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a) základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy: Základná škola s materskou školou  

Adresa: Školská 35, 976 97 Nemecká 

IČO: 37828479 

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Petrášová, PhD.  

Zástupkyňa riaditeľky školy pre základnú školu: Mgr. Renáta Klimeková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu: Mgr. Ivana Štellerová (od 01.01.2018) 

Telefónne číslo: +421 048 618 2611 

Internetová adresa: http://zsnemecka.edupage.sk   

E-mailová adresa: ZSsMSNemecka@gmail.com   

 

Zriaďovateľ školy 

Názov zriaďovateľa školy: Obec Nemecká  

Adresa zriaďovateľa: Hronská 37, 976 97 Nemecká 

Starosta obce: Branislav Čižmárik 

Telefónne číslo: +421 048 618 2911  

Internetová adresa: http://www.nemecka.info 

E-mailová adresa: ou@nemecka.info 

 

Rada školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 35, Nemecká, bola ustanovená podľa   

§ 25, ods. 5 zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení o voľbách. Funkčné obdobie začalo dňom 14. januára 

2016 na obdobie 4 rokov. 

 

Funkcia Meno a priezvisko, titul Zvolený / delegovaný za 

Predseda rady 
školy 

Mgr. Branislav Píši zriaďovateľa 

Podpredseda rady 
školy 

Mgr. Denisa Skladaná pedagogických zamestnancov 

Členovia rady 
školy 

Mgr. Lucia Michelčíková pedagogických zamestnancov 

Viera Medveďová nepedagogických zamestnancov 

Ing. Marta Huttová rodičov 

Ing. Gabriela Macíková rodičov 

Ing. Ján Môcik rodičov 

Ing. Marianna Petríková rodičov 

Ing. Jozef Kliment zriaďovateľa 

Dana Klincová zriaďovateľa 

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. zriaďovateľa 

 

 

 

 



Poradné orgány riaditeľky školy 

 

 

 

Metodické združenie pre primárne vzdelávanie 

Vedúca MZ Mgr. Martina Štefaňáková 

Členovia MZ Mgr. Denisa Skladaná 

Mgr. Jana Šagátová 

Mgr. Jana Hubová 

Mgr. Adriána Brnová Kútiková  

Mgr. Margita Matulová 

 

 

Predmetová komisia pre nižšie stredné vzdelávanie 
(spoločenskovedné predmety) 

Vedúci PK Mgr. Rudolf Chromek 

Členovia PK Mgr. Eva Surová 

Mgr. Lenka Tokárová  

Mgr. Zuzana Ostrihoňová 

Mgr. Denisa Skladaná 

Mgr. Ján Cpin 

Mgr. Adriána Brnová Kútiková 

PhDr. Miroslav Kuric, PhD. 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada základnej školy 

Meno a priezvisko, titul Kategória/podkategória pedagogického zamestnanca 

Mgr. Renáta Klimeková učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Jana Hubová učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Jana Šagátová učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Martina Štefaňáková učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Denisa Skladaná učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Zuzana Ostrihoňová  učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Lenka Tokárová učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Rudolf Chromek učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Eva Surová učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Ing. Anna Miklovičová učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Eva Bahýlová učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Ján Cpin učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.  
(od 21.05.2018) 

učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Adriána Brnová Kútiková vychovávateľ 

Mgr. Margita Matulová pedagogický asistent/asistent učiteľa 



Predmetová komisia pre nižšie stredné vzdelávanie 
(prírodovedné predmety) 

Vedúci PK Mgr. Renáta Klimeková 

Členovia PK Ing. Anna Miklovičová 

Mgr. Zuzana Ostrihoňová 

Mgr. Eva Bahýlová 

Mgr. Denisa Skladaná 

Mgr. Ivica Handlovská, PhD. (od 21.05.2018) 

 

 

Špecialisti základnej školy 

Triedny učiteľ 

Mgr. Denisa Skladaná (1.A) 
Mgr. Jana Hubová (2.A) 
Mgr. Jana Šagátová (3.A) 
Mgr. Martina Štefaňáková (4.A) 
Mgr. Zuzana Ostrihoňová (5.A)  
Mgr. Eva Surová (6.A) 
Mgr. Lenka Tokárová (7.A) 
Mgr. Renáta Klimeková (8.A) 
Mgr. Rudolf Chromek (9.A) 

Výchovný poradca Mgr. Eva Surová  

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 
Mgr. Anna Petrášová, PhD.  
(do 07.02.2018) 

Vedúci metodického združenia pre primárne 
vzdelávanie 

Mgr. Martina Štefaňáková 

Vedúci predmetovej komisie pre nižšie stredné 
vzdelávanie (spoločenskovedné predmety) 

Mgr. Rudolf Chromek 

Vedúci predmetovej komisie pre nižšie stredné 
vzdelávanie (prírodovedné predmety) 

Mgr. Renáta Klimeková 

Koordinátor prevencie Mgr. Eva Surová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Zuzana Ostrihoňová  

Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Anna Miklovičová 

Koordinátor pre externé testovanie  
(Testovanie 9, Testovanie 5, PISA) 

Mgr. Renáta Klimeková 

 

 

Odborní zamestnanci základnej školy 

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Mária Belišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení  

Údaje o počte žiakov základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sú uvedené v tabuľke (stav k 30.06.2018). 

Ročník Počet tried Počet žiakov Z toho počet žiakov so ŠVVP 

1. 1 9 0 

2. 1 17 21 

3. 1 16 0 

4. 1 102 3 

5. 1 12 2 

6. 1 173 3 

7. 1 124 1 

8. 1 10 4 

9. 1 16 2 

Spolu 9 119 17 

 

V školskom roku 2017/2018 bolo vytvorené jedno oddelenie školského klubu detí. Vedúcou 

oddelenia bola Mgr. Adriána Brnová Kútiková. Údaje o počte detí  v školskom klube sú uvedené v 

tabuľke. 

Školský 
klub detí 

  Počet 

oddelenia 1 

zapísaní žiaci 27 

 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 
následnom prijatí na štúdium na stredné školy  

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka a počte žiakov 1. ročníka základnej školy sú uvedené 

v tabuľke (stav k 30.06.2018). 

Počet detí, ktoré prišli 
k zápisu do 1. ročníka Z toho Počet 

žiakov 
1. ročníka 

Počet tried 

Spolu Dievčatá Odklad 
Zaškolení 

v MŠ  Samostatné Skupinové 

18  7 3 18 15 1 0 

 

                                                           
1 0 žiakov k 15.09.2017 
2 11 žiakov k 15.09.2017 
3 18 žiakov k 15.09.2017 
4 13 žiakov k 15.09.2017 



Údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky, o počte žiakov prijatých na stredné školy a údaje o 

počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné 

školy sú v tabuľkách nižšie. 

  Spolu 

Počet žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku v ZŠ 18 

v tom 

v 1. až 4.ročníku 0 

v 5. až 8. ročníku 2 

v 9. ročníku 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy a údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzačov na prijatie sú uvedené v tabuľke. 

