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A.  Základné identifikačné údaje o škole  (§ 2. ods.1a) 

Názov školy Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica 

Adresa školy Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica 

Telefón  048/4170686 

Internetová stránka školy zssitbb.edupage.org 

E-mail skola@zssitnianska.sk  

Zriaďovateľ Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,            
974 01 Banská Bystrica 

 

Vedúci zamestnanci školy 
 Titul, meno, priezvisko Telefón E-mail 
Riaditeľ RNDr. Dana Edlingerová 048/4170686 riaditel@zssitnianska.sk  

ZRŠ (štat.zást.riaditeľa) PhDr.  Jana Sámelová 048/4170686 zastupca2@zssitnianska.sk 

ZRŠ   Mgr.  Boris Cipov PhD. 048/4170686 zastupca1@zssitnianska.sk 

Vedúca ŠJ            Katarína Kubišová 048/4170687 jedalen@zssitnianska.sk 
 

Rada školy  
 Titul, meno, priezvisko  E-mail 
predseda (zástupca rodičov) Mgr. Jana Mesarkinová jana.mesarkinova@finacnasprava.sk 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Silvia Franková frankova@zssitnianska.sk 

 Mgr. Mária Jakálová jakalova@zssitnianska.sk 

ostatní zamestnanci         Katarína Kubišová jedalen@zssitnianska.sk  

zástupcovia rodičov Ing.  Alena Dorotovičová alena.dorotovicova@gmail.com  

         Iveta Rybáčková ivarybackova@gmail.com 

 PhDr. Paulína Bartová pavlina.bartova@gmail.com 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Jakub Gajdošík jakub.gajdosik@banskabystrica.sk 

 Ing.  Martin Turčan martin.turcan@banskabystrica.sk  

 Ing. Soňa Bartková    sona.bartkova@banskabystrica.sk  

 Mgr. Vladimír Pirošík             pirosik@changenet.sk 

             
Rada školy v priebehu školského roka 2017/2018 zasadala podľa schváleného harmonogramu 
na zasadnutí 12.10.2017.  Na svojich stretnutiach prerokovávala a vyjadrovala sa k  predklada-
ným návrhom v zmysle čl.3 písm. e)  Štatútu rady školy. Členovia Rady školy sa aktívne zúčast- 
ňovali na celoškolských akciách, pomáhali s ich organizačným zabezpečením. Na zasadnutí 
15.03.2018 bola zvolená za predsedu p. Mesarkinová, nakoľko p. Libutkovi z dôvodu zmeny byd-
liska a zmeny školy jeho detí zaniklo členstvo v Rade  školy.   
 

Poradné orgány školy      

 1. Pedagogická rada školy 

 2. Gremiálna rada riaditeľa 

 3. Metodické orgány  

 Humanitné laboratórium               expert (vedúci MZ) pre I. stupeň: Mgr. Baczigálová 
                                                                expert (vedúci PK) pre II. stupeň: Mgr. Kučeříková 

 Prírodovedné laboratórium    expert (vedúci MZ) pre I. stupeň:  Mgr. Hajdučíková 

                                 expert (vedúci PK) pre II. stupeň:  Mgr. Hyravá   

 Kultúrno-spoločenské laboratórium     expert (vedúci MZ) pre I. stupeň: PaedDr. Franková 

                                 expert (vedúci PK) pre II. stupeň: Mgr. Cvachová 

 MZ ŠKD                          vedúca MZ: Bakošová 

Experti jednotlivých laboratórií (vedúci MZ,PK) a vedúca MZ ŠKD sú členmi grémia (širšieho vede-

nia) školy. Kooperujú pri stanovení cieľov, úloh a návrhov celoškolských aktivít na aktuálny škol-
ský rok v súvislosti s koncepciou rozvoja školy. Zodpovedajú za dodržiavanie učebných osnov, 
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tematických výchovno-vzdelávacích plánov, koordinujú aktivity a úlohy jednotlivých členov. Vyko-
návajú  riadiacu, kontrolnú činnosť v rámci laboratória ( MZ, PK) a vyhodnocujú plnenie cieľov 
laboratórií (MZ,PK). Aktívne participujú na príprave celoškolských aktivít.  
 
4. Komisie: výchovná, inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná, škodová, stravovacia,                 
                     komisia BOZP, zdravotná, komisia pre porušenie pracovnej disciplíny. 
 

B.   Údaje o počte žiakov školy  (§ 2. ods.1b)  

Počet žiakov školy : 428 

Počet tried : 19 

Podrobnejšie informácie: 

k 15.9.2017 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 
Počet tried 3 3 2 2 2 2 2 2 1 19 

Počet žiakov 62 60 49 47 50 39 45 48 28 428 

Z toho žiaci so ŠVVP 1 1 2 6 3 5 1 1 5 25 

Z toho v ŠKD 61 53 35 18 0 0 0 0 0 167 
 

k 31.8.201 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 
Počet tried 3 3 2 2 2 2 2 2 1 19 

Počet žiakov 62 59 47 46 51 38 41 48 28 420 

Z toho žiaci so ŠVVP 3 4 3 6 4 5 1 1 5 32 

Z toho v ŠKD 61 52 34 10 0 0 0 0 0 157 

 

 
Školský klub detí 

počet oddelení  7 

počet zapísaných detí 167 

 

C.  Zapísaní žiaci do prvého ročníka ZŠ (§ 2. ods.1c) 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2017:                      74/ z toho dievčat    37 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2017:           62/ z toho dievčat    31 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:           12/ z toho dievčat           6 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2018 
 

 Nižší ročník 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč.   9. roč. spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 5 26 31 

 
 

D.  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ (§ 2. ods. 1d) 

 Gymnáziá Stredné odborné školy Spolu 

8.ročné 4.ročné 

 
ISCED 

Stredné 
vzdelávanie 
s maturitou 

Stredné odborné 
vzdelávanie 
s maturitou 

Stredné   
odborné  

vzdelávanie 

Zaučenie  
v odbore 

 

prihlásení 9 7 16 5 0 37 

prijatí 5 5 16 5 0 31 

% úspešnosti 55% 71%  100% 100% 0 88.5% 
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E.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa    
      poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2. ods.1e) 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu: 

PROSPECH 

 Prospel Neprospel 

1. roč. 56 1 

 Prospel  
s vyznamenaním 

Prospel  
veľmi dobre 

Prospel Neprospel Neklasifikovaný Opravné 
skúšky 

2. - 4. roč. 120 24 1 0 7 0 

5. - 9. roč. 74 68 53 2 7 2 

Spolu 194 92 54 2 14 2 
 
SPRÁVANIE ŽIAKOV HODNOTENÉ V DRUHOM POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 

 I. stupeň II. stupeň 

Pochvaly triednym učiteľom 30 24 

Pochvaly riaditeľom školy 26 19 

Napomenutie triednym učiteľom 1 17 

Pokarhanie triednym učiteľom 1 4 

Pokarhanie riaditeľom školy 0 1 
 

Znížená známka zo správania I. stupeň II. stupeň 
2. stupňa 0 1 

3. stupňa 0 0 

4. stupňa 0 0 

 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM  ROKU 

Ročník zameškané 
hodiny 

zameškané  
na žiaka 

ospravedlnené  ospravedlnené  
na žiaka 

 neospra-
vedlnené 

neosprav. 
na žiaka 

1. 4102 67,25 4102 67,25 0 0 

2. 4777 86,85 4777 86,85 0 0 

3. 3567 79,27 3567 79,27 0 0 

4. 2851 63,36 2851 63,36 0 0 

5. 4519 88,61 4519 88,61 0 0 

6. 2886 82,46 2886 82,46 0 0 

7. 4219 102,90 4219 102,90 0 0 

8. 5770 125,43 5758 125,17 12 0,26 

9. 2649 94,61 2647 94,54 2 0,07 

 
 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 
 
I. STUPEŇ  

 I.A I.B I.C Ø  
1.ročník 

II.A II.B II.C Ø  
2.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 1,29 1,05 1,10 1,15 1,27 1,41 1,65 1,44 

Matematika 1,10 1,10 1,10 1,10 1,14 1,06 1,81 1,34 

Prvouka 1,05 1,00 1,00 1,02 1,00 1,06 1,50 1,19 

Hudobná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,00 1,02 

Výtvarná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Telesná výchova 1,05 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anglický jazyk - - - - 1,00 1,12 1,69 1,27 

Mladý bádateľ - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 
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 III.A III.B  Ø 
3.ročník 

IV.A IV.B  Ø  4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 1,35 1,55  1,45 2,17 1,77  1,97 

Matematika 1,39 1,50  1,45 1,83 1,68  1,76 

Prírodoveda 1,35 1,23  1,29 1,83 1,36  1,60 

Vlastiveda 1,43 1,23  1,33 1,92 1,45  1,69 

Hudobná výchova 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 

Výtvarná výchova 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 

Telesná výchova 1,04 1,00  1,02 1,00 1,00  1,00 

Anglický jazyk 1,43 1,23  1,33 1,87 1,59  1,73 

Informatická výchova 1,04 1,00  1,02 1,00 1,00  1,00 

Mladý bádateľ 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 

Pracovné vyučovanie 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 
 

II. STUPEŇ  

 V.A V.B  Ø  
5.ročník 

VI.A VI.B  Ø  
6.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,56 1,96  2,26 2,35 2,61  2,48 

Anglický jazyk 2,32 2,19  2,26 2,82 2,44  2,63 

Nemecký jazyk - -  - 1,60 1,10  1,35 

Ruský jazyk - -  - 1,42 1,63  1,53 

Matematika 2,32 2,15  2,24 2,41 2,00  2,21 

Informatika 1,00 1,04  1,02 1,12 1,06  1,09 

Fyzika - -  - 2,29 1,89  2,09 

Biológia 1,56 1,46  1,51 1,29 1,72  1,51 

Dejepis 1,80 2,08  1,94 2,47 1,78  2,13 

Geografia 1,92 1,65  1,79 2,71 2,22  2,47 

Občianska náuka - -  - 1,82 1,83  1,83 

Technika 1,04 1,00  1,02 1,29 1,11  1,20 

Hudobná výchova 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  1,00 

Výtvarná výchova 1,24 1,00  1,12 1,24 1,11  1,18 

Telesná a športová výchova 1,04 1,08  1,06 1,12 1,11  1,12 

Mladý bádateľ  1,04 1,00  1,02 1,06 1,00  1,03 

 
 VII.A VII.B Ø  

7.ročník 
VIII.A VIII.B Ø 

8.ročník  
IX.A Ø 

 9.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,58 2,91 2,75 2,32 2,25 2,29 2,19 2,19 

