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Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. 
3. Koncepcia školy na roky 2014-2019. 
4. Plán práce školy na rok 2017/2018. 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení 

a predmetových komisií. 
6. Zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch, kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ 

v školskom roku 2017/2018. 
7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť. 
8. Ďalších podkladov (Testovanie žiakov 5. ročníka – T5, testovanie žiakov 9. ročníka – 

T9, výsledky prijímacieho konania, hodnotiace správy koordinátorov) a odborných 
pracovníkov školy (výchovný poradca). 
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S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v 

ZŠ s MŠ Andreja Sladkoviča, Pod kostolom 332/25 Hrochoť  
za školský rok 2016/2017. 

 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť 

2. Adresa školy: Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť 

3. Telefón: 048/4190112, 0905657040 

4. Internetová adresa: www.zshrochot.edupage.org    e-mail: riaditel@zshrochot.sk  

5. Zriaďovateľ: Obec Hrochoť 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko: Funkcia: 

Mgr. Marian Medveď riaditeľ školy 

Mgr. Zuzana Muchová zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 

Mgr. Dana Lieblová zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť bola 
ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rada školy pôsobiaca od júna 2016. 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Mgr. Henrieta Vančová predseda pedagogických zamestnancov za ZŠ 

2. Darina Kováčiková podpredseda rodičov ZŠ 

3. Anna Selecká člen pedagogických zamestnancov za MŠ 

4. Mgr. Ľubica Mazúchová 
Martina Fábová (od 5/2018) 

člen/zapisovateľ nepedagogických zamestnancov 

5. Katarína Považancová člen rodičov ZŠ 

6. Eva Hudáková člen rodičov ZŠ 

7. Martina Fábová 
Ing. Ivana Michalíková (od 

5/2018) 

člen rodičov MŠ 

8. Jana Bubelínyová člen zriaďovateľa 

9. Oľga Berkyová člen zriaďovateľa 

10. Miroslav Rakyta člen zriaďovateľa 

11. Ing. Ján Pecník člen zriaďovateľa 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018:  
 V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili štyri zasadnutia, na ktorých sa Rada školy 
spolu s vedením školy zaoberala: 

- Skladbou vyučovacích predmetov a učebným plánom školy 
- Výchovno-vzdelávacími výsledkami školy 
- Správou o výsledkoch hospodárenia školy a rozpočtom školy 
- Koncepciou rozvoja školy – plnením stanovených úloh 

V rámci svojej kompetencie sa Rada školy snažila presadzovať záujmy žiakov, pedagogických 
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 
riaditeľa školy: 
 Poradnými orgánmi školy boli metodické združenie učiteľov I. stupňa a predmetové 
komisie učiteľov II. Stupňa, ktoré boli vytvorené podľa príbuznosti vyučovacích predmetov: PK 
prírodovedných predmetov a PK spoločenskovedných predmetov. 
 Zasadnutia MZ a PK sa uskutočnili štyrikrát za školský rok podľa plánu zasadnutí 
v poobedných hodinách, mimo vyučovania. Vyučujúci sa na zasadnutiach zaoberali aktuálnymi 
úlohami definovanými v plánoch práce, prípravou podujatí organizovanými členmi MZ a PK 
a riešili priebežne vyskytujúce sa problémy. Rozoberali sa klady a zápory vyučovacieho 
procesu, hodnotila sa práca žiakov, venovala sa pozornosť začleneným žiakom, žiakom 
s poruchami učenia, problémovým žiakom a v neposlednom rade žiakom dosahujúcim 
výborné vyučovacie výsledky (nadaní žiaci).  Plány práce MZ a PK mali svoju štruktúru, podľa 
ktorej pracovali, čím plnili stanovené ciele svojej činnosti. Kontrola zo strany riaditeľa školy 
bola pravidelne vykonávaná pri jednotlivých zasadnutiach. 
 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 (§ 2ods. 1 písm. b) 
 
Základná škola 

Ročník Stav k 15.9.2017 Stav k 31.8.2018 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 1 14 1  11 1 14 1  11 