 
 
 

                                                           
5 Vrátane stredných odborných škôl. 

  Spolu 

Počet žiakov prijatých na SŠ 16 

z toho 
z 9. ročníka 16 

z 5. až 8. ročníka 0 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počet žiakov 5. ročníka prijatých na osemročné gymnáziá a iné školy 

Osemročné gymnáziá Iné školy 
Mimo 

územia SR 
Spolu 

0  0 0 0 

Počet 
žiakov 
9. roč. 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá 
Stredné  
školy5 

Študuje  
mimo  

SR 

Prijatí do  
pracovného  

pomeru 

4   12 0 0 



e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania sú 

uvedené v tabuľkách (stav k 30.06.2018). 

Trieda / počet žiakov 
Prospeli s 

vyznamenaním 
Prospeli 

veľmi dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 9  slovné hodnotenie 

2.A 17  14  1  1 1 0 

3.A 16  13  2  1 0 0 

4.A 10  5  3  2 0 0 

Spolu 52  32  6  4 1 0 

 

 

Trieda / počet 
žiakov 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

5.A 12 9  2 1 0 0 

6.A 17  6  5 6 0 0 

7.A 12  7  4  1 0 0 

8.A 10  2  0  6 2 0 

9.A 16  5  5  6 0 0 

Spolu 67  29  16  20 2 0 
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1. 1.A 1,00  slovné hodnotenie 

2. 2.A 1,12 1,53 1,35  - 1,76 1,00   1,59  - - - -  - - - -  -  -  - -   -  1,06  1,00  1,00 1,27 

3. 3.A 1,00  1,69  1,25 -  1,63  1,00  -  1,50 - - -  1,44 - -  - -  1,00  -  -  -  1,00  1,06  1,00 1,23 

4. 4.A 1,20  2,10  2,11 -  2,20  1,40  -  1,80 - - -  2,20 - -  - -  1,00  -  -  -  1,10  1,00  1,00 1,55 

5. 5.A 1,08  2,00  1,73 -  1,58  1,09 - - - -  1,82 1,00 1,91   2,00  - 1,00   1,00 1,09  -  -  1,00  1,00  1,09 1,36 

6. 6.A 1,00  2,29  2,47 -  2,41  1,00 - - 2,06  - 2,47 - 2,29  2,53  1,65 -  - 1,06  -  -  1,00  1,12  1,18 1,75 

7. 7.A 1,17  2,08  1,73  1,64  1,17  1,00 - - 1,33  1,73  1,08 - 1,50  1,50  1,42 -  1,00  1,00  -  -  1,00  1,00  1,00 1,31 

8. 8.A 1,60  3,30  3,10  2,70  3,10  1,40 - - 2,90   3,20  3,10 - 3,00  3,00  2,10 -  -  1,70  -  2,00  -  -  1,67 2,52 

9. 9.A 1,00  2,19  2,38  1,88  2,81  1,00 - - 1,75  2,69  2,00 - 1,65  2,31  1,38  1,00  -  -  1,00  -  -  -  1,00 1,74 

P6 1,13 2,15 2,02 2,07 2,08 1,11 1,59 1,65 2,01 2,54 2,09 1,55 2,07 2,27 1,63 1,00 1,00 1,21 1,00 2,00 1,03 1,03 1,12 1,59 

 

                                                           
6 Priemer 



Údaje o dochádzke žiakov a údaje o výchovných opatreniach sú uvedené v tabuľke podľa stavu k 

30.06.2018. 

 

Údaje o Testovaní 5-2017 – testovanie  žiakov 5. ročníka sú zhrnuté v tabuľke (MAT – matematika; 

SJL – Slovenský jazyk a literatúra). 

Základné údaje / Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 10 10 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 21,0 21,9 

Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 70,0 73,0 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) 64,7 62,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) +5,3 +10,2 

 

Údaje o Testovaní 9-2018 – testovanie  žiakov 9. ročníka sú zhrnuté v tabuľke (MAT – matematika; 

SJL – Slovenský jazyk a literatúra). 

Základné údaje / Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 16 16 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy 10,6 15,6 

Priemerný počet bodov v rámci SR 11,2 15,7 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 53,1 62,3 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %) 55,9 63,0 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) -2,8 -0,7 

 

V školskom roku 2017/2018 prebehlo testovanie KOMPARO žiakov 8. a 9. ročníka. 

Dochádzka Výchovné opatrenia 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Počet 
vymeškaných 
hodín spolu/ 
priemer na 

žiaka 

Z toho počet 
neospravedlnených 
hodín/ priemer na 

žiaka 

Pokarhanie 
riaditeľkou 

školy 

Znížená známka zo správania 

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

1.A 9 425/46,11 0/0,00 0 0 0 0 

2.A 17 973/57,24 28/1,65 0 0 1 0 

3.A 16 986/61,63 4/0,25 0 0 0 0 

4.A 10 530/53,00 18/1,80 0 0 1 0 

5.A 12 738/61,50 11/0,92 0 1 0 0 

6.A 17 1019/59,94 0/0,00 0 0 0 0 

7.A 12 876/73,00 20/1,67 0 0 1 0 

8.A 10 1299/129,99 730/73,00 0 0 0 2 

9.A 16 865/54,06 0/0,00 0 0 0 0 

Spolu 119 12781/102,25 265/2,12 0 1 3 2 



f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov podľa ročníkov je uvedený v tabuľke. 

Ročník Uplatňované učebné plány 

1. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

2. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

3. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

4. ŠkVP "Kroky do úspešnej budúcnosti" 

5. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

6. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

7. iŠkVP "Kvalitné základné vzdelanie - kľúč k úspešnému životu" 

8. ŠkVP "Kroky do úspešnej budúcnosti" 

9. ŠkVP "Kroky do úspešnej budúcnosti" 

 
 
g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Údaje o počte zamestnancov základnej školy sú uvedené v tabuľke. 

Evidenčný počet zamestnancov Spolu 

Nepedagogickí zamestnanci na ustanovený pracovný čas 10 

v tom 

školník 1 

upratovačky 4 

vedúca ŠSZ 1 

zamestnanci ŠSZ 3 

zamestnanci HEÚ 1 

Nepedagogickí zamestnanci na kratší pracovný čas 1 

Pedagogickí zamestnanci na ustanovený pracovný čas 13 

 

učitelia v 1. až 4. ročníku 4 

učitelia v 5. až 9. ročníku 7 

asistenti učiteľa 1 

vychovávatelia 1 

Pedagogickí zamestnanci na kratší pracovný čas 47 

Odborní zamestnanci na ustanovený pracovný čas 1 

v tom 

školský psychológ 0 

školský špeciálny pedagóg 1 

iní odborní zamestnanci 0 

Odborní zamestnanci na kratší pracovný čas 0 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov v školskom roku 2017/2018 je 78,99 % 

(stav k 30.06.2018).  