Anglický jazyk  2,37 2,68 2,53 1,86 1,96 1,91 2,15 2,15 

Nemecký jazyk 1,50 1,00 1,25 1,55 1,43 1,49  2,09      2,09 

Ruský jazyk 1,67 2,20 1,94 1,45 1,65 1,55 1,73 1,73 

Matematika 2,63 2,86 2,75 2,05 2,46 2,26 2,73 2,73 

Informatika 1,11 1,27 1,19 1,05 1,04 1,05 - - 

Technika 1,00 1,64 1,32 1,14 1,04 1,09 1,00 1,00 

Fyzika 2,21 2,73 2,47 2,00 2,21 2,11 2,00 2,00 

Chémia 2,53 2,86 2,70 2,05 2,17 2,11 2,42 2,42 

Biológia 2,37 2,36 2,37 1,32 1,17 1,25 1,73 1,73 

Dejepis 2,79 2,91 2,85 2,32 1,92 2,12 2,54 2,54 

Geografia 2,58 2,82 2,70 1,82 2,21 2,02 1,73 1,73 

Občianska náuka 1,37 1,32 1,35 1,36 1,54 1,45 1,42 1,42 

Hudobná výchova 1,00 1,18 1,09 - - - 1,08 1,08 

Výtvarná výchova 1,11 1,45 1,28 - - - - - 

Telesná a športová výchova 1,11 1,27 1,19 1,05 1,35 1,20 1,16 1,16 

Funkčná gramotnosť 
v prír. – tech. predmetoch 

1,00 1,57 1,29 - - - - - 

Experimenty v prír. predmet.  - - - 1,05 1,08 1,07 - - 

Mladý bádateľ 1,32 1,09 1,21 1,09 1,38 1,24 1,00 1,00 

Výchova umením - - - - - - 1,08 1,08 
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Výsledky externých meraní   

Celoslovenské testovanie žiakov 
9.ročníkov ZŠ:   

Počet 
žiakov 

Úspešnosť  
školy % 

Úspešnosť  
v rámci SR % 

Rozdiel 
PU školy 

Slovenský jazyk 28 69,40 63,00 6,40 

Matematika 28 66,40 55,90 10,50 

 

Celoslovenské testovanie žiakov  
5.ročníkov ZŠ:   

Počet 
žiakov 

Úspešnosť  
školy % 

Úspešnosť  
v rámci SR % 

Rozdiel  
PU školy 

 

Slovenský jazyk 47 69,00 62,80 6,20 

  Matematika 47 68,60 64,70 3,90 

 

F.  Zoznam uplatňovaných  učebných plánov  (§ 2. ods.1f) 

Učebný variant 1. 2. 3. 3.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 2 2 2 2 2 2 1 19 

ŠkVP - - - 2 - - - 2 1 5 

iŠkVP 3 3 2 - 2 2 2 - - 14 
 
 

G. Údaje o počte zamestnancov  (§ 2. ods.1g) 

Pracovný pomer 

Pracovný  
pomer 

Pedagogickí* 
zamestnanci 

prepočítaný  
počet pedag. zam. 

nepedagogickí ** 
 zamestnanci 

prepočítaný počet  
nepedag. zam. 

TPP   23 19,22 12 12,00 

DU 14 12,98 3 2,40 

Asistenti učiteľa 4   4 - - 

Spolu 41 36,20 15 14,40 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných 

Učiteľov 0 30,0 

Vychovávateľov 0  7,0 

Asistentov 0  4,0 

spolu 0 41,0 
 

*   pedagogickí  zamestnanci vrátane asistentov učiteľa 
**   nepedagogickí zamestnanci vrátane školskej jedálne 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

Predmety vyučované nekvalifikovane  

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 
I.A,I.B, I.C ANJ 1,1,1 

II.A, IIC ANJ 1,1 

V.A ETV 1 

V.B INF,ETV 2,1 

VI.A INF 1 

VI.A/B ETV 1 

VII.A ETV 1 

VII.B INF, ETV 2,1 

VIII.A INF 2 

VIII.B INF 2 

VIII.A/B NEJ 2 

IX.A GEG,ETV 1,1 
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H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedag. zamestnancov (§ 2. ods.1h) 

      Forma vzdelávania 

Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania v školskom 
roku 2017/2018 

začalo pokračuje ukončilo  

1. atestácia 1 1 0 1  

Funkčné vzdelávanie 1 1 1 0  

Funkčné inovačné 2 2 2 0  

Adaptačné vzdelávanie 3 3 0 3  

Špecializačné vzdelávanie 2 2 2 0  

Inovačné vzdelávanie 2 2 2 0  

Aktualizačné 1 1 0 1  

 

I. Prehľad  výsledkov  súťaží  a  olympiád (§ 2. ods.1i) 

Iné súťaže 

Medzinárodný tanečný festival - Brno 

1. miesto: folklórny tanec, scénický tanec 
2. miesto: spoločenský tanec, moderný tanec 

3. miesto: folklórny tanec, moderný tanec 

Horehronské hry 
2. miesto: skok do diaľky 
3. miesto: vrh guľou 
4. miesto: beh na 300 m 

 

Názov súťaže Okresné  kolo 
Krajské 

(regionálne)  kolo 
Národné kolo 

Olympiáda ANJ 1.miesto: 1 žiak úspešný riešiteľ: 1 žiak  

Olympiáda SJL 3.miesto: 1 žiak 
  

Hviezdoslavov Kubín 1.miesto: 2 žiaci 1. miesto: 2 žiaci 
strieborné pásmo: 

 1 žiak 

Sládkovičova Radvaň  1.miesto: 1 žiak 
 

Chemická olympiáda 2. miesto: 1 žiačka 3.miesto: 1 žiačka 
 

Geografická olympiáda úspešný riešiteľ: 1 žiačka 
 
 

 
 

Slávik Slovenska 3. miesto: 1  žiačka 
  

Šach 1.miesto: 1 žiak 
 

1.miesto: 1 žiak 

Vybíjaná -  dievčatá 3.miesto: 1 družstvo 
 

 

Gymnastický štvorboj- dievčatá 
2.miesto: 1 družstvo 
3.miesto: 1 družstvo      

4.miesto: 1 družstvo 

 

Streľba zo vzduchovej pušky 3.miesto: 1 družstvo 
  

Mladý záchranár CO 3.miesto: 1 družstvo 
  

Mladý zdravotník 
 

1.miesto: 1 družstvo 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 
Aktivity, ktorými sa škola prezentovala na verejnosti, sa niesli v duchu motta na tento školský  
rok: „ Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí ak zostaneš človekom“ 

September: 

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 
Ani dážď neodradil  rodičov a priateľov školy od spoločnej práce pri úpravách v okolí a v interiéri 
našej školy. Do práce sa spolu s učiteľmi zapojilo približne 50 dobrovoľníkov. A tak sa 
v priebehu niekoľkých hodín naplnil pristavený kontajner. Pracovné skupiny sa aktívne podieľali 
na týchto aktivitách: úprava terénu pri skalke a pri ihrisku, maľovanie stien na chodbe i v jedálni, 
čistenie skladových priestorov, presádzanie kvetov, demontáž starého nábytku. Svojou aktívnou 
účasťou na Dni dobrovoľníctva sme ukázali, že škola nie je len o učení, ale aj o tom, že sme 
ochotní obetovať časť svojho voľného času v prospech iných. Okrem práce  sme 
 mali možnosť sa aj, prostredníctvom neformálnej  komunikácie,  vzájomne spoznať.  

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ BB V MINIHÁDZANEJ 
Na začiatku septembra, sme zorganizovali v spolupráci s Mestom Banská Bystrica „Otvorené 
majstrovstvá Banskej Bystrice v minihádzanej“, ktoré boli zároveň záverečným turnajom Bys-
trickej ligy v minihádzanej. Na dvoch minihádzanárskych ihriskách  sa paralelne odohralo spolu 
25 zápasov. Spomedzi 10 tímov, ktoré sa turnaja zúčastnili, farby mesta Banská Bystrica hájili 
 družstvá z dvoch banskobystrických škôl - ZŠ Moskovská a ZŠ Sitnianska.  

EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU  
Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej akcie a dňa 26. septembra naša škola zorganizo-
vala už III. ročník „Európskeho dňa športu“. Športového popoludnia sa opäť zúčastnilo veľké 
množstvo detí, žiakov, rodičov, starých rodičov z celého okolia. Nie nadarmo sa hovorí, že šport 
spája generácie. Svoje sily si mohli vyskúšať v behu, skákaní na trampolínach, tradičných bojo-
vých umeniach, na sparťanskej dráhe a hraní hádzanej.  Poslednou zábavnou disciplínou, pri 
ktorej sa súťažiaci zároveň osviežili, bola „vodno-balónovej bitka“. Toto podujatie má na škole 
už tradíciu, preto ho chceme organizovať aj v nasledujúcich rokoch, nakoľko pohyb a šport by  
sa mal stať súčasťou zdravého životného štýlu každého človeka. 

Október:  

OČI PLNÉ OBLOHY 

Keďže tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc sa niesol v znamení Milana Rastislava 
Štefánika, bola snaha reagovať na zadanú tému podujatím, ktoré by nielen vyzdvihlo túto zau-
jímavú  a významnú osobnosť slovenských dejín a priblížilo ju žiakom, ale najmä prispelo k trva-
lému uchovaniu poznatkov získaných netradičnou formou. Názov „Oči plné oblohy“ bol inšpiro-
vaný rovnomennou poviedkovou knihou pre deti od spisovateľa Jaroslava Rezníka, ktorý osob-
ne navštívil našu školu v minulom školskom roku.  Podujatie bolo zacielené na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti žiakov, a to formou plnenia úloh tematicky zameraných na osobnosť Milana Rasti-
slava Štefánika. V rámci spolupráce medzi prvým a druhým stupňom bola organizácia bola ve-
dená formou „starší žiaci učia mladších žiakov“. Výstupom žiaka, predstavujúceho M.R. Štefá-
nika, s prejavom štylizovaným v prvej osobe, ktorý navodil atmosféru podujatia, boli žiaci niž-
ších ročníkov oboznámení s danou problematikou. Následne sa po skupinkách rozišli na jednot-
livé stanovištia  (Cestovateľ, Letec, Astronóm), na ktorých  s elánom plnili  konkrétne úlohy. 
 
VEČER TAJOMSTIEV A ZÁHAD  
Siedmaci  v spolupráci s  triednymi učiteľmi  pripravili pre žiakov všetkých ročníkov strašidelný 
večer s tematikou Hallowenu. Jeho účastníci museli prejsť strašidelným  schodišťom, nazrieť do 
záhadného tunela, zúčastniť sa operácie Frankenšteina, či vyhrabať nie práve obľúbené hady  
a pavúky  z piesku. .V jedálni sa potom všetci stretli na diskotéke so svetelnou chemickou šou. 