2. 1 15   9 1 15   10 

3. 1 16   11 1 15   10 

4. 1 18 2  8 1 18 2  6 

5. 1 14 1  1 1 14 1  1 

6. 1 15 1   1 15 1   

7. 1 16 1   1 16 1   

8. 1 19    1 19    

9. 1 23 2   1 23 2   

Spolu 9 150 8 1,5 40 9 149 8 1,5 38 
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c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30.6.2017 a skutočný počet 
žiakov 1. ročníka k 15.9.2017 (§ 2ods. 1 písm. c) 
c1 

Počet žiakov 
k 30.6.2017 

Z toho 
dievčat 

Počet žiakov 
k 15.9.2017 

Z toho 
dievčat 

Odklad Z toho 
dievčat 

12 5 14 6 0 0 

 
c2 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ Samostatné / 
spojené 

9 7 0 0 1 samostatná 

 

c3 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 

 Nižší 
ročník 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu 

Počet 
žiakov 

    1 23 24 

 

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

 Gym 
8.roč 

Gym 
6.roč 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení   3 19   1 23 
prijatí   3 19   1 23 
% úspešnosť   100% 100%   100% 100% 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania. (§ 2ods. 1 písm. e) 

Hodnotenie žiakov: 
 
 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT DOV NEJ OBN TFP ENV 

I.      1,07    1,36      

II.      1    1,6      

III. 1,67     1   1,13 1,67      

IV. 1,56     1,28  1,22  2,17      

V. 1,5 2,29 1,57  2,43 1   1,21 2,5      

VI. 3 3,33 2,47 3,4 3,07 1   1,13 3,4   2,07   

VII. 2,88 2,75 2,69 2,94 2,81 1 2,56  1,69 2,94  2,31 1,88   

VIII. 2,21 2,74 2,74 2,79 2,53  2,89  1,79 2,74  2,21 1,84   

IX. 2,14 2,43 3 3,09 2,17  2,74  1,65 3,04  2,27 1,17  2,39 
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Trieda PVC PRV VUM PDA MEV FIP SJL SEE RGV THD TSV TEV VLA VYV SPR 

I.  1,21     1,93  1  1,07   1 1 

II.  1,53     1,67  1  1   1 1 

III. 1   1,93   1,8  1,07  1  1,73 1 1 

IV. 1,22   1,78   2,39  1,22   1 2,22 1,06 1 

V.       2,36  1,5 1,21 1,07   1 1,07 

VI.       3,47   1,13 1   1,4 1 

VII.       2,94   1,69 1   1,13 1 

VIII.   1   1,79 2,68 1,11  1,16 1    1 

IX.   1,13    3    1    1,04 

 
Prospech žiakov: 

Trieda  Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 14 14 0 0 

II. 15 15 0 0 

III. 15 15 0 0 

IV. 18 18 0 0 

V. 14 14 0 0 

VI. 15 13 2 0 

VII. 16 14 2 0 

VIII. 19 16 3 0 

IX. 23 23 0 1 

 
Správanie žiakov: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 14 15 15 18 14 15 16 19 23 

Pokarhanie TU    1      

Pokarhanie RŠ          

Uspokojivé     1    1 

Menej uspokojivé          

Neuspokojivé          

Dochádzka žiakov: I. polrok  

Trieda Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 14 296 21,14 296 21,14 0 0 

II. 15 569 37,93 569 37,93 0 0 

III. 16 448 28,0 448 28,0 0 0 

IV. 18 394 21,89 394 31,89 0 0 

V. 14 666 47,57 666 47,57 0 0 

VI. 15 990 66 990 66 0 0 

VII. 16 616 38,5 616 38,5 0 0 

VIII. 19 997 52,47 995 52,37 2 0,11 

IX. 23 882 38,35 869 37,78 13 0,57 
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Dochádzka žiakov: II. polrok  

Trieda Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 14 690 49,28 690 49,28 0 0 

II. 15 975 65 975 65 0 0 

III. 15 768 51,2 763 50,9 5 0,33 

IV. 18 942 52,33 937 52,05 5 0,28 

V. 14 748 53,43 714 51 34 2,43 

VI. 15 937 62,47 937 62,47 0 0 

VII. 16 865 54,06 865 54,06 0 0 

VIII. 19 972 51,16 972 51,16 0 0 

IX. 23 1648 71,65 1614 70,17 34 1,48 

 
Dochádzka žiakov: spolu  

Trieda Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 14 986 70,43 986 70,43 0 0 