                                                           
7 k 21.05.2018 – príchod po RD, 3 k 15.09.2017 



h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov základnej školy sú uvedené v tabuľke. 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/ počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 1 1 0 0 

Aktualizačné 7 7 0 0 

Inovačné 4 4 0 0 

Špecializačné 0 0 0 0 

Funkčné 1 1 0 0 

Kvalifikačné 2 1 1 0 

 

V rámci aktualizačného vzdelávania absolvovali pedagogickí resp. odborní zamestnanci základnej 

školy nasledovné programy: Digitalizácia učebných materiálov, Výučba biológie na ZŠ so zameraním 

na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie 

pre 21. storočie“), Legislatívne riadenie škôl a školských zariadení a Aktuálne problémy v prevencii 

sociálno-patologických javov. Pedagogickí resp. odborní zamestnanci absolvovali inovačné 

vzdelávanie s názvom Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese. V školskom roku 2017/2018 

ukončil jeden vedúci pedagogický zamestnanec funkčné vzdelávanie s názvom Riadenie školy 

a školského zariadenia. Poskytovateľmi aktualizačného, inovačného a funkčného vzdelávania boli 

Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela, Metodicko-pedagogické centrum 

v Bratislave, Interaktívna škola s. r. o. v Prešove. Jeden pedagogický zamestnanec si počas roka 

2017/2018 doplnil kvalifikačné predpoklady na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu – 

anglického jazyka. Ďalší pedagogický zamestnanec si dopĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

ďalšieho aprobačného predmetu – matematiky. Jeden začínajúci učiteľ ukončil adaptačné 

vzdelávanie, ktorého poskytovateľom bola Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká. 

V školskom roku 2017/2018 vykonal jeden pedagogický zamestnanec prvú atestáciu. Okrem toho sa 

pedagogickí a odborní zamestnanci zúčastňovali rôznych školení, súvislých vzdelávaní a svojou 

aktívnou účasťou na medzinárodnej konferencii EDUCO 2018 prezentovali školu. 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti sú uvedené v tabuľkách. 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

Obvodné 
kolo 

Okresné 
kolo 

Regionálne 
kolo 

Krajské 
kolo 

Celoslovenské kolo 

Hviezdoslavov Kubín  účasť    

Klokan/Klokanko     úspešní riešitelia 

Všetkovedko     účasť 

Pytagoriáda účasť     

Futbalový turnaj o pohár  3. miesto    



starostu Podbrezová (mladší 
žiaci) 

Futbalový turnaj o pohár 
starostu Podbrezová (starší 
žiaci) 

 3. miesto    

Futbalový turnaj o pohár ŽP   1. miesto    

Florbalový turnaj chlapcov  3. miesto    

Horehhronské hry v atletike – 
skok do diaľky 

   7. miesto  

Vianočný florbalový turnaj  2. miesto     

Florbalový turnaj o pohár 
starostu Valaská 

 2. miesto    

 

V školskom roku 2017/2018 sme zorganizovali školské kolá olympiády v anglickom jazyku, 

matematickej olympiády a chemickej olympiády. Jednému žiakovi sa podarilo získať potrebný počet 

bodov na postup do okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ale okresného kola sa nezúčastnil. 

Mesiac Akcie, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety 

September Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 

Enviroaktivity (Stromy) 

Október Týždeň zdravej výživy 

„Hovorme o jedle“ (projekt MŠVVAŠ) 

Popoluška (divadelné predstavenie) 

Šarkaniáda v ŠKD 

SuperStar v DD a DSS Hron 

Kultúrny program pri príležitosti „Október - mesiac úcty k starším“ 

Relácia do obecného rozhlasu pri príležitosti „Október - mesiac úcty k starším“ 

November Tvorivé dielne v stacionári 

Krajská burza informácií 

Kultúrny program pre jubilantov obce 

December Vianočné tvorivé dielne 

Uvítanie detí do života 

Mikuláš 

Adventný kalendár  

Exkurzia „Vianočná Budapešť“ 

Štvrtáci v breznianskom múzeu 

Vianočná akadémia 

Vianočná relácia do obecného rozhlasu 

Január Enviroaktivity (Les, Vtáky v zime) 

Exkurzia na obecný úrad 

Február Karneval 

Valentínska pošta 

Polepetko (divadelné predstavenie) 

Spoločné čítanie s MŠ 

Marec Exkurzia na čističku odpadových vôd 

Prednáška o bezpečnosti so zamestnankyňou OR PZ  



Rozhlasová relácia k MDŽ 

Rómeo a Júlia (baletné predstavenie v ŠO BB) 

Beseda na tému Spoznávame prírodu pre žiakov I. stupňa 

Muzikoterapia v DD a DSS Hron 

Účasť na oslavách 73. výročia oslobodenia obce Nemecká (prednes poézie) 

Svetový deň vody 

Veľkonočný pozdrav v dennom centre IMPULZ 

Aktivity pri príležitosti „Marec – mesiac knihy“ (Čítanie z rozprávkovej knihy 
v školskej knižnici, Najzaujímavejšia záložka do knihy, Najstaršia kniha, Štafetové 
čítanie, Čítanie rozprávok škôlkarom) 

Prednáška SČK o zásadách prvej pomoci 

Apríl Enviroaktivity (Žabky a bociany) 

Deň Zeme 

Zber papiera 

Psíčkovo (divadelné predstavenie) 

Medzinárodný deň detskej knihy v DD a DSS Hron 

Máj Mladí zdravotníci 

Vystúpenie sokoliarov Falconarii 

Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek 

Deň mlieka 

Futbalový turnaj 

Stolnotenisový turnaj 

Jún MDD 

Uvítanie detí do života 

Florbalový turnaj vo Valaskej 

Futbalový turnaj v Podbrezovej 

Tvorivé dielne  

Triedna akadémia žiakov 4.A 

Exkurzia na Staré Hory v rámci NBV 

Triedne školské výlety 

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 

 

V školskom roku 2017/2018 škola organizovala lyžiarsky a snowboardingový výcvik pre žiakov 5. až 8. 

ročníka (05.02.2018 – 09.02.2018), zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (16.04.2018 – 

20.04.2018) a základný plavecký výcvik spojený so školou v prírode pre žiakov 1. až 4. ročníka 

(24.06.2018 – 28.06.2018). 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

V školskom roku 2017/2018 bola škola zapojená do programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my 

pomáhame“ prostredníctvom projektu „Átrium, v ktorom sa učíme a oddychujeme“. Cieľom projektu 

bola revitalizácia školského átria. Zodpovednou osobou projektu bola Mgr. Zuzana Ostrihoňová. 

Získanie finančných prostriedkov bolo podmienených hlasovaním verejnosti v obchodnom reťazci 

TESCO v Brezne, dosiahnutím najvyššieho počtu hlasov (žetónov). V hlasovaní sme sa umiestnili na 



druhom mieste, nepodarilo sa nám získať najvyšší počet hlasov. Náš projekt preto nebol finančne 

podporený. 