 November:  

TÝŽDEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 

Posledný týždeň v novembri vyvrcholil  náš týždeň finančnej gramotnosti výstavou 
a aktivitami spolupráce žiakov I. a II. stupňa.  
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Formou výstavy prezentovali žiaci 1.roč.: výtvarný návrh pokladničky, žiaci 2. roč. 3D modely 
pokladničiek, žiaci 3.roč.: návrh triednej meny, žiaci 4.roč.: rozpočet na výlet, ktorý bol tak au-
tentický, že pomýlil aj ich rodičov, ktorí si zo začiatku mysleli, že naň žiaci skutočne idú. 
Počas tohto týždňa prebiehala aj vzájomná výučba -žiaci II. stupňa učili žiakov I. stupňa. 
Deviataci prezentovali tretiakom a štvrtákom ochranné prvky na bankovkách a históriu vzniku 
peňazí. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre prvákov puzzle a druhákom puzzle aj pexeso. Deti 
skladali rôzne mince a bankovky, za čo si od starších kamarátov vyslúžili sladkú odmenu. 
Zážitkovú aktivitu s ozajstnými eurami a skutočným občerstvením si vyskúšali žiaci 4.ročníka. 
Siedmaci si pripravili 4 firmy. Z objemu požičanej finančnej hotovosti si mali urobiť prepočet, 
nakúpiť materiál, pripraviť pochúťky a vo svojich stánkoch s vlastným názvom a logom firmy 
predať produkty štvrtákom. Ich úlohou bolo predať čo najviac výrobkov, aby mohli vrátiť pôžič-
ku, a mali čo najväčší zisk. Tri firmy boli úspešné. Úlohou štvrtákov bolo čo najefektívnejšie 
minúť 1€. Tu sa ukázalo, ako vedia počítať,  kto je šetrný a aké výrobky ich zaujali. Táto aktivita  
mala  u žiakov veľký úspech a splnila svoj cieľ. 

December:  

 MIKULÁŠ NA ŠKOLE 

Tradičný  „Mikuláš na škole“ v réžii deviatakov pripravili  tento rok  deviataci naozaj netradične.  
Pred budovou školy sme opäť vyzdobili, spoločne s poslancom p. Molitorisom, vianočný strom-
ček -  pozdrav od viceprimátora p. Turčana, ktorý bol krásnou kulisou pre obyvateľov sídliska  
počas celých vianočných sviatkov. 

 SÁSOVSKÉ VIANOCE 

ZŠ Sitnianska dostala vianočný darček v podobe nové amfiteátra. No nenechala si ho pre seba a 

svojou prvou akciou „Sásovskými Vianocami“  sa oň podelila so všetkými obyvateľmi Sásovej . 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili viceprimátori – p. Gajdošík a p. Turčan. Prvými účinkujú-
cimi vo vynovených priestoroch boli talentovaní žiaci našej školy, deti z folklórneho súboru Ra-
dosť, speváci a hudobníci pôsobiaci v Banskej Bystrici. Atmosféru blížiacich sa sviatkov krásne  
dotvárali stánky s tradičnými výrobkami i vianočnými dobrotami. 

Február:  

FAŠIANGOVÝ PLES 
Už po tretíkrát Rada rodičov zorganizovala fašiangový ples. A ako inak – opäť vynikajúco. 
Pestrý tanečno-dramatický program odštartoval tanečnú zábavu, prerušovanú  malými prestáv-  
kami  na občerstvenie, večeru a polnočnú tombolu. 

Apríl: 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: VČIELKY NA VÝZVEDÁCH  

Dňa 27.4. 2018 naša škola  a šikovné detičky – včeličky, lienky, motýliky a iné chrobáčiky priví-
tali na Dni otvorených dverí približne 140 predškolákov z piatich materských škôl. Najprv všetci 
spoločne pomáhali včielke Maji a jej kamarátom vyslobodiť trúda Vilka, ktorý sa chytil do pavu-

činy pavúčice Tekly. S chrobáčikmi si zaskákali na trampolínach, zbierali a podľa farby triedili 

peľové zrnká.  Neskôr si vyskúšali školské lavice, naučili počítať do desať po anglicky, dozvede-
li sa ako sa povie v po anglicky čielka. Na záver návštevy si v jedálni z cesta vyvaľkali,  vykrojili  
medovníčky v tvare vajíčka a kuriatka, ktoré si popoludní mohli prísť spolu s rodičmi vyzdobiť. 

VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY 
Jar sa už tradične spája s príchodom Veľkej Noci. Do jej príprav sa zapojila aj naša škola. Pre 
obyvateľov Sásovej sme v popoludňajších hodinách usporiadali tradičné veľkonočné trhy spoje-
né s tvorivými dielničkami. Deti, ale aj ich rodičia plietli korbáče, vyrábali sviečky z včelieho plás-
tu, zdobili si medovníčky, maľovali na kraslice, ba dokonca aj na hodváb. Ochutnávali domáce 
syry a rôzne druhy medov, ktoré sme ponúkali spolu s bylinkovými čajmi. Krásnu sviatočnú at-
mosféru spríjemnila hra na fujaru či píšťalku i hudobno-tanečné vystúpenie našich detí pripo-  
mínajúce  naše ľudové  tradície. 

MEDZINÁRODNÝ TANEČNÝ FESTIVAL V BRNE 

20. apríla sa žiaci navštevujúci tanečno-dramatický krúžok zúčastnili XlX. ročníka Medzinárod-
nej tanečnej súťaže neprofesionálnych súborov v Brne. Po dlhých a náročných tréningoch sa 
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žiaci od prvého až po deviaty ročník s veľkou odhodlanosťou a bojovným srdiečkom postavili 
pred prísnu porotu, aby sa pobili o tie najvzácnejšie kovy. Súťažili v siedmich tanečných dis-
ciplínach, v ktorých predviedli moderný, ľudový, scénický a spoločenský tanec. Aj napriek silnej 
konkurencii dokázalo 36 žiakov svojou energiou, talentom a radosťou z tanca dosiahnuť výbor-
né výsledky. Získali dve zlaté, dve strieborné, a aj dve bronzové miesta. Najväčším ocenením 
pre  rodičov bol pohľad do ich šťastne zaslzených očičiek po vyhlásení výsledkov. 

Máj:       

Tanečno-dramatický krúžok reprezentoval školu  na viacerých podujatiach. S ľudovými tancami  
na „Prvomájovom stavaní mája“ na sídlisku Sásová . S modernými na podujatí „ Míľa pre  
mamu“ v mestskom parku a na zahájení turnaja McDonald cup-u. 

Jún:  

DIVADLO NÁS BAVÍ AJ BAVÍ 

V stredu 20. júna 2018 sa malí nádejní herci zo ZŠ Sitnianska predstavili rodičom, ale i širokej 
verejnosti v Divadle pod balkónom, v ktorom rozprávku Brémski muzikanti zahrali na profesio-
nálnej úrovni. Ich trojmesačná príprava zožala obrovský úspech. Dúfame, že aj v budúcnosti 
bude zrealizovaný podobný projekt, v ktorom budú môcť žiaci našej školy opäť rozvíjať svoj 

talent. 
 
Škola svoje aktivity propagovala nielen  na svojom webovom sídle, ale aj formou prí-
spevkov  v Radničných novinách, týždenníku  Bystricoviny. V Priekopníku boli uverejne-
né články:  Rozvoj čitateľskej gramotnosti na školách, Bystričania ovládli Medzinárodný 
 festival v Brne, Naši brémski muzikanti.  

 

J.  Projekty   (§ 2. ods.1j) 

I. Dlhodobé  

1. Inicializácia aktívneho učenia sa v podmienkach špecializovaných laboratórií  
ako trvalej platformy vzdelávania: fáza udržateľnosti projektu 2012-2017 

Tento školský rok v decembri skončila fáza udržateľnosti projektu. Overenú vzdelávaciu líniu 
predmetu Mladý bádateľ si chce škola zachovať naďalej a implementovať ho do školského 
vzdelávacieho programu. Prezentačné dni, počas ktorých žiaci rôznymi zaujímavými formami  
prezentujú svoje ročníkové projektové výstupy nielen spolužiakom, ale aj rodičom sa stali  
neodmysliteľnou zložkou identity školy. 

2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Cieľom projektu je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie 
elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť  
pripravenosť žiakov končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie.  

3. Digitálne učivo na dosah 

Pripojenie k internetu optickou sieťou zvýšilo rýchlosť internetového pripojenia, umožňuje vy-
užívať digitálne vzdelávacie materiály vo vyučovacom procese  a modernizovať výučbu všet- 
kým vyučujúcim. 

4. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím  
    elektronického testovania 

Sprístupnený elektronický testovací systém e –Test umožňuje moderný spôsob testovania,  
prináša žiakom atraktívnejšiu formu hodnotenia a rýchlu spätnú väzbu. Využili sme ho nielen 
v jesennom  a v jarnom termíne v predmetoch matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, 
ale  taktiež pri príprave žiakov 5.roč. a 9.roč. na celoslovenské testovanie. Po prvýkrát si  
tento spôsob v tomto školskom roku vyskúšali aj žiaci 4.ročníka. 

5. Efektívnejšie vzdelávanie  

 V tomto školskom roku škola podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspev-  
 ku v  rámci OPLZ 312000, prioritná os 1.Vzdelávanie, s cieľom - Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký    
 prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Schválená  
 výška príspevku NFP je 150 651,00 €. Projektové aktivity sa začnú realizovať od začiatku    
 šk. roka 2018/2019. 
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II. Krátkodobé  

Viem, čo zjem 

Ročníkový projekt realizovaný v 3. až 6.ročníku pod odborným dohľadom Úradu verejného 
zdravotníctva SR a s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci 
projektu boli pre žiakov pripravené rôzne vzdelávacie a zábavné aktivity na viacerých úrov-
niach. Žiaci absolvovali prednášku na tému vyváženej stravy, na ďalších hodinách sa  venovali 
podľa výberu témam - Prevencia nesprávneho stravovania, Potraviny a hygiena, Propagácia 
ovocia a zeleniny.  

Hovorme o jedle 

Žiaci I. a II. stupňa a žiaci ŠKD  sa zapojili  do 5. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“, ktorý vyhla-
suje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách n. o. pri príležitosti Svetového dňa potravín. Bol zrealizovaný pod záštitou Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s odbornou podporou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Na každý pracovný deň v tomto týždni  boli vyhlásené dve denné 
témy. Celkovo bolo vyhlásených 10 denných tém. Vyučujúci tieto témy vhodne začleňovali do 
svojich vyučovacích predmetov počas celého týždňa trvania súťaže. Vychovávateľky v ŠKD 
realizovali témy: Zelenina, ovocie, Orechy našich sadov, Mlieko a mliečne výrobky od sloven-
ských kravičiek. Súčasťou projektu boli súťažné kolá: Zabávame sa komiksom, Ideme na piknik.  
Žiaci I. a II. stupňa sa zapojili aj do sprievodnej výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a ich práce  
boli zaslané do súťaže. 

Projekt „SME v škole“ 

Projekt sa realizoval na hodinách biológie 7. a 8. ročníka, kde si žiaci do pracovného zošita 
denníka SME vypracúvali úlohy, ktorých odpovede hľadali v dennej tlači. Jeho realizáciou sa 
rozvíjalo nielen ich environmentálne cítenie a formovali ich postoje k životnému prostrediu, ale  
rozvíjala sa aj ich čitateľská a finančná gramotnosť. 