II. 15 1544 102,93 1544 102,93 0 0 

III. 15 1216 81,07 1211 80,73 5 0,33 

IV. 18 1336 74,22 1331 73,94 5 0,28 

V. 14 1414 101 1380 98,57 34 2,43 

VI. 15 1927 128,47 1927 128,47 0 0 

VII. 16 1481 92,56 1481 92,56 0 0 

VIII. 19 1969 103,63 1967 103,53 2 0,11 

IX. 23 2530 110 2483 107,96 47 2,04 

 
 
Výsledky externých meraní – Testovanie 5 – 2017 

Základné údaje  MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 10 10 

Z toho počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 1 1 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 63,7% 66,7% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 64,7% 62,8% 

Rozdiel od národného priemeru -1,0% 3,9% 

Percentil školy   

 
Výsledky externých meraní – Testovanie 9 – 2018 

Základné údaje  MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 22 22 

Z toho počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 1 1 
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Priemerná percentuálna úspešnosť školy 50,68% 60,0% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 55,9% 63,0% 

Rozdiel od národného priemeru -5,22% -3,0% 

Percentil školy   

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016. (§ 
2ods. 1 písm. f) 

 

I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ 

Trieda Uplatňované učebné plány Trieda Uplatňované učebné plány 

I. ŠkVP ISCED 1 - inovovaný V. ŠkVP ISCED 2 - inovovaný 

II. ŠkVP ISCED 1 - inovovaný VI. ŠkVP ISCED 2 - inovovaný 

III. ŠkVP ISCED 1 - inovovaný VII. ŠkVP ISCED 2 - inovovaný 

IV. ŠkVP ISCED 1 VIII. ŠkVP ISCED 2 

  IX. ŠkVP ISCED 2 

 
Štruktúra tried: 

 Počet tried Počet žiakov Počet individuálne začlenených 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 14 1 

Bežných tried 8 135 7 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 149 8 

 
 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie. (§ 2ods. 
1 písm. g) 

 

Základná škola Počet Materská škola Počet Školský klub detí Počet 

Zamestnanci ZŠ 26 Zamestnanci MŠ 6 Zamestnanci ŠKD 2 

Z toho PZ a OZ 18 Z toho PZ 4 Z toho PZ 2 

Z počtu PZ  Z počtu PZ  Z počtu PZ  

- kvalifikovaní 18 - kvalifikovaní 4 - kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 

Z toho NZ 8 Z toho NZ 2 Z toho NZ 0 

Z počtu NZ  Z počtu NZ    

- kurič 1 - kurič 1 Školská jedáleň  

- ekonóm 1 - upratovačky 1 Zamestnanci ŠJ 4 

- upratovačky 4   - vedúca 1 

- iné 2   - kuchárky 3 
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Spolu počet zamestnancov  
ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ 

26 + 6 + 2 + 4 = 38 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet 
PZ a OZ 

24 

 
 
Pracovný pomer v ZŠ 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. z. 
a odbor.z. 

Počet nepedag. 
z. 

Počet úväzkov 
pedag. z. 
a odbor. z. 

Počet úväzkov 
nepedag. z. 

TPP 12 9 15,34 4,51 

DPP 6 1 5 1 

Znížený úväzok 4 7 1,34 3,51 

ZPS 0 2 0 1,53 

Na dohodu 0 1 0 - 

 
Kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov v ZŠ 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov a odb. z.  0 16 16 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 0 20 20 

 
 
 
 
Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.ročník RGV, ETV 1 

2.ročník RGV, ETV 1 

3.ročník RGV, ETV, INF 1 

4.ročník RGV, ETV, IFV 1 

5.ročník RGV, ETV, INF, HUV, VYV, 
THD, GEG, TSVd, BIO 

1, BIO, TSVd, VYV, GEG -2h 

6.ročník ETV, INF, HUV, VYV, THD, 
BIO 

1, BIO-2h 

7.ročník ETV, INF, HUV, VYV, OBN, 1 

8.ročník ETV, INF, VUM, THD/SEE, FIP 1 

9.ročník ETV, INF, VUM 1 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy. (§ 2ods. 1 
písm. h) 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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Názov 
vzdelávacieho 

programu 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Edukačná príprava 
pedagogického 
a odborného 
zamestnanca na 
vykonanie prvej 
atestácie 

1 1 0 0 

Edukačná príprava 
pedagogického 
a odborného 
zamestnanca na 
vykonanie druhej 
atestácie 