Od školského roka 2017/2018 je naša škola zapojená v národnom projekte „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“ prostredníctvom Mgr. Anny Petrášovej, PhD. Hlavným cieľom projektu 

je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne 

potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a 

informačno-komunikačných technológií. Ako IT Akadémia partner máme možnosť na projekte 

participovať využívaním v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe prírodných vied; 

absolvovaním vzdelávania pre učiteľov prírodných vied; účasťou na popularizačných a mimoškolských 

vzdelávacích aktivitách; účasťou na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu prírodných 

vied. V školskom roku 2017/2018 participovala Mgr. Anna Petrášová, PhD. na realizácii aktivity 1: 

„Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť“, podaktivity „Vzdelávanie učiteľov informatiky, 

matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ“ prostredníctvom absolvovania 

aktualizačného vzdelávania „Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej 

gramotnosti“. 

 
 
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

V školskom roku 2017/2018 bola v základnej škole vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou – Školským inšpekčným centrom v Banskej Bystrici. Predmetom školskej inšpekcie boli 

stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole. 

Závery školskej inšpekcie sú uvedené nižšie v texte. 

Stratégiu výchovy a vzdelávania v oblasti primárneho a nižšieho stredného vzdelávania určovali ŠkVP 

a iŠkVP vypracované v súlade s požiadavkami školského zákona aj špecifík charakterizujúcich vlastnú 

profiláciu školy. Boli v ňom zohľadnené skúsenosti, tradície, podmienky školy i regiónu s cieľom 

poskytovať výchovu a vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu. Rozpracovanie zámerov korelovalo s 

učebnými plánmi a poznámkami k nim. Prostredníctvom poskytovaných disponibilných hodín 

vytvárala škola podmienky pre akceptovanie záujmov žiakov, ich predpokladov pre formovanie 

ďalšieho štúdia so zámerom čo najúspešnejšieho uplatnenia sa v živote. 

K silným stránkam školy patrilo realizovanie rôznych projektov, súťaží, realizácia spoločenských 

podujatí zviditeľňujúcich školu na verejnosti ako aj spolupráca s inými organizáciami v meste a okolí 

horehronského regiónu. Pre všetkých žiakov boli vytvorené veľmi dobré podmienky na rozvíjanie 

talentov, záujmov aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti formou krúžkov a aktivít podporujúcich 

zdravý životný štýl a hrdosť na svoj región. 

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy, podľa ktorej sa riadil  výchovno-vzdelávací 

proces obsahovala stanovené náležitosti, priebežne bola aktualizovaná. Vypracované učebné osnovy 

spolu s kritériami hodnotenia predmetov boli súčasťou ŠkVP. Neuskutočnením plaveckého výcviku a 

cvičení v prírode neboli dodržané učebné osnovy telesnej a športovej výchovy nižšieho sekundárneho 



vzdelávania, tiež pred realizáciou prierezovej témy ochrana života a zdravia formou didaktických hier 

a účelových cvičení absentovala teoretická príprava.  

Škola mala vypracovaný interný dokument pre hodnotenie edukácie žiakov. Boli v ňom stanovené 

spôsoby, postupy a formy s podrobnými kritériami hodnotenia ich výkonov v jednotlivých 

predmetoch. Podľa dokumentu slovne hodnotení boli žiaci prvého ročníka. O priebežnom slovnom 

hodnotení, ktoré malo byť podkladom k celkovému slovnému hodnoteniu v jednotlivých predmetov 

v prvom ročníku, neboli vedené záznamy, čo nekorešpondovalo s deklarovaným kontrolným 

systémom. 

Škola ponúkala vzdelávanie aj žiakom so ŠVVP, vytvárala vhodné podmienky pre realizovanie 

integrácie týchto žiakov a ich vzdelávanie aj vytvorením pracovných miest pre špeciálneho pedagóga 

a pedagogických asistentov. 

Vnútorné predpisy a dokumenty, ktorými sa riadil proces výchovy a vzdelávania, vypracovali v škole 

podľa vlastných požiadaviek a potrieb s cieľom zjednotiť metódy, formy a prostriedky realizovaných 

činností. Výkon štátnej správy v prvom stupni bol realizovaný v súlade s príslušnými právnymi a 

internými predpismi. Plán kontrolnej činnosti, obsahoval zamerania kontroly s uvedením oblastí a 

prostriedkov kontroly, bol zameraný najmä na systematické sledovanie výchovy a vzdelávania so 

zámerom zvýšiť kvalitu jednotlivých procesov v škole. V pláne boli uvedené aj následné kontroly na 

odstránenie zistených nedostatkov a návrh opatrení, ktoré škola transformovala do plánu jej ďalšieho 

rozvoja. Obsah činnosti metodických orgánov bol zameraný najmä na zabezpečenie mimoškolských 

podujatí, súťaží a projektov, aktivít a tvorivých dielní, absentovala výmena pedagogických skúseností 

zo vzdelávaní smerom ku skvalitneniu edukácie. Školu charakterizovala otvorená klíma a vytváranie 

bezpečného prostredia, čo potvrdili aj výsledky  dotazníkov zadaných pedagógom a žiakom školy.  

V oblasti služieb zabezpečovala výchovná poradkyňa žiakom a ich zákonným zástupcom poradenstvo 

pri riešení osobnostných, výchovno-vzdelávacích, sociálnych problémov a ďalšieho vzdelávania. Na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pedagógovia vytvárali zodpovedajúce podmienky, 

organizovali podporujúce aktivity.  

Personálne podmienky výchovy a vzdelávania boli zabezpečené pedagogickými zamestnancami 

spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, vrátane vedúcich 

pedagogických zamestnancov. Väčšina predmetov bola odučená odborne, neodborne boli vyučované 

geografia, občianska náuka, nemecký jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, 

technika, sčasti anglický jazyk, informatika a matematika. 

Škola mala vo vzťahu k počtu žiakov vytvorené veľmi dobré priestorové podmienky, mala 

vybudované odborné učebne na vyučovanie informatiky, prírodovedných predmetov a predmetov zo 

vzdelávacej oblasti človek a svet práce, školskú knižnicu s čitárňou, telocvičňu i priestranný školský 

areál ponúkajúci možnosti športového i environmentálneho využitia. Vybavenie materiálnymi 

prostriedkami bolo dostatočné, škola disponovala primeraným počtom didaktickej a výpočtovej 

techniky, učebníc a učebných textov. Organizácia vyučovania bola v súlade so stanovenými normami, 

ktoré jej umožňovali realizovať výchovno-vzdelávací proces v súlade s ŠkVP.  