ENVIRO oživuje Banskú Bystricu 

Do projektu, ktorý organizovalo OZ Evirofutur sa zapojili žiaci 5. ročníka. Realizované boli aktivity  
so zameraním na riešenie  problematiky odpadov, bol vytvorený informačný Envirokútik a na 
chodbách druhého stupňa umiestnené farebne označené krabice na separovanie papiera a  
plastov.  

Triedim, triediš, triedime; Recyklohry 

V spolupráci so SAŽP sa do triedenia odpadu v triedach zapojili  aj žiaci prvého stupňa. Odpad 
separovali do farebne odlíšených plastových tašiek. Zároveň na škole prebiehali aktivity zame-
rané na separáciu elektroodpadu v rámci projektu Recyklohry. Zapojením sa do súťaže má ško- 
la nárok na bezplatný odvoz odpadu. 

HLAVIČKY 

Zapojením sa do tohto dobrovoľníckeho programu mali možnosť žiaci (hlavne nižších ročníkov ) 
využiť pomoc dobrovoľníkov z radov seniorov  na individuálne doučenie, na pomoc s  prípravou 
úloh, na opakovanie učiva  podľa dohody so zodpovednými učiteľmi a rodičmi v spoločne do-
hodnutom čase. Forma vzájomnej spolupráce bola naozaj efektívna, čo sa odzrkadlilo  aj na 
výsledkoch a zmene postoja k učeniu u žiakov, ktorým bol táto spolupráca ponúknutá. 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Podujatie pod názvom Oči plné oblohy, ktoré sme realizovali na škole, sme prihlásili do súťaže 
13.ročníka celoslovenského projektu, konaného pod záštitou  ministerky školstva. Do projektu  
bolo prihlásených 243 knižníc. Naša škola sa umiestnila na 11. mieste . 

Záložka do knihy spája školy 

Žiaci I. stupňa sa zapojili do 8. ročníka Česko-slovenského projektu: „Záložka do knihy spája 
školy“ pod názvom: „Tajuplný svet knižných príbehov“. Deti sa zahrali na ilustrátorov, na 
záložkách ožili postavy prečítaných príbehov a rozprávok. Takmer 200 záložiek sme poslali do 
Základnej školy v Dvore Králové nad Labem v Českej republike. Za odmenu nám oni poslali 
záložky a portfólio s fotografiami, práce ich žiakov, knihu v českom jazyku a sprievodný list 
s informáciami  o ich škole. 
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Vzdelávanie na kolesách 

V apríli sa 45 žiakov 8. a 9. roč. zúčastnilo exkurzie do Krakova a koncentračného tábora 
v Oswienčime. Akciu organizovalo OZ New faces v rámci projektu „Vzdelávanie na kolesách“ s 
podporou primátora mesta J. Noska. Vzdelávanie prebiehalo už počas jazdy. Renomovaná lek-
torka oboznámila žiakov so spoločensko-politickým pozadím a príčinami holokaustu. Pred a po 
návšteve Oswienčimu prebehlo formou dotazníku meranie úrovne vedomostí, sociálnych kom-
petencií vo vzťahu k uvedenému obdobiu. Nadobudnuté vedomosti si na záver žiaci upevnili  
prostredníctvom kvízu. V júni sa účastníci exkurzie zúčastnili  slávnostného vyhodnotenia pro-
jektu v Múzeu SNP, na ktorom žiaci deviateho ročníka vystúpili s pripraveným programom o 
úteku Vrbu a Wetzlera z koncentračného tábora formou dramatizovaného čítania. 
 

K.  Výsledky inšpekčnej činnosti   (§ 2. ods.1k)  

Dátum komplexnej inšpekcie: 05.07.11. – 09.11. 2012 a 12.11. – 13.11. 2012 

Predmet  školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok  

                                                  výchovy a vzdelávania v základnej škole 

Zistenia a ich hodnotenie: 

Riadenie: dosiahnutá úroveň – veľmi dobrá  

Podmienky výchovy a vzdelávania: dosiahnutá úroveň  - veľmi dobrá 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa : dosiahnutá úroveň – I. stupeň:  dobrá 
                                                                                              II. stupeň:  dobrá 

Popis hodnotiacich výrazov: 

-  veľmi dobrý : výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna  úroveň 
-  dobrý: prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 
-  priemerný: vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
-  málo vyhovujúci: prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná   

úroveň 
-  nevyhovujúci: výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a  
   vzdelávania  

Závery:  
V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v škole v školskom roku 2009/2010  
sa zlepšili všetky sledované oblasti. Riadenie sa posunulo na veľmi dobrú úroveň, napriek veľmi 
dobrej úrovni z predchádzajúcej kontroly sa výrazne zlepšili aj   podmienky výchovy vzdelávania 
najmä v oblasti priestorových podmienok - zriadenie multifunkčnej učebne prírodovedných 
predmetov a materiálno-technického vybavenia školy IKT, čo pozitívne ovplyvnilo a posunulo aj 
výchovno-vzdelávací proces na dobrú úroveň. Zistenia z komplexnej inšpekcie nasvedčujú, že 
pedagogické stratégie a výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na praktickú aplikáciu nado-
budnutých vedomostí a zručností z jednotlivých vyučovacích predmetov so zreteľom posilňova-
nia medzipredmetových vzťahov a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov s podporou efektív-
neho využitia IKT a cudzích jazykov realizované v garantovanej časovej dotácii dávajú predpo-
klad pre udržateľnosť projektu. 
 

Dátum informatickej inšpekcie: 13.03. 2013 
Predmet  školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v zá- 
                                                  kladnej škole 

Závery: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ boli 
dodržané. Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový 
harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov.  
V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

Dátum tematickej inšpekcie: 03.02.2016 – 07.03.2016 

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti    
                                                  testovanie žiakov 9.ročníka základnej školy 

Zistenia a ich hodnotenie: Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov  triedy 9. ročníka (60,70%) 
bola vyššia ako dosiahnutý národný priemer žiakov v teste ( 50,63%) a vyššia ako aj  dosiahnu-
tý priemer žiakov v teste v testovaných školách V Banskobystrickom kraji (51,22%)  
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Dátum informatickej inšpekcie: 05.04. 2017 

Predmet  školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v zá- 
                                                  kladnej škole 

Závery: Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový 
harmonogram otvárania testových zásielok a  harmonogram testovania. Pokyny pre administrá-
ciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovaných skupinách 
dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
 

L.  Priestorové a materiálno-technické podmienky   (§ 2. ods.1l)   

Priestorové podmienky školy 

Budova školy má 6 pavilónov a kotolňu, ktorá je v správe STEFE. Priestory školy sú zabezpe-
čené senzorovým bezpečnostným zariadením s napojením na bezpečnostnú službu a monito-
rované kamerovým systémom. Architektonické riešenie čiastočne spĺňa základné požiadavky 
bezbariérovosti (prístupová rampa, výťah), budova má kapacitne postačujúce priestorové pod-
mienky a tomu zodpovedajúce hygienické vybavenie.  
V trojpodlažnom pavilóne B je deväť učební primárneho vzdelávania vybavených interaktívnymi 
dataprojektormi a IKT príslušenstvom. V šiestich učebniach sú v popoludňajšom čase oddelenia 
školského klubu, ktoré na svoju činnosť využívajú aj priestory knižnice, telocvične a oddychovo- 
relaxačné kútiky s modernými interiérovými doplnkami  na chodbách. 
V pavilóne C sú na prízemí šatne, na ďalších  troch  podlažiach je 18 učební (z toho jedna PC 
učebňa,  jedna učebňa – jazykové laboratórium, odborná učebňa fyziky, odborná učebňa príro-
dovedných predmetov) a chemické laboratórium. Na priestranných chodbách a medziposcho-
diach sú oddychové kútiky pre žiakov a estetické farebné šatníkové skrinky, ktoré slúžia žiakom 
na uloženie učebných pomôcok a osobných vecí. Okrem nadštandardne vybavených  odbor-
ných učební sú všetky triedy vybavené  interaktívnym systémom. Dve triedy v tomto pavilóne sú 
kmeňovými triedami pre primárne vzdelávania a v jednej z nich je v popoludní oddelenie škol-
ského klubu. 
Na prízemí pavilónu A sa nachádzajú kancelárske miestnosti, zborovňa, na poschodí je učebňa 
hudobnej výchovy kongresového typu, učebňa PC a knižnica.        
V pavilóne D1 je učebňa techniky, sklad pracovného vyučovania, posilňovňa, gymnastická zr-
kadlová sála, gymnastická telocvičňa, 4 šatne, 2 sprchy, náraďovňa, 2 kabinety, sklad športo-
vých potrieb a tri učebne, ktoré sú v prenájme ľudovej umeleckej školy a autoškoly.  Veľká te-
locvičňa je samostatný pavilón D2 . V  priestoroch pavilónu E je školská kuchyňa s moderným 
technologickým vybavením, na poschodí priestranná jedáleň s novým interiérovým zariadením.  
Škola rešpektuje bezpečnostné požiadavky a zároveň sleduje zámer udržiavať a ďalej vytvá-
rať príjemné, esteticky pôsobiace a funkčné prostredie. Interiér je priebežne budovaný 
v súlade s potrebami moderného vzdelávania a voľno-časových aktivít žiakov. Pri škole sa za 
pomoci zriaďovateľa  dostavala asfaltovala športová plocha s vytýčenými ihriskami pre loptové 
hry – hádzaná,  minihádzaná, basketbal a volejbal. V areáli ihriska boli nainštalované exterié-
rové lavičky a hádzanárske  bránky. Škola má zároveň možnosť využívať v dopoludňajšom 
čase multifunkčné ihrisko v neďalekej blízkosti. 
Materiálno-technické podmienky 

a) Materiálno-technické vybavenie počítačových miestností 

 38 žiackych PC; 4 tablety; 2 dataprojektory; kamera; 

 4 tlačiarne; skener; stavebnicový súbor Lego Dacta; 

 1 interaktívna e -Beam tabuľa; 2 biele keramické tabule;  
b) Materiálno-technické vybavenie školskej knižnice 

 Interaktívna tabuľa;  

 kompletné kancelárske vybavenie: kopírovací stroj; PC; skener; tlačiareň;  

 CD a DVD prehrávač; televízor;  zbierka CD a DVD; 
c) Materiálno-technické vybavenie jazykového laboratória 

 keramická tabuľa s e-Beam systémom; 
 12 notebookov; nabíjacie centrum; 
  interaktívny dataprojektor; učiteľský notebook; 2  CD prehrávače; 
d) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne biológie a chémie 
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 interaktívny systém Interwrite (tabuľa, dataprojektor, PC, tablet); 

 vizualizér; hlasovacie zariadenie; CD prehrávač; mikroskop s pripojením na PC;  
e) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne fyziky 

 interaktívny systém (tabuľa, dataprojektor, PC,); 