2 2 0 0 

Rozvoj čitateľskej 
gramotnosti 
v primárnom 
vzdelávaní – hravým 
čítaním 
k porozumeniu textu 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

     

 

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

 
 V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do okresných kôl rôznych športových súťaží, 
a to malý futbal, atletika, floorbalové turnaje, letný biatlon, branný viacboj, ale aj do rôznych 
vedomostných súťaží, súťaží v prednese poézie a prózy, do predmetových olympiád a súťaží. 
V prírodných vedách to boli - matematická olympiáda, Pytagoriáda, geografická olympiáda 
atď. Absolvovali sme aj množstvo súťaží vo folklóre.  Snažíme sa každý rok prispôsobovať 
ponuku záujmovej činnosti tak, aby čo najviac vyhovovala potrebám žiakov a mohli v nej čo 
najlepšie rozvíjať svoj talent. V škole sa to odzrkadlilo na úspechoch, ktorých sme mali aj 
v tomto školskom roku veľa. Výsledky zo všetkých súťaží, v ktorých bola škola zapojená sú 
nasledovné: 

3. miesto - okresné kolo cezpoľný beh družstiev žiakov ZŠ (Simon Sihelský, Adam Poliak, 

Jaroslav Aurel Kováč) 

3. miesto - okresné kolo bedminton žiakov (Matej Muránsky, Stanislav Berky) 

2. miesto - majstrovstvá okresu žiakov v zrýchlenom šachu kategória družstvá (Ján Trhan, 

Agáta Berková) 

2. miesto - majstrovstvá okresu žiakov v zrýchlenom šachu kategória žiačky Agáta Berková 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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2. miesto - školské majstrovstvá kraja Banská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 

2017 - družstvá (A. Berková, J. Trhan) 

2.miesto - Agáta Berková - školské majstrovstvá kraja Banská Bystrica žiakov a žiačok v 

zrýchlenom šachu 2017 - kategória žiačky 

2.miesto - okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky - družstvá (L. Pavlíková, A. 

Ostrolucká, P.Mráz) 

Ema Majerová - úspešné zvládnutie Okresného kola 64.HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 

I.-III. kategórie a postup do Regionálneho kola 

Tamara Fábová - úspešné zvládnutie Okresného kola 64.HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 

I.-III. kategórie a postup do Regionálneho kola 

Sebastián Daniš - úspešné zvládnutie Okresného kola 64.HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 

I.-III. kategórie a postup do Regionálneho kola 

Dominika Považancová - ocenená práca v okresnom kole XXXIII. ročníka výtvarnej súťaže 

"Vesmír očami detí", kategória 1.-4. ročník, postup do celoslovenského kola. 

1.miesto - Liliana Berkyová v kategórii sólový spev (5.-9.ročník ZŠ) na 36. súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

3.miesto - Ema Majerová v kategórii sólový spev (5.-9.ročník ZŠ) na 36. súťažnej prehliadke 

hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

1.miesto - DFS Hučava v kategórii ľudové hudby (od 6-15 rokov) na 36. súťažnej prehliadke 

hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

1.miesto - DFS Hučava v kategórii skupinový spev (5.-9.ročník ZŠ) na 36. súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

1.miesto - DFS Hučava v kategórii skupinový spev (1.-4.ročník ZŠ) na 36. súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

3.miesto - Šimon Selecký v kategórii inštrumentalisti (5.-9.ročník ZŠ) na 36. súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

Hlávná cena (1.miesto) - Ponická fujarka - DFS HUČAVA - na 36. súťažnej prehliadke 

hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2018 

1.miesto - Ema Majerová na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 5-6 ročník, udelený titul Absolútny víťaz (poézia) 

1.miesto - Tamara Fábová na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 3-4 ročník (poézia) 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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2.miesto - Kristína Muchová na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 7-9 ročník (poézia) 

2.miesto - Lujza Danišová na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 7-9 ročník (próza) 

2.miesto - Sebastián Daniš na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 5-6 ročník (próza) 

2.miesto - Viktória Berkyová na súťaži v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2018, 

kategória 1-2 ročník (próza) 

Bianka Kľačková - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, kategória P5 (31/38) 

Natália Švehlová - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, kategória P8 (8/38) 

Ivan Mistrík - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, kategória P8 (21/38) 