K pozitívnym stránkam v oblasti priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania patrila priaznivá 

atmosféra vyučovania, v ktorej sa darilo učiteľom rozvíjať najmä poznávacie kompetencie žiakov 



zadávaním úloh na zapamätanie a pochopenie, ako aj na aplikáciu poznatkov, málo boli zadávané 

úlohy na podporu vyšších myšlienkových procesov, čo znižovalo kvalitu edukácie. Proces učenia sa 

žiakov bol pozitívne ovplyvnený sprístupňovaním poznatkov zrozumiteľným spôsobom, kladením 

stimulujúcich otázok, využívaním učebníc, učebných textov, ako aj účelným využívaním IKT a 

pomôcok, s ktorými žiaci vedeli pracovať. V prevažnej väčšine učitelia podporovali rozvoj 

komunikatívnych kompetencií žiakov, viedli k ich aktívnemu vyjadrovaniu sa i prezentovaniu 

vlastných hodnotových postojov a názorov, tiež pracovných návykov a zručností dôsledným 

dodržiavaním postupov v riešení zadávaných úloh. Na väčšine hodín bola snaha žiakov oceňovaná 

priebežným motivačným hodnotením i povzbudením k lepším výkonom, no len približne na tretine 

hodín ich podnecovali k sebahodnoteniu, absentovalo i jasné stanovenie kritérií hodnotenia, preto 

len málo žiakov dokázalo adekvátne reagovať na podnety týkajúce sa sebareflexie. Na viac ako 

polovici hodín učitelia formulovali ciele, i keď prevládalo ich sprístupňovanie cez tému a činnosti, 

snažili sa na viacerých hodinách bližšie špecifikovať i očakávané výsledky učenia, priebežne zisťovali 

úroveň pochopenia a osvojenia poznatkov, na konci hodiny overovali ich dosiahnutie. K rozvíjaniu 

kompetencií v oblasti IKT boli žiaci vedení zväčša prípravou projektov, referátov a prezentácií, ktoré 

boli využívané v úvodnej alebo motivačnej časti vyučovacích hodín. Vzdelávacie potreby žiakov so 

ŠVVP boli zohľadňované, zlepšenie si vyžaduje si vyžaduje diferencovanie úloh a činností s ohľadom 

na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti ostatných žiakov. 

Z výsledkov inšpekčnej činnosti vyplýva, že riadenie a podmienky výchovy a vzdelávania boli na 

dobrej úrovni a vyučovací proces na priemernej úrovni. 

 
l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy sú uvedené v tabuľkách. 

Objekty/budovy - celkový počet: 1 

Bežné triedy 
 

počet:  9 

stav: 
vyhovujúci 

čiastočne  
vyhovujúci 

nevyhovujúci 

x   

Odborné  
učebne 

odborné zameranie: 

učebňa informatiky 1 x   

učebňa informatiky 2 x   

učebňa techniky x   

učebňa fyziky a chémie x   

učebňa biológie x   

učebňa výtvarnej výchovy x   

učebňa hudobnej výchovy x   

Iné priestorové zabezpečenie priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 

telocvičňa x   

gymnastická telocvičňa x   

multifunkčné ihrisko x   



športový areál  x  

školská knižnica x   

školská klubovňa x   

átriá   x 

Ďalšie priestorové zabezpečenie na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu 

kancelária riaditeľky x   

kancelária zástupkyne riaditeľky školy x   

zborovňa x   

miestnosť  špeciálneho pedagóga x   

kabinet 1. stupňa x   

kabinety 2. stupňa x   

školská kuchyňa a jedáleň x   

 

V budove školy sa nachádza Sieň mladých hrdinov SNP v nevyhovujúcom stave a známe Ľudové 
múzeum a múzeum ľudovej architektúry v modeloch. 

  Stav 

vyhovujúci 
čiastočne 

vyhovujúci 
nevyhovujúci 

Vybavenosť bežných 
tried 

školským nábytkom x   

didaktickou technikou x   

Vybavenosť odborných 
učební 

školským nábytkom x   

učebnými pomôckami  x  

odbornou literatúrou  x  

didaktickou technikou  x  

Iné materiálno-
technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

vybavenosť edukačnými 
interaktívnymi 
počítačovými 
programami 

 x  

prístup k internetu áno 

 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú uvedené vo 

výkaze k správe o hospodárení za rok 2017. 

 

 
 



n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy, sú digitalizácia a informatizácia školy, 

rekonštrukcia a estetizácia školy a jej okolia, vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

spolupráca s obcou a ďalšími inštitúciami. V školskom roku 2017/2018 sa v spolupráci so 

zriaďovateľom zrekonštruovali dve triedy základnej školy. Škola investovala finančné prostriedky do 

výmeny lavíc a stoličiek v bežných triedach. V škole sa priebežne vykonáva bežná údržba. Škola 

investuje finančné prostriedky aj  na čistenie a riešenie problémov s kanalizáciou. V rámci digitalizácie 

a informatizácie školy niektorí pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali vzdelávanie venované 

využívaniu informačno-komunikačných technológii vo výchovno-vzdelávacom procese. Škola aktívne 

spolupracuje s obcou a s organizáciami Denné centrum IMPULZ, DD a DSS Hron, NAPANT atď. 

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých  
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení 

Informácie o týchto oblastiach sú uvedené v tabuľke nižšie v podobe silných stránok, slabých stránok, 

príležitostí a rizík s využitím SWOT analýzy. 

SILNÉ STRÁNKY 
 
✓ zabezpečovanie podmienok ďalšieho 

vzdelávania učiteľov  
✓ dobrá a účinná spolupráca s rodičmi  
✓ výsledky v testovaní dosahujúce priemer 

celoštátnych výsledkov  
✓ dobré výsledky v prijímaní žiakov na 

ďalšie štúdium  
✓ prezentácia školy na verejnosti 

prostredníctvom projektov, súťaží, 
spoločenských podujatí 

✓ spolupráca s inými organizáciami 
✓ zabezpečenie vhodných podmienok pre 

realizovanie začlenenia žiakov so ŠVVP 
✓ otvorená klíma a vytváranie bezpečného 

prostredia 
✓ veľmi dobré priestorové podmienky 

SLABÉ STRANKY 

 
✓ nedostatočné ohodnotenie 

zamestnancov  
✓ vybavenie modernými vyučovacími 

prostriedkami  
✓ vysoká zaťaženosť učiteľov 
✓ účasť v projektoch a grantoch 
✓ sponzoring 

✓ nedostatok finančných prostriedkov na 
odstraňovanie „modernizačných dlhov“ 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 
✓ účasť v projektoch a grantoch 
✓ sponzoring 
✓ spolupráca s ďalšími inštitúciami 

(univerzity, národné parky atď.) 
✓ ďalšie vzdelávanie učiteľov 

RIZIKÁ 
 
✓ nepriaznivý demografický vývoj 
✓ nedostatok finančných prostriedkov 
✓ blízkosť konkurenčných škôl 
✓ nepriaznivá ekonomická situácia v 

niektorých rodinách žiakov 

 



p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
ďalšie štúdium 

Škola dosahuje dobré výsledky v prijímaní žiakov na ďalšie štúdium na jednotlivé druhy stredných 

škôl (písmená c) a d) v správe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemecká 31. august 2018  

Vypracovali: Mgr. Anna Petrášová, PhD., Mgr. Renáta Klimeková 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATERSKÁ ŠKOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Východiská a podklady: 

1) Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení.  

2) Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/200 

3) Vyhodnotenie Plánu práce MŠ na rok 2017/2018 

4) Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za rok 2017/2018 

5) Informácie o činnosti Rady školy  

6) Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady,  

7) Vyhodnotenie plánu kontinuálneho vzdelávania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala:  
Mgr. Ivana Štellerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Základné identifikačné údaje o škole 
 

 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Školská 35 , 976 97 Nemecká 

Telefónne číslo: 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká) 

e-mail: skolkavnemeckej@centrum.sk 

webstránka: www.zsmsnemecka.edupage.org 

Zriaďovateľ: Obec Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká 

Zamestnávateľ: ZŠ s MŠ , Školská 35, 976 97 Nemecká 

 

 

2. Vedúci zamestnanci 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Anna Petrášová, PhD riaditeľka  školy 

Mgr. Renata Klimeková zástupkyňa pre ZŠ 

Mgr. Ivana Štellerová zástupkyňa pre MŠ 

 

 

3. Údaje o rade školy 
 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Nemecká bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie je stanovené na 4 

roky. 

 

V rade školy sú delegovaní  

 

Mgr. Lucia Michelčíková za pedagogických zamestnancov 

Ing. Mariana Petríková za rodičov 

 

 

4. Iné poradné orgány 
a. Činnosť pedagogickej rady 

Pedagogická rada sa schádzala podľa plánu a aktuálnosti potrieb v zmysle 

rokovacieho poriadku pedagogickej rady pravidelne každý mesiac. Predmetom 

zasadnutí bolo : 

 riešenie organizačného zabezpečenia mimoškolských akcií aj bežného chodu 

materskej školy, 

 aktuálne pedagogické otázky týkajúce sa plánovania výchovno – vzdelávacej 

činnosti, diagnostikovania detí, 

 riešenie špecifických pedagogických problémov v jednotlivých triedach, 

 plánovanie a vyhodnocovanie spolupráce s rodičmi pri spoločných aktivitách, 

 priebežne prehodnocovanie školskej spôsobilosti predškolákov, 

 sprostredkovanie informácií a pokynov od zriaďovateľa. 

 

 

b. Činnosť metodického združenia 



Činnosť metodického združenia bola zameraná na: 

 Zdieľanie vedomostí získaných na konferenciách a workshopoch, 

 Štúdium, diskusia a návrhy riešení špecifických výchovno – vzdelávacích 

problémov ( agresivita detí, nerešpektovanie hraníc, deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, prispôsobovanie požiadaviek reálnym možnostiam 

detí), 

 Metodické stretnutia k jednotlivým vzdelávacím oblastiam, vzájomné 

odovzdávanie vedomostí a skúsenosti, 

 Spolupráca s okolitými materskými školami, vzájomné odovzdávanie vedomosti, 

skúsenosti a prezentovanie tvorivosti. 

 

5. Údaje o počte detí k 31.8.2018 
 

Triedy 2 – 3 ročné 3 – 4 ročné 4 – 5 ročné Predškoláci 

 

5-6 OŠD  Integ. 

 

Trieda malá         3       12        0  

Trieda stredná         0        0       18  

Trieda veľká         0        0         0 23      1        1 

Spolu         3       12       18 23      1        1 

 

Počet prijatých detí v hmotnej núdzi : 2 deti 

Počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ: 16 

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 1 

 

Hodnotiacim kritériom u detí v predškolskom veku je získanie kompetencií vo všetkých 

oblastiach rozvoja osobnosti dieťaťa. Tento vývoj je individuálny a nazývame ho školskou 

zrelosťou. V mesiaci máj testami školskej zrelosti prešlo 18 detí. Na základe dosiahnutých 

výsledkov po konzultácií s pani psychologičkou Mgr. Barbora Bírešová PhD. zo SCŠPP 

Brusno 16 detí dosiahlo školskú zrelosť, jedno dieťa bolo integrované a jedno dieťa dosiahlo 

OŠD. 

 

6. Počet pedagogických zamestnancov a plnenie kvalifikačných 

predpokladov: 
 

Materská škola   počet  počet 

Zamestnanci MŠ - 

spolu 

      7   

Z toho PZ*       6 Z toho NZ**      1 

kvalifikovaní       6 - špeciálny pedagóg      0 

nekvalifikovaní       0 -upratovačky      1 

s prvou atestáciou       1   

samostatní       6   

Dopĺňajú si 

vzdelanie 

      0 -ostatní  

Spolu počet 

zamestnancov: 

 

       6 

  

      1 



Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci, OŠD*** - 

odklad povinnej školskej dochádzky 

 

 

Údaje o kvalifikácii pedagogických zamestnancov 

 

 Titul, meno a priezvisko Kariérový stupeň 

1. Mgr. Ivana Štellerová, 

zástupca pre MŠ 

predagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou 

2. Eva Pocklanová samostatný pedagogický 

zamestnanec 

3. Mgr. Lucia Michelčíková samostatný pedagogický 

zamestnanec 

4. Petronela Kútiková samostatný pedagogický 

zamestnanec 

5. Mgr. Zuzana Lokšová samostatný pedagogický 

zamestnanec 

6. Veronika Vaníková samostatný pedagogický 

zamestnanec 

 

 

Nepedagogický zamestnanec : Martina Marčoková  :  upratovačka 

 

 

7. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Druh 

vzdelávania 

Názov 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Začalo Pokračuj

e 

Skončilo 

Adaptačné      

Aktualizačné -Enviromentálna 

výchova ako 

prierezová téma; 

-Dieťa a hudba; 

-Obsahová reforma 

v MŠ; 

-Digitálne 

technológie v MŠ; 

-Rozvoj 

grafomotoriky 

pomocou výtvarných 

techník; 

-Využitie digitálnej 

fotografie; 

-Rozvíjanie 

emocionálnej 

inteligencie 

a komunikačných 

zručností 

 

      2 

 

 

      1 

      1   

       

      1  

 

      1 

 

 

      1 

 

 

      1 

  ukončené 

 

 

ukončené 

ukončené 

 

ukončené 

 

 

ukončené 

 

 

ukončené 

 

 

ukončené 

Inovačné -Interaktívna tabuľa 

a multimédia vo 

vzdelávaní; 

      1 

 
  ukončené 

 



-Aplikácia 

grafického programu 

v EP Vv; 

 

      1 

 

ukončené 

Funkčné Vzdelávanie 

vedúcich 

pracovníkov 

      1      pokračuje  

Atestačné 1atestácia       1   ukončené 

Kvalifikačné Externé pomaturitné 

kvalifikačné 

vzdelávanie 

      3     

ukončené 

 

 

8. Aktivity a súťaže detí, do ktorých sa materská škola zapojila 
 

 Názov aktivity Účasť/ ocenenia 

1. Tvorivá pastelka ocenenie 

2. Ekopredškoláčik – tvorivé dielne pre deti z MŠ v B. 

Bystrici so zameraním na enviromentálnu výchovu 
 

účasť 

3. Športová olympiáda detí materských škôl účasť 

4. Chalúpkovo Brezno účasť 

5. Brezniansky slávik účasť 

 

 

9. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojil 
 

Názov aktivity Ciele a prínos projektu Termín ukončenia 

realizácie 

„Aj my sa chceme hrať“ Získanie finančných 

prostriedkov na dokončenie 

ihriska. 