 20 žiackych tabletov, štyri päťmiestne stoly so zásuvkami na 230 V,  s LAN pripojením a  
s vývodom nízkeho napätia SS;  

 3 súpravy meracieho senzorového systému Vernier pre školské laboratórium 
f) Ostatné informačno-komunikačné technológie a didaktická technika 

 20 notebookov; 3 dataprojektory; 20 interaktívnych dataprojektorov, 24 keramických tabúľ; 
trojdielna tabuľa s podjazdom 

 2 interaktívne tabule s ozvučovacím systémom a notebookmi 

 6 fotoaparátov; 2 videokamery,14 vizualizérov; 

 2 ozvučovacie aparatúry; DVD prehrávač; 10 CD prehrávačov; 2 diktafóny; 2 kopírovacie 
stroje Minolta 

 vlastný server; Wi -Fi systém (bezdrôtové pripojenie na internet vo všetkých  miestnostiach); 

Zrealizované aktivity v oblasti skvalitňovania priestorových a materiálno-technic- 
kých podmienok v školskom roku 2017/2018:  

 rekonštrukcia átria školy: oprava betónových schodov, inštalácia exteriérového sedenia na 
kaskádovitých  stupňoch hľadiska, inštalácia osvetlenia a nového zábradlia  (investícia z pro-
striedkov zriaďovateľa v hodnote cca 85 000.- €) 

 výmena podlahovej krytiny na chodbách B1, B3 a C2, výmena termostatických hlavíc na 
všetkých radiátoroch, výmena 25 ks radiátorov, rekonštrukcia športového ihriska  (finančné 
prostriedky od zriaďovateľa) 

 nákup plynovej smažiacej panvice do ŠJ (6 438 .- €  dotácia Mesta)  

 nákup a výmena 16 ks PC a monitorov v počítačovej učebni, nákup a výmena 2 PC pre úče-
ly administratívy, inštalácia 2 interaktívnych dataprojektorov a 1 ks tabule s podjazdom, tla-
čiareň Minolta (dar ZRPŠ) 

 telocvičné a športové vybavenie -  5 864.- € (dar NŠC) 

 šatníkové skrinkové zostavy na medziposchodia C4,C3, sedacia zostava v pavilóne A2 

 školské lavice a katedry do 2 tried ( 1 trieda dar ZRPŠ), skrinková zostava do učebne pri-
márneho vzdelávania, skrinková zostava do učebne prírodovedných predmetov, nákup 
9 ks vizualizérov, nákup učebných pomôcok do ŠKD 

 doplnenie kamerového systému – inštalácia ďalších 9 kamier 

 

M .  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti   
       školy, školského klubu za kalendárny rok 2017  (§ 2. ods.1m) 

 
Normatívne zdroje (v €)  643 364 

Mzdy 610 402 751 

Odvody 620 147 270 

Prevádzka 630 91 529 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

37 717 

z toho:  teplo 22 592 

Materiál    8 344 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces 0 

Údržba 18 881 

Služby                                     26 587 

z toho:  vzdelávanie pedagog. zamestnancov 1 403 

Cestovné náhrady 0 
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Bežné transfery 640 1 814 

Nenormatívne zdroje (v €)  145 151  

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením  36 896 

z toho:   mzdy 610 27 340 

            odvody 620 9 556 

Vzdelávacie poukazy  13 208 

z toho: mzdy 610 6 590 

            odvody 620 0 

            materiál 630 6 618 

Dopravné pre žiakov 640 0 

Rozvojové projekty – bežné výdavky 641 0 

Žiaci zo SZP 630 693 

Učebnice ANJ, Prvouka 630 205 

Lyžiarsky výcvik 630 4 295 

Škola v prírode 630 4 800 

Odchodné 640 6 273  

Havárie 630 78 781  

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za 
ŠKD): 

FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

SPOLU 14 485 

z toho:  výdavky na energie   4 050 

výdavky na materiál   3 381 

výdavky na údržbu   2 600 

výdavky na služby 3 970 

výdavky na tvorbu SF 484 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (režijné ná-
klady na ŠJ): 

FP za režijné náklady sa použili na 

SPOLU 26 220 

z toho:  výdavky na energie, poštovné a telefón 5 542 

výdavky na interiérové vybavenie 4 194 

výdavky na materiál 3 558 

výdavky na údržbu 4 751 

výdavky na všeobecné služby 6 351 

výdavky na stravovanie 1 464 

výdavky na tvorbu SF 360 

kapitálové výdavky 1 454 

Príspevky a dary 

SPOLU 500 

Požitie na akadémiu a propagačnú brožúrku                500 
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Vlastné príjmy ZŠ 

SPOLU 14 377 

výdavky na energie 2 824 

výdavky na interiérové vybavenie 7 635 

výdavky na materiál 2 918 

výdavky na údržbu 1 000 

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením 0 

Dotácie na podporu výchovy k plneniu škol-
ských povinností dieťaťa ohrozeného sociál-
nym vylúčením 266 

Kapitálové výdavky 0 

   

Originálne kompetencie (v €) ŠKD 73 444 

Mzdy 610 51 069 

Odvody 620 17 643 

Prevádzka 630 4 347 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

0 

z toho:  teplo   

Materiál    0 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces   

Údržba 1 963 

Služby                                     2 384 

z toho: vzdelávanie pedagog. zamestnancov   

Cestovné náhrady 
 

Transfery 640 385 

 

Originálne kompetencie (v €) ŠJ 52 073 

Mzdy 610 36 966 

Odvody 620 12 673 

Prevádzka 630 2 212 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

159 

z toho:  teplo 0 

Materiál    0 

Údržba 1 800 

Dohody                                    253 

Cestovné náhrady   

Transfery 640 222 

 
   viď: príloha č.1:  Protokol právneho subjektu - výkaz k správe o hospodárení za rok 2017  
                             s komentárom. 
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N.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  
      na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia  (§ 2. ods.1n) 

V zmysle motta školy „Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí ak ostaneš človekom“  sme 
v našej škole vyvíjali rôzne aktivity, ktoré prispievali k splneniu cieľov stanovených  pre školský 
rok 2017/2018. Snahou všetkých pedagógov bolo vytvárať  a podporovať v žiakoch myšlienku, 
že aj malé a jednoduché činy, ktoré môže vykonávať ktokoľvek z nás, sú pre spoločnosť dôle- 
žité a nie je nutné sústrediť sa len na tie veľké a v spoločnosti najviac rezonujúce. 

Hlavnými cieľmi pre školský rok boli:  

1) Rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť s dôrazom na využívanie medzipredmeto-
vých vzťahov. 

2) Rozšíriť spoluprácu medzi prvým a druhým stupňom a ŠKD. 

3) Skvalitniť podmienky pre rozvoj pohybových schopností a zdravého životného štýlu 
žiakov. 

4) Využívať netradičné formy vyučovania na rozvoj globálneho environmentálneho po-     
    vedomia žiakov 

K splneniu stanovených cieľov smerovali mnohé úlohy, ktoré boli stanovené počas stretnutí 
koordinátorov a expertov laboratórií (MZ,PK). Pri plánovaní aktivít a plnení úloh sa pravidelne 
spoločne stretávali zástupcovia prvého i druhého stupňa a školského klubu detí, hľadali sa 
možnosti ako prepojiť aktivity žiakov a pedagógov. Tieto pravidelné a cielené stretnutia rozšírili 
spoluprácu v našej škole a otvorili nové možnosti realizácie jednotlivých úloh, vďaka ktorým 
sme dokázali pri niektorých aktivitách výrazne pôsobiť na plnenie viacerých cieľov. 
 
C1. Rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť s dôrazom na využívanie medzipredme- 
 tových vzťahov 

Vo vyučovaní  všetkých vyučovacích predmetoch pedagógovia našej základnej školy pociťujú 
potrebu rozvoja týchto gramotností a práve preto sme si stanovili za cieľ ich rozvíjanie 
s dôrazom na využívanie medzipredmetových vzťahov. V dôsledku takto stanoveného cieľa  
bolo nutné hľadať tieto vzťahy a aktívne vyberať metódy a formy, ktoré sú na to najvhodnejšie.   

Pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti bol pre nás východiskom ostatný školský rok, počas 
ktorého sme čitateľskej gramotnosti venovali veľkú časť našej pozornosti a odhalili sme viacero 
problémov a úskalí. V školskom roku 2017/2018 sme preto pokračovali v našich aktivitách 
z predchádzajúceho školského roka, ktoré sme však prehodnotili a upravili. Školský koordinátor 
čitateľskej gramotnosti rozpracoval podrobný dokument s metodikou rozvoja čitateľskej gramot-
nosti a poskytol ho pedagógom prvého aj druhého stupňa. Títo počas celého školského roka 
pracovali na svojich hodinách s jednotlivými metódami a vytvárali aktivity na podporu a rozvoj 
čitateľskej gramotnosti. Okrem aktivít pedagógov na vyučovacích hodinách boli vytvorené pod-
mienky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti aj realizáciou celoškolských akcií pripravených 
v spolupráci viacerých pedagógov, ale aj s externými inštitúciami, zapájaním sa do rôznych sú-
ťaží. Najvýraznejším podujatím, počas ktorého sme sa venovali čitateľskej gramotnosti, bol 
„Medzinárodný deň školských knižníc“. Príprava tohto podujatia bola pre žiakov výrazným moti-
vačným prvkom k čítaniu a k záujmu o knihy. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 
sa nám podarilo zvýšiť frekvenciu využívania jednotlivých metód pre rozvoj čitateľskej gramot-
nosti a skvalitniť prácu pedagógov s nimi. Napriek veľkej snahe konštatujeme, že ešte stále 
vidíme možnosť na zlepšenie rozvoja čitateľskej gramotnosti. Vďaka spolupráci pedagógov pr-
vého aj druhého stupňa a hľadania medzipredmetových vzťahov sme však výrazne pokročili 
v našej snahe. 
Mesiac november sme v našej škole venovali najmä finančnej gramotnosti. Počas tohto me-
siaca boli všetci žiaci na rôznych predmetoch zapájaní do aktivít, ktoré overovali ich vedomosti 
a postoje k financiám. Všetky aktivity vyvrcholili počas „týždňa finančnej gramotnosti“, kedy si 
žiaci v jednotlivých ročníkoch vytvárali vlastné projekty a tie následne predstavili alebo realizo-
vali s ostatnými žiakmi školy. Okrem veľmi kvalitných ročníkových projektov bolo realizované 
kooperatívne vyučovanie, v ktorom žiaci druhého stupňa učili žiakov prvého stupňa alebo vytvá-
rali vlastné „firmy a podnikateľské stratégie“. Tému finančnej gramotnosti zapojili počas novem-
bra všetci pedagógovia do všetkých predmetov a vytvárali prepojenia vo vyučovaní jednotlivých 
predmetov, preto bolo možné znásobiť vplyv informácií a vedomostí a výraznejšie ovplyvniť 
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myslenie a názory žiakov pozitívnym smerom. Aj po ukončení „týždňa finančnej gramotnosti“ sa 
do vyučovania zaraďovali aktivity a pojmy, ktoré mali za úlohu rozvíjať finančnú gramot-
nosť, podporovať naučené a vytvárať vzťah žiakov k tejto problematike. Úroveň aktivít žiakov 
a neskoršie rozhovory so žiakmi o problematike financií sú pre nás indikátorom, na základe kto-
rého môžeme tvrdiť, že počas školského roka 2017/2018 sa nám podarilo rozvíjať finančnú 
gramotnosť na rôznych úrovniach a vďaka spolupráci všetkých pedagógov sme dokázali vytvo-
riť prepojenie tejto témy v rôznych predmetoch. Na základe vyhodnotenia jednotlivých aktivít 
v priebehu školského považujeme cieľ stanovený na školský rok 2017/2018 za splnený. 
 