1.miesto - Biblická olympiáda dekanátne (okresné) kolo kategória Základné školy (Kristína 

Muchová, Katarína Čatlošová, Matej Galvánek) 

3.miesto - Ema Majerová v regionálnom kole 64.HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA I.-III. 

kategórie 

3.miesto - Sebastián Daniš v regionálnom kole 64.HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA I.-III. 

kategórie 

Alexandra Strelcová - úspešný riešiteľ okresného kola 67. ročníka Matematickej olympiády 

kategória Z8 (8/22) 

2.miesto - Kristína Muchová udelenie ceny Jána Bakoša v 2.kategórii celoslovenskej 

súťaže GALÉRIA TALENTOV v oblasti Hudobný nástroj 

3.miesto - okresné kolo malý futbal žiačok (Laura Pavlíková, Adela Ostrolucká, Laura 

Polončíková, Viktória Selecká, Vanesa Dvorovenková, Nina Selecká, Šarlota Trhanová, 

Romana Zacharová, Roberta Zacharová, Vanessa Považancová) 

1.miesto - Ema Majerová okresné kolo, kategória II. Slávik Slovenska 

2.miesto - v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády ZŠ v školskom roku 2017/2018 

(Kristína Muchová, Katarína Čatlošová, Matej Galvánek) 

Šimon Selecký - zlaté pásmo v kategórii sólista inštrumentalista na krajskej súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru detí v Kokave nad Rimavicou. 

Dievčenská spevácka skupina - zlaté pásmo s návrhom na postup do celoslovenskej súťaže, 

na krajskej súťažnej prehliadke hudobného folklóru detí v Kokave nad Rimavicou (Ema 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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Majerová, Sandra Majerová, Kristína Muchová, Roberta Zacharová, Liliana Berkyová, 

Vanesa Považancová, Timea Šimková, Nikol Kršačková, Nina Selecká,Romana Zacharová, 

Laura Polončíková) 

Liliana Berkyová - strieborné pásmo v kategórii sólistka speváčka na krajskej súťažnej 

prehliadke hudobného folklóru detí v Kokave nad Rimavicou. 

DFS Hučava - muzička - bronzové pásmo v kategórii detské ľudové hudby na krajskej 

súťažnej prehliadke hudobného folklóru detí v Kokave nad Rimavicou. 

1.miesto - majstrovstvá okresu v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov ZŠ  - 

družstvá (Patrik Mráz, Adela Ostrolucká, Laura Pavlíková) 

3.miesto - majstrovstvá okresu v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov ZŠ - 

družstvá (Vanesa Dvorovenková, Romana Zacharová, Ivan Sláva) 

2.miesto - Laura Pavlíková majstrovstvá okresu v brannom viacboji zmiešaných družstiev 

žiakov ZŠ - jednotlivci 

3.miesto - Vanesa Dvorovenková majstrovstvá okresu v brannom viacboji zmiešaných 

družstiev žiakov ZŠ - jednotlivci 

1.miesto - majstrovstvá kraja v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov ZŠ  - družstvá 

(Patrik Mráz, Adela Ostrolucká, Laura Pavlíková) 

3.miesto - majstrovstvá kraja v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov ZŠ - družstvá 

(Vanesa Dvorovenková, Romana Zacharová, Ivan Sláva) 

3.miesto - Patrik Mráz majstrovstvá kraja v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov 

ZŠ - jednotlivci 

1.miesto - Svetlana Kordošová v regionálnej súťaži v čítaní Ľupčiansky čitárik 

3.miesto - Katarína Chlebovcová v regionálnej súťaži v čítaní Ľupčiansky čitárik 

1.miesto - Letný biatlon - Staré hory, kategória družstiev (Adela Ostrolucká, Romana 

Zacharová, Patrik Mráz, Ivan Sláva) 

2.miesto - Letný biatlon - Staré hory, kategória družstiev (Vanesa Dvorovenková, Laura 

Pavlíková, Ján Trhan, Jaroslav Aurel Kováč) 

1.miesto - Adela Ostrolucká, Letný biatlon - Staré hory, kategória jednotlivci (dievčatá) 

2.miesto - Patrik Mráz, Letný biatlon - Staré hory, kategória jednotlivci (chlapci) 