 

            Máj 

 

10. Spolupráca s externými inštitúciami 
 

Názov inštitúcie Typ aktivity 

Súkromné centrum SCŠPP Brusno Diskusia psychologičky a rodičov k školskej 

zrelosti a spôsobilosti detí, logopedická depistáž 

ZŠ Nemecká Návšteva predškolákov v ZŠ 

Denný stacionár Impluz n.o. Návšteva dôchodcov 

ZUŠ Brusno Koncerty a tvorivé dielne 

Lesy SR Enviromentálne prednášky a aktivity 

 

11. Spolupráca so ZRŠ 
 

V spolupráci s rodičmi a aj s ich materiálnou a finančnou podporou sa v materskej škole 

organizovali a realizovali nasledovné aktivity: 

 

Názov akcie Mesiac realizácie Prínos 

Tvorivé dielne  

„Mesiac úcty k starším“ 

október Prežili sme krásnu 

atmosféru v spoločnosti 

starých rodičov.  



Šarkaniáda október Popoludnie strávené 

s rodičmi v prírode. 

Rozvíjanie vzájomnej 

spolupráce rodič – dieťa – 

učiteľ. 

Mikuláš v materskej škole december Deti prežili veselú atmosféru 

tradičného sviatku Mikuláša 

spolu s kamarátmi 

Vianočná besiedka december Spoločne sme prežili 

atmosféru Vianoc 

v spoločnosti rodičov. 

Karneval február Výroba masiek, rozvíjanie 

vzájomnej spolupráce 

a tvorivosti. 

Vynášanie Moreny marec Spolupráca s Obcou 

Nemecká, upevňovanie 

vzťahov a prehlbovanie 

poznatkov spojených 

s tradíciami obce. 

Veľkonočný jarmok apríl Oboznamovanie 

s tradíciami. 

Besiedka ku Dňu matiek máj Spoločne sme prežili 

atmosféru tradičného sviatku, 

kde sme si posilnili vzájomný 

vzťah MŠ a rodiny. 

Sadenie stromčekov s lesným 

pedagógom 

máj Rozvoj environmentálnych  

zručností 

Deň detí jún Prostredníctvom hier si deti 

uvedomili výlučnosť 

a výnimočnosť detstva 

Týždeň bicyklovania jún Oboznamovanie sa 

s dopravnou výchovou 

a bezpečnosťou cestnej 

premávky. 

Rozlúčka s predškolákmi jún Formálne ukončenie 

dochádzky predškolákov do 

materskej školy 

Koncoročný výlet jún Neformálne ukončenie 

školského roka 

 

 

12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 

činnosti školy 
 

 Financie pridelené na školu – v zmysle originálnych kompetencií rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

materskej školy – prispieva zákonný zástupca dieťaťa podľa VZN obce Nemecká vo 

výške 6,64 € mesačne. 

 

 



13. Priestorové a materiálne podmienky školy 
 

 Materská škola je  obklopená krásnou prírodou v tichej oblasti medzi rodinnými domami.  

Budova materskej školy je súčasťou ZŠ a je umiestnená v spodnom pavilóne. Materská škola 

je trojtriedna. Na prízemí sa nachádzajú tri triedy, šatne a spoločná umyvárka, technická 

miestnosť pre nepedagogických zamestnancov. Na konci chodby sa nachádza  priestranná 

spoločná jedáleň so ZŠ, ktorú môžeme využívať počas celého školského roka  na rôzne 

spoločenské a tvorivé aktivity.  

 Využívať môžeme aj telocvičňu, knižnicu a počítačovú miestnosť, ktoré sa nachádzajú v 

základnej škole. 

 Deti majú v triedach vymedzený priestor pre hrové a pracovné aktivity, voľný priestor pre 

spoločné pohybové aktivity a hry. Majú vytvorené bezpečné, hygienické, estetické a funkčné 

hrové prostredie.   

 Deti majú k dispozícii novo vybudovaný priestranný školský dvor, na ktorom sú trávnaté aj 

betónové plochy, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru na rôzne pohybové, športové a iné 

aktivity a hry. Máme tu pieskovisko, preliezky ,drevené komponenty a rehabilitačný chodník 

„Zdravé nôžky“ . Súčasťou areálu sú stromy, kríky. Vybavenie a členenie školského dvora 

spĺňa požiadavky platných legislatívnych noriem a hygienických kritérií. 

 

 V priebehu školského roka boli prostredníctvom podpory ZRŠ a Projektu „ Aj my sa 

chceme hrať“ doplnené hrové prvky a zámková dlažba na školskom dvore. 

 S finančnou podporou ZRŠ sme doplnili basketbalové koše na školský dvor, siete na 

lopty, realizovali Mikuláša, Týždeň bicyklovania a Deň detí. 

 Zo štátnej dotácie pre predškolákov sme zabezpečovali výtvarný a pracovný materiál 

na základe jednotlivých tried. 

 V spolupráci s Obcou sa školský dvor rozšíril a tak umožnil deťom viac priestoru na 

hry. 

 

Exteriérové vybavenie školského dvora sa postupne v spolupráci s rodičmi, ale aj 

zriaďovateľom snažíme revitalizovať za nové. Hracie prvky a pieskoviská sú pravidelné 

kontrolované a udržiavané prevádzkovými zamestnancami materskej školy. 

 

 
Nedostatky v materiálno – technickom zabezpečení: 

 V súlade so zameraním materskej školy evidujeme pretrvávajúcu nedostatočnosť 

vybavenia materskej školy didaktickými pomôckami pre bádateľské aktivity detí s 

prírodovedným zameraním a vybavenia telovýchovným náradím, náčiním. Finančné 

prostriedky pre ich pokrytie sú dlhodobo nedostačujúce.  

 Nevyhovujúci je stav budovy (chýba zateplenie, je potrebné modernizovať kotolňu), 

energetické straty spôsobené týmto stavom sú značné.  

 Veľmi zlý stav každej triedy ( je potrebné okamžité stierkovanie stien, maľovanie 

a výmena svietidiel, podláh v triedach a šatni) 

 Nevyhovujúci stav budovy hlavne zo strany školského dvora, zatekanie odkvapovej 

rúry do nového pieskoviska.  

 

 

 

 

 



14. Vyhodnotenie koncepcie rozvoja materskej školy. 
 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

kalendárny rok: 

 

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a 

vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie poskytuje 

základy spôsobilosti vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie a na život 

v spoločnosti. V školskom roku 20172018 sme na základe koncepčného zámeru a cieľov 

školy vychádzali z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania. 

