veľmi blízky svojim obsahom, nakoľko veľa žiakov býva v Lovinobani 

a Uderinej.  

Na záver sa poďakovala p. riaditeľka Golianová za jeho zaujímavý výklad a besedu 

a darovala mu upomienkový darček.  

Pán profesor daroval škole knihu o histórii Evanjelického cirkevného zboru a. v. 

v Lovinobani, ktorú sám napísal za čo mu ďakujeme. Knihu so svojím venovaním venoval 

aj najzvedavejším žiakom besedy.   

Besedu zabezpečila vyučujúca dejepisu Mgr. Mária Mičianiková. 

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. 

Počas šk. roka sa žiaci hlavne 3. špeciálnej triedy starali o skalky pred školou. Počas hodín 

pracovného vyučovania a techniky žiaci v jesennom a jarnom období hrabali lístie.  

ch) Zapojenosť školy do projektov  

   Projekty školy realizované v školskom roku 2017/2018 : 

 

• 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. 
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 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. 

 Národný projekt Škola otvorená všetkým – prebiehal na škole už druhý rok. 

 Rozvojový projekt MŠVV a Š SR na podporu  vzdelávania žiakov zo SZP 

 Vypracovanie projektového zámeru a podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební 

a školských knižníc. Vyhlasovateľ výzvy je Ministerstvo pôdohospodárstva 

a regionálneho rozvoja. Projektový zámer vypracovala riaditeľka školy, projekt do 

finálnej podoby spracovala poverená osoba a žiadosť vypracovaná poverenou 

osobou bola zaslaná zriaďovateľom školy na uvedené ministerstvo.    

 

 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola na škole vykonaná inšpekcia. 

 

 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, 

http://www.recyklohry.sk/
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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, počas letných prázdnin boli v dvoch triedach renovované parkety. 

Náklady boli z rozpočtu školy. 

 

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.  

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, učebnice škole nechýbajú. Škola v tejto 

oblasti rešpektuje pokyny ministerstva školstva. MŠ VV a Š SR kráti počet niektorých 

titulov. Postupne boli dodávané knihy pre inovované ročníky.   

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.  
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Základná škola Lovinobaňa   
  

Predbežné zúčtovanie finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky v roku 2018. 
Sumárne zúčtovanie až po ukončení kalendárneho roka. 

   IČO: 37832867 
     

 
                     

         Suma poskytnutých  Suma skutočne 

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 

finančných 

  prostriedkov prostriedkov  

  k 31.10.2018 k 31.10.2018 

  1 2 

1. Prenesené kompetencie 
spolu     

a) normatívne výdavky spolu 363 618,00 359 886,43 

z toho: osobné náklady     

z 2017 prenesené fin.prostr. 12 100,00 12 100,00 

            prevádzkové náklady    

b) nenormatívne výdavky spolu    

z toho: vzdelávacie poukazy 3 725,00 3 170,00 

dopravné z 2017 333,58 333,58 

dopravné  3 105,00 2 776,78 

príspevok na žiakov zo SZP* 7 000,00 571,03 

Škola v prírode 2 550,00 2 550,00 

Projekt ŠOV- refundované mzdy 20 876,75 20 876,75 

Projekt ŠOV- žiadané mzdy 7 276,08 7 276,08 

2. Originálne kompetencie 
spolu    

z toho: školský klub detí 25 000,00 17 131,49 

            školská jedáleň 31 670,00 28 176,89 

Centrum voľného času 5 000,00 2 885,84 

     

3. ÚPSVaR spolu – hmotná 
núdza    

z toho: strava 8 628,00  8 628,00 

            školské potreby 2 440,20 2 440,20 

4. Ostatné dotácie spolu    

   

bežné výdavky - Od obce- transfery 1 270,00 1 270,00 

bežné výdavky - Príjmy ŠJ 4 685,00 4 685,00 
bežné výdavky - Príjmy ŠKD, 
poplatky rodičov  751,00 751,00 

bežné výdavky - príjmy škola 1 425,14 0,00 

5. Kapitálové výdavky 0 0 

    Vypracovala : Mgr. Jana Tkáčová, ekonómka školy                      
Dátum: 01.12.2018 
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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 elokovanými 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 

procesu učenia sa od iných, reaguje na výzvy a poučuje sa zo silných stránok iných 

organizácií, škôl, 

 vzdelávanie pedagógov v oblasti nových metód a foriem vyučovania,  

 digitalizácia vyučovania,  

 individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

 dobre vybavené odborné učebne na vyučovanie informatiky, prírodovedných 

predmetov, pracovného vyučovania – kuchynka, 

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

 vypracovávanie projektov za účelom modernizácie učebných pomôcok a inovácie 

vyučovania, ako aj environmentálnej výchovy a ochrany pred sociálno-

patologickými javmi,  

 aj napriek nie veľkému počtu žiakov školy, sme dosiahli dobré výsledky školy v 

predmetových olympiádach, športových, literárnych, výtvarných a speváckych 

súťažiach, 

 rôznorodá mimoškolská činnosť  a z toho vyplývajúca ochota pedagogických  

zamestnancov  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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 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, 

 realizácia ozdravných podujatí pre žiakov  - plavecký výcvik, škola v prírode,  

 podpora športu na škole,  

 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, políciou, 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 

 

 

 

    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, negatívny dopad na 

výchovnovzdelávacie aktivity školy, 

 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/
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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.  

 

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 pracovala na škole žiacka školská rada. Plnila svoje poslanie vo 

vzťahu k učiteľom, vedeniu školy či spolužiakom. Zasadnutia boli zvolávané predsedom 

školskej rady alebo podpredsedom za spolupráce s výchovným poradcom školy 

a školským psychológom. Jej činnosť môžeme hodnotiť  ako lepšiu v porovnaní s minulým 

šk. rokom. Hlavne starší žiaci ôsmaci a deviataci sa už naučili viac kriticky myslieť 

a komunikovať na určitej úrovni. Prvýkrát sa podpredseda žiackej školskej rady Branislav 

Gúgľava zúčastnil zasadnutia pedagogickej  rady, kde predniesol návrhy žiakov na 

posledný štvrťrok šk. roka. 

Predseda: Štefan Babiak 9.A, podpredseda Branislav Gúgľava 9.A. 

 

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. 
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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.  

Každý žiak si musí uvedomiť, že musí on predovšetkým chcieť sa učiť, primerane svojim 

schopnostiam, využiť ponúkané možnosti ( napr. aj doučovanie v rámci krúžkov alebo 

s asistentom učiteľa, ale práve žiaci, ktorí to potrebujú nechcú ostávať popoludní v škole) 

a potom bude mať lepšie možnosti v pokračovaní vzdelávania pri príprave na budúce 

povolanie a teda aj život.  

Pokiaľ si všetci rodičia neuvedomia, že vzdelanie ich detí je investícia do budúcnosti, tak 

učiteľ bude ťahať za kratší koniec pri motivácii žiakov, ktorá by mala viesť 

k pravidelnému učeniu a k celoživotnému vzdelávaniu.  
 