3.miesto - Laura Pavlíková, Letný biatlon - Staré hory, kategória jednotlivci (dievčatá) 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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1.miesto - Ema Majerová v krajskom kole 28.ročníka celoštátnej speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018 (II.kategória) 

1.miesto - na majstrovstvách Slovenska a memoriály Ing. Jána Šestáka v brannom viacboji 

žiakov ZŠ - MAJSTRI SLOVENSKA (Adela Ostrolucká, Laura Pavlíková, Patrik Mráz) 

3.miesto - na majstrovstvách Slovenska a memoriály Ing. Jána Šestáka v brannom viacboji 

žiakov ZŠ - (Vanesa Dvorovenková, Romana Zacharová, Ivan Sláva) 

2.miesto - Laura Pavlíková na majstrovstvách Slovenska a memoriály Ing. Jána Šestáka v 

brannom viacboji žiakov ZŠ - jednotlivci 

3.miesto - Adela Ostrolucká na majstrovstvách Slovenska a memoriály Ing. Jána Šestáka v 

brannom viacboji žiakov ZŠ - jednotlivci 

Strieborné pásmo - DSSK Hučava v kategórii detské spevácke skupiny Vidiečanova 

Habovka - celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru (Ema Majerová, 

Sandra Majerová, Kristína Muchová, Roberta Zacharová, Liliana Berkyová, Vanesa 

Považancová, Timea Šimková, Nikol Kršačková, Nina Selecká,Romana Zacharová, Laura 

Polončíková) 

3.miesto - florbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár riaditeľky ZŠ Sitnianska (Stanislav Berky, 

Simon Sihelský, Adam Poliak, Tomáš Kantor, Šimon Selecký, Ján Trhan, Adam Selecký, 

Jakub Selecký, Dominik Beduš, Marek Vágner, Sebastián Daniš, Matej Galvánek, Jakub 

Luka) 

Ema Majerová - Laureát Slávika Slovenska 2018, v národnom finále 28.ročníka Slávika 

Slovenska. 4.miesto z cca 35000 zúčastnených detí z celého Slovenska vo všetkých kolách. 

1.miesto - Nikola Tragorová celoslovenská výtvarná súťaž - Mesiac detskej tvorby 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti v školskom roku 2017/2018 

Mesiac september nám na začiatku školského roka 2017/2018 doprial  krásne slnečné počasie. 

Slnkom ozdobená bola aj Kráľovská poľovačka v Hrochoti 9.9.2017, na ktorej náš Detský 

folklórny súbor Hučava vystúpil so svojím programom. V tanečnej a spevavej nálade 

pokračoval prezentáciou hrochotského folklóru na 360. ročníku Radvanského jarmoku, 

v programe časopisu Slovenka. Hrochotský kroj tak očaril pani Ing. Máriu Rehákovú, 

riaditeľku vydavateľstva STAR Production, že jednotlivé modely detského kroja zaradila do 

módnej prehliadky 19.9.2017 pod názvom Bratislavské módne dni v Prahe. 

16.októbra 2017 sme si opäť pripomenuli a vzdali úctu našim starým rodičom, v ďalšom 

ročníku Jeseň pani bohatej, ktorej ústrednou témou bolo tzv. „Domčekovo“. Vystúpenie 

žiakov I. stupňa a ŠKD vyčarilo na tvárach prítomných úsmev a hrejivý pocit pri srdiečku. 
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Tvorivé posedenie rodinných tímov prinieslo krásne jesenné výtvory, ktoré ozdobili priestory 

našej školy. Najkrajšie však boli chvíle strávené v kruhu svojich blízkych.  

VIII. ročník Florbalového turnaja o putovný pohár RŠ hostil 18.10.2017 tri družstvá rodičov 

a priateľov školy.  Športové popoludnie zanechalo v súťažiacich veľa pozitívnych zážitkov 

a radosti z pohybu. 

V novembri 2017 žiačky III.A triedy zaspievali krásne uspávanky na OÚ v Hrochoti pri uvítaní 

nových malých obyvateľov obce. V tomto mesiaci oslávili svoje životné jubileá aj starší 

obyvatelia a my sme boli pri tom. Žiaci II. – VII. ročníka zatancovali, zaspievali a zahrali krásne 

piesne z hrochotskej ľudovej pokladnice. Veríme, že sme potešili  srdcia oslávencov. 