C2. Rozšíriť spoluprácu medzi prvým a druhým stupňom a ŠKD 

Plnenie stanoveného cieľa bolo jednoznačne viditeľné v priebehu celého školského roka. Všet-
ky vyššie spomenuté aktivity školy (viď. body aktivity školy, krátkodobé projekty) boli výsledkom 
spolupráce všetkých troch úsekov ZŠ. Každej väčšej či menšej akcii predchádzali pravidelné 
stretnutia zástupcov prvého aj druhého stupňa a ŠKD. Okrem spolupráce na jednorazových 
aktivitách sa pedagógovia stretávali na pravidelných zasadnutiach. Vyučujúci slovenského jazy-
ka matematiky a anglického jazyka na prvom stupni a na druhom stupni na týchto zasadnutiach 
preberali možnosti zlepšenia vyučovania týchto hlavných predmetov tak, aby bol prechod žia-
kov z prvého stupňa na druhý stupeň čo najplynulejší. Vychovávateľky ŠKD spolupracovali 
s triednymi učiteľkami pri stratégiách a kontinuite vyučovania v jednotlivých ročníkoch prvého 
stupňa. Pravidelné stretnutia pedagógov najmä pri plánovaní školských aktivít výrazne zlepšilo 
spoluprácu jednotlivých zložiek ZŠ, preto považujeme aj druhý cieľ za splnený. 
 
 C3. Skvalitniť podmienky pre rozvoj pohybových schopností a zdravého životného štýlu  
žiakov 

Postupné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy je vhodným základom pre rozvoj 
kompetencií žiakov vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb. Okrem rozšírenia možností peda-
gógov vo vyučovaní nielen telesnej a športovej výchovy vďaka novému športovému náradiu 
a náčiniu sa téme zdravia a pohybových schopností u nás venujú vyučujúci na viacerých pred-
metoch. Projekty a témy zdravia, stravovania, pohybovej kultúry alebo pitného režimu sú prí-
tomné vo vyučovaní takmer všetkých predmetov. Aktivity ku projektu „Viem čo zjem“  a „Hovor-
me o jedle“, ktoré boli organizované vo všetkých ročníkoch mali pozitívnu odozvu u žiakov 
a spôsobili čiastočné zlepšenie stravovacích návykov niektorých žiakov. Zabezpečenie množ-
stva športových a pohybovo zameraných záujmových útvarov v popoludňajších hodinách zvýši-
lo percento žiakov, ktorí aktívne trávia svoj čas po školskom vyučovaní a zároveň umožňovalo 
pripravovať sa na športové súťaže . Výraznou aktivitou v tejto oblasti je aj pravidelné podujatie 
k Európskemu týždňu športu, ktoré pedagógovia pripravili v septembri. Každoročné zatraktívňo-
vanie a skvalitňovanie tohto podujatia  je taktiež motivačným faktorom, ktorý ovplyvňuje správa-
nie žiakov školy, ale aj širšej komunity. Ku vyššej kvalite podujatia pomohlo aj čiastočne prero-
bené asfaltové ihrisko v priestoroch vedľa ZŠ, vďaka ktorému sa ešte viac zvýšila kvalita vyučo-
vania TSV, športových záujmových útvarov ale aj činnosti ŠKD. Dôkazom vysokej úrovne na-
šich športových aktivít v priebehu celého školského roka je aj dar  od NŠC (nadštandardné 
športové potreby), ktorým boli ocenené najaktívnejšie školy na Slovensku. Všetky športové akti-
vity školy, ktoré boli v školskom roku 2017/2018 realizované prispeli k tomu, že tento cieľ pova-  
žujeme za splnený. 

C4 Využívať netradičné formy vyučovania na rozvoj globálneho environmentálneho po-   
 vedomia žiakov 

Keďže v školskom vzdelávacom pláne nemáme priestor pre samostatný predmet, ktorý by sa 
venoval environmentálnej výchove, začleňujeme túto problematiku do tematických celkov iných 
vyučovacích predmetov a činnosti ŠKD. Keďže pociťujeme význam tejto témy, rezonujúcej 
v spoločnosti, rozšírili sme možnosť pôsobenia na žiakov a širšiu komunitu realizovaním aktivít 
v rámci environmentálnych svetových dní a dlhodobými projektmi. V priebehu každého mesiaca 
v kalendárnom roku bola realizovaná minimálne jedna aktivita s environmentálnou tematikou. 
Väčšina aktivít sa odohrávala mimo priestorov tried alebo v čase mimo vyučovania a mnohé 
z nich v spolupráci s externými organizáciami (NAPANT, SAŽP, Slov. Lesy, ŠOP, KYNOLÓG).  
Naši žiaci sa zúčastňovali exkurzií a enviro-súťaží. Spolu šesť celoročných projektov a takmer 
dvadsať jednorazových aktivít, ktoré nie sú štandardnou súčasťou vyučovania ale ich hlavnou 
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alebo vedľajšou myšlienkou bolo práve životné prostredie a úloha človeka v ňom, je základom 
pre konštatovanie, že stanovený cieľ bol splnený. Zároveň je potrebné poukázať na to, že ak 
majú mať tieto aktivity šancu výraznejšie ovplyvniť postoje žiakov k životnému prostrediu, mali  
by mať dlhodobý charakter. 

Z vyššie uvedeného vyhodnotenia vyplývajú odporúčania pre stanovenie cieľov a úloh 
na nasledujúci školský rok 2018/2019, ktoré  zabezpečia kontinuitu rozvoja školy.  
 

O. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,        
     v ktorých sú nedostatky.  Návrhy opatrení (§ 2. ods.1o) 

Predkladaná SWOT analýza poskytuje prehľad silných a slabých stránok školy, ako aj prí-
ležitostí, využitím ktorých môže škola skvalitňovať svoju ponuku  a prípadne eliminovať nedos-
tatky. 

 

S: silné stránky (vnútorné činitele) W: slabé stránky (vnútorné činitele) 

 výchovno-vzdelávacia oblasť  
- skúsenosti s realizáciou projektov a s inovačnými 

prístupmi  
- realizácia metód a foriem výučby využívajúcich 

medzipredmetové vzťahy  
- využívanie moderných a inovatívnych metód 

a foriem práce na vyučovacích hodinách 
- realizácia aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej 

a finančnej gramotnosti žiakov 
- podpora profilácie žiakov 1.stupňa so zameraním 

na cudzie jazyky, športovú a telesnú prípravu 
formou záujmovej činnosti  

- pokračovanie v profilácii žiakov 2.stupňa so za-
meraním na cudzie jazyky a funkčnú gramotnosť 

- rozvoj individuálnych talentov žiakov a ich zapá-
janie sa do súťaží 

- prezentácie ročníkových projektových prác žia-
kov počas celoškolských prezentačných dní 

- práca asistentov učiteľa s integrovanými deťmi 
- bohatá  škála krúžkovej a záujmovej činnosti 

 personálna oblasť 
- kultúra školy vytváraná dohodnutými a uplatňo-

vanými hodnotami 
- príchod nových pg. zamestnancov ako perspek-

tívnych kádrov 
- odbornosť vyučovania 
- poradenské služby žiakom a rodičom v oblasti 

profesijnej orientácie 
- záujem pedagógov o ďalšieho vzdelávanie 

   spolupráca s verejnosťou a inými inštitúciami 
- funkčná a iniciatívna Rada školy a Rada rodičov 
- spolupráca s MsÚ a so Školským úradom 
- spolupráca s viacerými externými inštitúciami 
- prezentácia školy na verejnosti 
- zapájanie rodičov do života školy    
- otváranie sa školy širšej komunite organizovaním 

kultúrno-spoločenských aktivít v átriu školy 

  materiálno-technická oblasť 
- poloha školy, bez bezprostrednej blízkosti veľ-

kých cestných komunikácií 

 výchovno-vzdelávacia oblasť (a spo-
lupráca s verejnosťou a inými inštitú-
ciami) 

- nevyrovnaná vnútorná motivácia žiakov 
učiť sa 

- nízky záujem niektorých rodičov o riešenie 
problémov  svojich detí  

- preferencia známok pred získaním kom-
petencií a zručností žiakov zo strany nie-
ktorých rodičov 

- zvyšovanie sa počtu integrovaných žiakov 
a žiakov s ŠVVP 

- rezervy v rozvíjaní čitateľskej a finančnej 
gramotnosti v niektorých predmetoch 

 personálna oblasť 
- rezervy v  adaptácii nových pg. zamest-

nancov a v ich stotožnení sa s kultúrou 
školy 
- rezervy v riadení metodických orgánov 

a a v delegovaní  kompetencií vedúcich 
MZ a PK 

- výraznejšie zmeny v zložení pedagogic-
kého zboru z dôvodu odchodu na dôcho-
dok, na materskú a zvyšovania počtu žia-
kov 

 materiálno-technická oblasť 

- opotrebovanosť školského nábytku 

v triedach, s výnimkou lavíc 

- chýbajúce finančné prostriedky na rieše-
nie havarijných stavov – elektroinštalácie, 
strešnej krytiny pavilónov B a C a exterié-
ru školy – oplotenie a prístupové asfaltové 
plochy 

- zhoršujúci sa technický stav palubovky, 
obkladu a stropu telocvične, horší tech-
nický stav hygienických zariadení, spŕch a 
šatní 

- absencia kvalitného rekreačno- športové-
ho areálu 
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- bezodplatná možnosť využívania  športových  
ihrísk  v blízkej lokalite školy 

- vybavenosť školy modernými technológiami 
-  neustále prebiehajúca obnova častí priestorov 

školy 
- postupná výmena/obnova učebných pomôcok 

a IKT 

 

 

 

O: príležitosti ( vonkajšie činitele) T: riziká (vonkajšie činitele) 

 výchovno-vzdelávacia oblasť 
- možnosť tvorby vlastného iŠkVP 
- trvajúci nárast počtu žiakov 
- zavádzaním inovatívnych a moderných trendov do 

výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšovať moti-
váciu žiakov učiť sa 