Ciele stanovené v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy: 

 rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať 

jedinečnosť detí, 

 napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi,  

 uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú aj základnú školu), 

 prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

 posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, k 

materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a k základným slobodám,  

 utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,  

 naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú 

zodpovednosť,  

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné 

vzdelávanie, 

 naučiť sa chrániť svoje zdravie, vrátane zdravej výživy a chrániť životné prostredie,  

 naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty,  

 pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať 

osobnosť dieťaťa,  

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. 

 

Oblasť výchovy a vzdelávania 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách a uplatňovali sme Školský vzdelávací 

program pod názvom „Prírodníčkovia“. Obsah výchovy a vzdelávania v školskom programe 

bol vypracovaný na podmienky našej materskej školy. Podporovali a rozvíjali sme zručnosti a 

tvorivosť detí v záujmových činnostiach v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a 

socio-emočnej. Rozvíjali sme komunikatívne kompetencie a predčitateľskú gramotnosť. 

Spôsob sledovania: pedagogické pozorovanie, diskusie v rámci metodického združenia. 

Vyhodnotenie: Kladne hodnotím záujem učiteliek o inovatívne metódy, záujem 

o samoštúdium a samostatnú tvorivosť.  

 

Oblasť spolupráce s rodinou učiteľ – dieťa - rodič 

Aktívne sme  sa snažili prehlbovať spoluprácu rodiny a MŠ, podporovali sme participáciu 

rodičov na výchovno-vzdelávacom procese a nachádzali spoločné východiská pri riešení 

vzniknutých problémov. 

Vyhodnotenie: Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je však potrebné naďalej 

rodičov vtiahnuť do priamej účasti na výchove a vzdelávaní primeranou formou. 



 Pre pedagogických zamestnancov sme sa snažili vytvoriť priaznivé podmienky na   

sebavzdelávanie. Získané poznatky z jednotlivých vzdelávaní si v priebehu školského roka 

kolegyne odovzdávali na zasadnutí metodického združenia. 

 

Oblasť vytvárania priaznivej socioemocionálnej atmosféry ako predpoklad pozitívnej 

stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností, rozvíjanie správnej výslovnosti, 

gramatickej správnosti rečového prejavu. 

V triedach bola vytváraná príjemná atmosféra pre činnosť detí, prostredie tried ako aj 

prostredie materskej školy bolo esteticky vkusne upravené a stimulovalo detí k jazykovým 

prejavom. Učiteľky pripravovali rôzny metodický materiál, ktorý napomáhal rozvíjať rečový 

prejav detí. Pri nedostatočnej artikulácií detí navštevovali rodičia s deťmi logopéda na základe 

odporúčania učiteliek, ktoré sme zabezpečili priamo v materskej škole. 

Vyhodnotenie: Kladne hodnotím záujem rodičov spolupracovať s logopédkou a osobne sa 

zúčastňovať stretnutí s deťmi. 

 

 

15. Oblasti výchovno – vzdelávacej činnosti, v ktorých škola dosahuje 

dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky. 

 
SWOT analýza vnútorného prostredia materskej školy 

 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 ŠkVP revitalizovaný na mieru 

podmienkam MŠ; 

 Zručnosť pedagogických a nepedag. 

zamestnancov ( komunikácia s rodičmi, 

poskytovanie odborných konzultácií, 

aktivity nad rámec pedagogického 

procesu, kreativita, využívanie rôznych 

metód výchovy a vzdelávania); 

 Interakcia dieťa – učiteľ – rodič; 

 prezentácia školy na rôznych 

podujatiach v obci, Brezne a v Banskej 

Bystrici, prezentácia školy 

prostredníctvom dramatizácie 

a výtvarných súťaží; 

 dostatok kvalitných učebných pomôcok; 

 podporovanie demokratických hodnôt 

účasťou všetkých detí pri prijímaní 

rozhodnutí; 

 podporovanie partnerstiev s rodinami ( 

sú zapojení do diania v MŠ formou Dní 

otvorených dverí, besiedok, spoločných 

sedení); 

 ponuka krúžkovej činnosti ( anglický 

jazyk, výtvarný a hudobný krúžok, 

športový krúžok); 

 zapájanie sa do projektov; 

 dobrá spolupráca s Radou školy, 

zriaďovateľom, ZŠ 

 nedostatok financií na lepšie materiálno 

– technické zabezpečenie školy a údržbu 

budovy ( ošarpaný havarijný stav fasády 

budovy ZŠ s MŠ, havarijný stav 

odkvapových zvodov, vymaľovanie 

priestorov a výmena podláh v triedach). 

 Nedostatok financií na údržbu 

a rekonštrukciu školského dvora MŠ 

a dobyvabenie športovým náradím 

a náčiním. 

 Je potrebné zvýšiť podiel vyučovacích 

stratégií – pozorovanie, skúmanie, 

experimentovanie, navodenie rôznych 

modelových situácií, tvorivá dramatika. 

 Absencia zapojenia do grantových 

projektov; 

Príležitosti Riziká 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 umožniť ďalšie vzdelávanie 

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov;  

 výmena pedagogických skúseností; 

zefektívnenie spolupráce so 

špecializovanými inštitúciami 

(CŠPPaP); 

 spolupracovať so zainteresovanými 

odborníkmi pri procese plánovania 

a hodnotenia; 

 výborná poloha materskej školy na 

uplatňovanie enviromentálnej výchovy 

 krúžková činnosť 

 aktivity zamerané na rozvoj spolupráce 

rodiny a školy – stať sa otvorenou 

školou; 

 zapájanie sa do projektov ( zisk 

finančných prostriedkov) 

 zvyšovanie nákladov na prevádzku; 

 zmena legislatívy; 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

zabezpečenie zlepšenia materiálno – 

technického vybavenia školy; 

 nedostatočné využívanie nových 

stratégií vo výchove a vzdelávaní; 

 neustály rast konkurenčných materských 

škôl, 

 nepriaznivá ekonomická situácia 

v niektorých rodinách 



ZÁVER:  

 

Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy Na 

základe hodnotenia školského roka 2017/2018 môžeme konštatovať, že výchovnovzdelávací 

proces v našej materskej škole je považovaný za kvalitný a prispôsobený rozvojovým 

možnostiam a potrebám detí. Aj naďalej je potrebné klásť dôraz na upevňovanie a rozvíjanie 

spolupráce s rodičmi a inými inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. 

Vnútroškolský systém je nutné zamerať na vytváranie takého prostredia a sociálnej klímy, 

ktoré zaručí deťom aj zamestnancom telesné zdravie, duševnú a spoločenskú pohodu. 

Celkovú edukáciu je potrebné smerovať k príprave na povinnú školskú dochádzku, edukačný 

proces viesť v princípe demokratického prístupu ku všetkým deťom, pričom je nutné plne 

využívať progresívne metódy a formy práce s cieľom čo najefektívnejšie rozvíjať osobnosť 

dieťaťa.  

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole v školskom roku 2016/2017 bol 

zabezpečovaný v súlade so školským zákonom 245/2008 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

V Nemeckej 28.08.2018 

                                                                                       ------------------------------------------  

                                                                                      Mgr. Ivana Štellerová– zástupca MŠ 

 