- rozvíjaním čitateľskej a finančnej gramotnosti bu-
dovať u žiakov nové kompetencie 

  používať jednotný prístup k žiakom, ktorý  odstra-
ňuje nerovnomernosť požiadaviek zo strany učite-
ľov a rodičov na ich správanie  

 realizovaním projektu „Efektívne vzdelávanie“ vy-
budovať funkčný systém odborného špeciálno-
pedagogického a psychologického poradenstva 

 uskutočňovať preventívnu a včasnú diagnostiku 
porúch učenia a správania sa žiakov 

  personálna oblasť 
- príchod nových pg. zamestnancov     
- podpora záujmu pg. zamestnancov o ďalšie 

vzdelávanie 

 spolupráca s verejnosťou a inými inštitúciami 
-  zapojenie širšej komunity a jej participácia na 

rozvoji školy ako jednej z významných inštitúcií 
v lokalite sídliska  

- rozvíjanie spolupráce s ďalšími inštitúciami za 
účelom skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho 
procesu 
 

 materiálno - technická oblasť (a výchovno-
vzdelávacia oblasť) 

- realizácia projektu zameraného na rekonštrukciu 
a vytvorenie nových odborných učební 

- zavedenie jednotného elektronického systému 
evidencie a hodnotenia žiakov 

- záujem a podpora zriaďovateľa o zlepšovanie MTZ 
škôl 

  výchovno-vzdelávacia oblasť (a perso-
nálna oblasť) 

- meniaca sa štátna školská politika s ne-
jasnosťou dlhodobých vízií 

- zaťaženosť pg. zamestnancov úlohami 
nesúvisiacimi s vyučovacím procesom 

 spolupráca s inými inštitúciami a ve-
rejnosťou 

- nezáujem časti verejnosti o problematiku 
školstva 

- nízke spoločenské postavenie učiteľa  

 personálna oblasť (a materiálno-
technická oblasť) 

- absencia znižovania byrokratickej záťaže 
školy a práce učiteľa 
- zvyšovanie byrokratických prác  riadiacich 

pracovníkov a zamestnancov  hospodár-
skeho úseku, pri zvyšovaní nárokov na 
odborné zabezpečovanie rôznych hospo-
dársko-právnych oblastí  

- finančné limity, systém financovania v 

školstve   

 materiálno-technická oblasť (a vý-
chovno-vzdelávacia oblasť) 

- obmedzené možnosti predkladania pro-
jektov z dôvodu požadovania predloženia 
a vypracovania projektovej a  technickej 
dokumentácie v réžii školy ako žiadateľa 

 
Opatrenia:    

Z analýzy, vyhodnotenia cieľov pre školský rok 2016/17 a parciálnych vyhodnotení jednotlivých 
laboratórií vyplývajú závery, ktoré je potrebné vnímať ako podnety pre ďalší kvalitatívny rozvoj 
 školy. Na ich základe sú formulované nasledovné sumárne odporúčania na nasledujúci šk.rok: 

a) výchovno-vzdelávacia oblasť 

- neustále inovovať plán priebežnej prípravy na celoslovenské testovania, identifikovať príčiny 
  slabšej motivácie hlavne mladších žiakov.  

- pokračovať v  spolupráci pedagógov I. a II. stupňa s cieľom vytvorenia jednotnej vzdelávacej  
  stratégie v predmetoch MAT, SJL, ANJ 
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- venovať pozornosť rozvoju čitateľskej gramotnosti najmä v prírodovedných predmetoch 

- skvalitniť prácu žiackej školskej rady 

- podporiť angažovanie sa  žiakov  v príprave školského časopisu a ten vydávať pravidelne 

- inovovať systém práce ŠKD 

- v rámci možností vytvoriť podmienky na dvojhodinové  vyučovacie bloky v predmetoch MBL,  
   VYV, THD a FGP 

- zefektívniť komunikáciu s rodičmi, hlavne u žiakov so slabšou motiváciou a u žiakov s problé- 
  mami v správaní     

b) personálna a sociálna oblasť 

- venovať zvýšenú pozornosť  adaptácii a začleneniu sa nových pedagogických zamestnancov  
   do kolektívu a ich stotožneniu sa s kultúrou školy 

- prostredníctvom interných vzdelávacích aktivít zlepšovať zručnosti a kompetencie učiteľov  
  v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti 

- realizovať  kultúrno-spoločenské a  neformálne aktivity pre zamestnancov školy   

- podporiť vzdelávanie pg. zamestnancov za účelom zvyšovania ich kvalifikácie 

- prepracovať systém vyhodnocovania výsledkov práce pedagogických zamestnancov  

- realizáciou projektu vybudovať funkčný systém odborného špeciálno-pedagogického  
   a psychologického poradenstva 

c) materiálno-technická oblasť 

- dokončiť výmenu školských lavíc a snažiť sa získať finančné prostriedky na postupnú výmenu  
   nábytku v triedach 
- získať finančné prostriedky na výmenu palubovky poškodenej vodou 
- naďalej zvyšovať efektívnosť využívania materiálno-technického vybavenia školy 
- zlepšiť IKT vybavenie učiteľov pre zavedenie jednotného elektronického hodnotenia  
   a evidencie žiakov. 

Predkladaná SWOT analýza poskytuje prehľad silných a slabých stránok školy, ako aj prí-
ležitostí, využitím ktorých môže škola skvalitňovať svoju ponuku  a prípadne eliminovať nedos-
tatky. 

 

 2.  Ďalšie informácie 

A. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2. ods.2a) 

- rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické požiadavky a potreby žiakov 

- vyučovanie začína o 8.00, po šiestej vyučovacej hodine je od 13.25 – 14.00 polhodinová 
obedňajšia prestávka, rozvrh hodín je zostavený tak, aby vyučovanie končilo najneskôr  

            siedmou vyučovacou hodinou o 14.45 

- dodržané sú legislatívou určené počty žiakov v triedach a v delených skupinách,  
           a súčasne sú zohľadňované aj  potreby integrovaných žiakov 

- počas prestávok môžu žiaci využívať na relax  sedenia v priestoroch chodieb 

- škola sa snaží podľa možností vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na  
            vyučovanie i na mimoškolskú činnosť 

- v inovovanom školskom poriadku sú definované práva a  povinnosti žiakov, žiaci sú pra-  
           videlne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pri požiari na triednických      
           hodinách, na začiatku roka sú oboznámení s osobitnými predpismi pre prácu v odbor-  
           ných učebniach 

- pedagogické dozory sú prevenciou pred vznikom školských úrazov počas prestávok, 
- pred začiatkom a po skončení vyučovania 

B. Voľno časové aktivity školy (§ 2. ods. 2b)  

Škola vytvára priestor pre sebarealizáciu žiakov aj v mimovyučovacom čase, a to  
v školskom klube a v záujmových krúžkoch. 
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1. Školský klub detí 
V školskom roku navštevovalo školský klub 167 žiakov  1.- 4. ročníka.  

Činnosť školského klubu prebiehala : 
- v ranných hodinách od 6.00 – 7.45 v dvoch  oddeleniach 
- v popoludňajšom čase od  11.35 – 17.00 v siedmych oddeleniach 

Mottom celoročnej činnosti bola myšlienka „ Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí keď  
zostaneš človekom“, ktorá sa prelínala všetkými akciami v ŠKD. 

Participácia na celoškolských aktivitách: 

- pani  vychovávateľky zabezpečili prípravu slávnostného uvítania prvákov na začiatku 
školského roka a pasovanie prvákov do cechu školského s tematikou hesla olympijských 
hier „CITIUS - ALTIUS – FORTIUS“ 

- prípravou krátkych ukážok tradičných a ľudových zvyklostí participovali na programe  
           vianočných a veľkonočných trhov  

      Aktivity ŠKD realizované v súlade s cieľmi školy:  

1. Rozvoj  čitateľskej gramotnosti 

- v rámci dlhodobej spolupráce s Bábkovým divadlom pod balkónom v Sásovej sa ŠKD  
zapojil do projektu garantovaného Fondom na podporu umenia. Deti zo školského klubu 
sa zúčastňovali  na workshopoch, kde si vytvárali kulisy, bábky, scény. Vyvrcholením 
spoločnej práce pod vedením odbornej asistencie hercov bolo divadelné predstavenie 
„Brémski muzikanti“ pre rodičov a pozvanú verejnosť. Deti sa naučili reprodukovať  
a dramatizovať myšlienky textu, improvizovať a vnímať súvislosti. 

- Burza kníh v ŠKD: pod názvom „ Kniha za knihu“ si deti navzájom po oddeleniach vy-

mieňali knihy a čítali vybraté knižné tituly.  Reprodukciou prečítaného textu si rozširova-

li zručnosti v porozumení obsahu. Touto akciou si ŠKD obohatil svoj knižný fond. Akcia  
     mala veľmi dobrý ohlas nielen u detí ale aj ich rodičov 

2. Učenie a činnosti v prírode, najlepšia forma rozvoja environmentálneho vzdelávania 

- „Múzeum zimných sôch“: bohatá snehová nádielka umožnila deťom, prejaviť svoju   
        kreativitu a trpezlivosť v modelovaní s netradičným materiálom. V átriu školy tak istý čas  
        vítala návštevníkov obrovská húsenica so svojimi strážnikmi- snehuliakmi.  

- Keď dúha rozpráva a rozdáva:  deti z ŠKD skrášlili okolie školy tematickým maľovaním    
     betónového oporného múru pri školskom ihrisku 

- Čistenie Jelšového hájika: v rámci akcie „Za krajšie mesto“ sa deti školského klubu 
spoločne s p. vychovávateľkami aktívne zapojili do čistenia prírodného unikátu Sásovej.  

     Za svoju iniciatívnosť a zodpovednosť voči prírode, okoliu boli odmenení aj p. primátorom.  

- k zvýšeniu zodpovednosti za ochranu životného prostredia  mali deti motivovať aktivity    
     v rámci  pracovno-technickej činnosti  s tematikou „ Len zo zdravej prírody čerpáme    
    zdravé potraviny“ a vytvorenie 3D modelu ryby v spolupráci National geography  
    v priebehu súťaže v Európa centre. 

3. Skvalitnenie a zintenzívnenie socializácie detí, zlepšenie motivácie detí k práci  

- dôkazom kvalitatívneho posunu v tejto oblasti, boli nielen celoklubové aktivity ako napr.   
    „Karneval masiek“, pozvanie a vystúpenie ľudového súboru, návštevy divadelných pred- 
    stavení, ale aj výstavky výtvarných a iných prác detí ŠKD na chodbách a nástenkách       

 školy. O podujatiach a činnosti školského klubu boli rodičia pravidelne informovaní vo   
 vstupných priestoroch.  

     Prezentácia  ŠKD a školy na verejnosti: 

  Deti zo záujmového tanečno- dramatického krúžku pod vedením p.vychovávateľky pre-    
  zentovali školu svojimi vystúpeniami na podujatiach: Vianočný koncert pre Úniu žien,   
  Míľa pre mamu v Mestskom parku, otvorenie turnaja MacDonald, Stavanie mája v Sá - 
  sovej a na Medzinárodnej tanečnej súťaži neprofesionálnych tanečných skupín Brne, 
  odkiaľ si priniesli dve zlaté, dve strieborné a dve bronzové medaily.  
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2. Záujmové krúžky 

Počet krúžkov: 22 
Počet vzdelávacích poukazov: 364 

 

 Názov krúžku    Názov krúžku  

1. Angličtina hrou                            1.roč  12. Jazyky bez problémov            7.roč 

2. Angličtina hrou                            1.roč  13. Matematika prevažne vážne       8.roč. 

3. Angličtina hrou                            2.roč  14.         Matematika cez počítače                                  9.roč 

4. Zábavná angličtina                      3.roč.  15. Viem, čo čítam II.st. 

5. Všeobecná šport. príprava  1.-2. roč.  16. Tvorivé dielne                              II.st. 

6. Všeobecná šport. príprava 3.- 4.roč.  17. Fotografický  II.st 

7. Minihádzaná 2.- 4.roč.  18. Hádzaná                              II.st. 

8. Malý  umelec                  I.st.  19. Športová príprava  ml. žiaci II.st. 

9. Tanečno-dramatický I. - II.st.  20. Strelecký krúžok II.st. 

10. Gymnastika I.-  II.st.  21. Jumping                             II.st. 

11. Turistický krúžok I.-  II.st.  22. Mladý zdravotník II.st. 

 

Zameranie krúžkov na škole už tradične pokrývalo širokú oblasť záujmov našich žiakov a tí mali 
následne možnosť rozvíjať a rozširovať svoje vedomosti alebo svoje zručnosti či talent . 
Niektorí žiaci, ktorí sa chceli  realizovať vo viacerých oblastiach, mali možnosť  navštevovať aj 
dva krúžky. Škola tým vytvorila podmienky pre ich  účelné a efektívne využívanie voľného času.  
Systematickou  prácou so žiakmi v záujmových krúžkoch umožňujeme ich  mimoškolské vzdelá-
vanie, rozvoj ich pohybových schopností a talentu, podporujeme u žiakov súťaživosť, správne 
rozhodovanie sa, zodpovednosť za dokončenie práce, samostatnosť, tvorivosť, vynaliezavosť, 
rozvíjame ich nadanie. Zapájame ich do konkurenčného prostredia, kde majú možnosť vzájom-
ného porovnávania svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolu-
práce, čo prispieva zároveň aj k rozvoju ich vlastného sebahodnotenia.  
 
Činnosť krúžkov bola zameraná na:  

1. prehlbovanie a rozširovanie vedomostí z anglického jazyka, slovenského jazyka a matematiky :  

Žiaci si na krúžkoch anglického jazyka na 1.stupni hravou formou a prostredníctvom rôznych 
hier upevňovali a prehlbovali svoje vedomosti a vytvárali si tak pozitívny vzťah k cudziemu jazy-
ku.  
Krúžok „Jazyky bez problémov“, ktorí navštevovali žiaci II. stupňa prepájal slovenský a anglický 
jazyk. Žiaci mali možnosť porovnávať špecifiká týchto jazykov. Okrem toho si na základe indivi-
duálneho záujmu rozširovali svoje zručnosti prípravou na súťaže a olympiádu cudzieho jazyka.   
Na krúžkoch zameraných na slovenčinu  a  matematiku si  žiaci 4. a  9.ročníka upevňovali 
a rozširovali svoje vedomosti z daných predmetov a zároveň sa aj pripravovali na zvládnutie 
úloh pri  Testovaní 5  a Testovaní 9. Ich pozitívum sa odzrkadlilo vo výsledkoch,  ktoré žiaci  
dosiahli pri testovaní. 

2. športovo - pohybové  aktivity:  

Tieto krúžky navštevovalo najviac žiakov. Umožňujú žiakom rozvíjať nielen svoje pohybové 
a športové zručnosti, ale aj učiť sa vzájomne spolupracovať a rešpektovať dodržiavať pravidlá. 
Počas krúžkovej činnosti prebiehala zároveň príprava jednotlivcov či kolektívov na športové 
súťaže  so zámerom  dosahovania čo najlepších výsledkov.  
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3. umeleckú tvorivosť, kreativitu a rozvoj praktických zručností:  

Pohyb, dramatika, tvorivosť a vzťah k ľudovému umeniu – v týchto oblastiach žiaci nadobúdali  
a rozvíjali svoje zručnosti na „Tanečno-dramatickom krúžku.“ So svojimi modernými  a ľudovými 
tancami,  dramatizáciami, ktoré dosahujú vysokú úroveň reprezentovali školu na rôznych ta-
nečných súťažiach a verejných podujatiach.  
Osvojovanie si techniky poskytovania prvej pomoci a získanie zručnosti vedieť zareagovať v 
nepredvídateľných situáciách bolo náplňou zdravotníckeho krúžku. Žiaci svoje nadobudnuté 
zručnosti prezentujú nielen na súťažiach, kde dosahujú výborné výsledky ,  ale  ich aj aktívne 
odovzdávajú mladším spolužiakom pri zdravotnej príprave na  účelových cvičeniach.  
 

C.  Spolupráca školy s rodičmi (§ 2. ods.2c) 

Spolupráca s rodičmi je založená na báze obojstrannej otvorenej komunikácii, korektnosti, vzá-
jomnej dôvere a spolupráci.  
Realizuje sa formou organizovaných zasadnutí (Rada rodičov, triedne aktívy), elektronickou 
komunikáciou ( EŽK a pod.) a  veľmi osvedčených neformálnych stretnutí (účasť na poduja- 
tiach organizovaných školou a pod.) 
Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych aktívoch a  informačných 
okienkach. V prípade záujmu majú možnosť dohodnúť si individuálne termín konzultácie 
s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Študijné výsledky môžu sledovať priebežne v elektronic-
kej žiackej knižke. O aktuálnom dianí na škole a pripravovaných akciách sú informovaní pro- 
stredníctvom webovej stránky školy alebo formou pozvánok. 
Ukazovateľmi stupňa iniciatívy rodičov a ich záujmu aktívne prispievať k činnosti školy sú :  

 pomoc pri organizovaní a realizácii celoškolských a triednych aktivít, pomoc pri  interié-
rových a exteriérových úpravách 

 organizovanie už tradičného plesu pre rodičov, učiteľov a sympatizantov školy 

 sponzorstvo formou drobných materiálnych darov(papier, reklamné predmety a pod.), 
poukázanie 2% z dane 

 finančná podpora pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy 

 pomoc pri zabezpečovaní výletov a exkurzií (doprava a pod.) 

 organizovanie kolektívnych  triednych posedení, realizovanie spoločných relaxačno-
oddychových a športových podujatí pre deti a rodičov danej triedy 

 

D.  Vzájomné vzťahy medzi školou a ďalšími fyzickými  a právnickými    
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 (§ 2. ods. 2d) 

         

V aktuálnom školskom roku sme spolupracovali s: 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva:  
- intenzívna spolupráca pri  diagnostike a rediagnostike výchovno-vzdelávacích problémov  
  žiakov, konzultácie s triednymi učiteľmi, spolupráca a aktivity v rámci profesionálnej orientácie        
  žiakov, intervencie a besedy 

Centrom špecializovaného pedagogického poradenstva:  
- diagnostika žiakov, konzultácie a odborná pomoc  v oblasti špeciálnej pedagogiky        

Centrom voľného času a Junior centrom:   
- organizácia a príprava OK a KK chemickej olympiády, organizačné zabezpečenie športových   
  súťaží a podujatí, participácia na príprave predmetových súťaží a olympiád 

Pedagogickou fakultou , Fakultou humanitných vied a Prírodovedeckou fakultou  UMB:   
- pedagogická prax absolventov         

Metodicko-pedagogickým centrom:  konzultácie a poradenstvo, vzdelávacie aktivity 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva:  
- spolupráca v rámci projektu Viem, čo zjem   

Súkromnou ZUŠ Tatára: 
- participácia na kultúrno-spoločenských podujatiach 
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Štátnou operou v Banskej Bystrici: 
-  ponuka a rezervácia predstavení pre žiakov  

Divadlom pod balkónom: 
- realizácia projektu garantovaného Fondom na podporu umenia, workshopy pre deti, nácvik 
-   spoločného divadelného predstavenia , pravidelné predstavenia pre žiakov 

 OR Rudlová Sásová a OI Sásová:  
- spolupráca na  kultúrno-spoločenských akciách pre občanov sídliska Sásová 

MŠ v lokalite: 
- náučno-zábavné podujatia, prezentačné návštevy 

NAPANTOM, SAŽP, Slovenskými lesmi, ŠOP, Kynologickou stanicou 
- realizácia  environmentálnych aktivít pre žiakov 

Komunitným  centrom Sásová: 
- environmentálne aktivity, Envirozáhradka (políčko na pestovanie okrasných a kultúrnych rastlín 

Knižnicou  Mikuláša Kováča :  
- pobočka Sásová: pravidelné čitateľské aktivity a programy pre žiakov 

Vedeckou knižnicou – literárne a hudobné múzeum 
- čitateľské aktivity pre žiakov II. stupňa 

Stredoslovenským múzeom: 
 - interaktívne prednášky, výukové programy a tvorivé dielne, najmä v pobočke Tihányiovský 
 kaštieľ – prírodovedná expozícia 

Slovenským národným strediskom pre ľudské práva: 
- vzdelávacie podujatia zamerané predovšetkým na prevenciu spoločensky škodlivých javov 

OZ New face 
- organizácia exkurzie do Krakova a Oswienčimu a vzdelávacia aktivita pre žiakov formou „ vzde- 

lávania na kolesách“ 

Saleziánskym mládežníckym strediskom v Sásovej: 
- projekt Orientačné dni pre triedy  

DFS Vánok Selce: 
-  pomoc pri zabezpečovaní kostýmov  

Materským centrom MAMINA: 
- čitateľské aktivity 

Slovenským zväzom hádzanárov, ŠK Dukla, BŠK Banská Bystrica: 
- realizácia turnajov v minihádzanej, prezentačno-športové aktivity 

Škola sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania snaží rozširovať 
spoluprácu a aktivity nielen  smerom k odbornej verejnosti, ale jej snahou je podnietiť záujem 
širšej verejnosť o dianie na škole a o život v miestnej lokalite.  
 

Záver 

Poďakovanie za spoluprácu, pomoc a ústretovosť patrí všetkým - rodičom, zriaďovateľovi, part-
nerským inštitúciám, učiteľom a žiakom,  ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch, úspe-
choch školy  a svojou iniciatívou prispeli k zvýšeniu statusu školy. 
 
 Banská  Bystrica,  10.10.2018                                                                                                              
 
                                                                                           ..........................................                                                                                                 
                                                                                            RNDr. Dana Edlingerová 
                                                                                                     riaditeľka školy 