Naša škola je známa svojimi dobrými recitátormi. Ani v tomto školskom roku sme nechýbali 

na Celoslovenskej súťaži pod názvom Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča, ktorá sa konala 

30.11.2017 v Banskej Bystrici v priestoroch  mestskej radnice. Tento ročník si vzal pod 

patronát herec a recitátor Štefan Bučko. Konkurencia bola silná a hoci sme nezískali ocenenie, 

nemuseli sme sa za výkon našej žiačky vôbec hanbiť. 

Koniec kalendárneho roka je vždy spojený s prípravami na vianočné sviatky. Naše Spievanky 

a Betlehemci 17.12.2017 podporili svojim vystúpením Vianočný koncert v Evanjelickom 

kostole v Hrochoti. V nádhernom programe dňa 19.12.2017, pod názvom Vianočný čas, žiaci 

našej školy odprezentovali výsledky svojej práce v krúžkovej činnosti. Súčasťou vystúpenia 

boli aj hudobné čísla žiakov SZUŠ Róberta Tatára.  

 Január sme oštarovali kultúrno-spoločenskou akciou, ktorou bol 11.SPOLOČENSKÝ PLES. 

V spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ a OÚ Hrochoť sme dňa 13.1.2018 otvorili dvere 

kultúrneho domu v Hrochoti a privítali našich hostí. Hoci nás bolo menej ako inokedy, zábava 

a atmosféra bola výborná.  

DFS Hučava dostal 27.1.2018 príležitosť vystúpiť na spoločenskom posedení poľovníkov. Ani 

tento rok v našej dedine nechýbala Hrochotská zabíjačka 10.2.2018, pri ktorej sme pomohli 

vyzdobiť stánky žiackymi výtvarnými prácami. 

Najúspešnejšou prezentáciou našej školy a obce bola súťaž O Ponickú fujarku dňa 18.3.2018. 

Žiaci z DFS Hučava predviedli úžasný výkon a v konkurencii detských folklórnych súborov 

z Banskej Bystrice a okolia sa stali opäť absolútnymi víťazmi. V kategórii sólový spev II. 

stupeň, skupinový spev II. stupeň, inštrumentalisti II. stupeň a detská ľudová hudba, si 

vybojovali postup do krajského kola v Kokave nad Rimavicou. (Výsledky jednotlivých 

kategórii uvádzame v kapitole  o úspechoch našej školy.) 

Detský hudobný festival v Kokave 4.5.2018 umožnil dievčatám z DFS Hučava, postúpiť 

v skupinovom speve, s hrochotskými trávnicami, do Celoslovenskej súťaže v speve a hre na 

tradičné ľudové nástroje pod názvom „Vidiečanova Habovka“ (16.6.-17.6.2018) a získať tak 

ocenenie v striebornom pásme. 
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Každoročne v marci si žiaci našej školy a OÚ Hrochoť pripomínajú Deň oslobodenia obce 

krátkym pietnym aktom pri pamätníku. Ľúbezný zvuk husličiek, krásny spev a báseň 

o partizánoch dali tejto spomienke dôstojný ráz. 

Všetky zložky DFS Hučava – spevácka, tanečná a hudobná vystúpili 13.5.2018 v kultúrnom 

dome v Hrochoti pri príležitosti Dňa matiek. Pre prítomné mamičky, babičky a prababičky si 

pripravili víťazný program zo súťaže O Ponickú fujarku.  

Vyučujúci predmetu DEJ si tento rok pre žiakov pripravili exkurziu do Osvienčimu. 19. apríla 

2018 sa autobus vybral do Poľska, aby žiaci na vlastné oči videli, počuli a vcítili sa do situácie 

z obdobia 2.svetovej vojny, kedy ľudská krutosť a nadradenosť spôsobila smrť mnohých ľudí. 

Tento výlet bol realizovaný s úmyslom podporiť výchovu proti rasizmu, xenofóbii, 

diskriminácii či extrémizmu.   

17.mája 2018 naša škola privítala na svojej pôde recitátorov z okresu Banská Bystrica, aby 

medzi sebou súperili v súťaži Sládkovičova lipa 2018.  Tohto už 8.ročníka sa zúčastnilo viac 

ako 40 prednášajúcich, ktorých neodradilo ani daždivé počasie. Akciu prišla podporiť aj Ing. 

Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva STAR Production. Absolútne víťazstvo ostalo opäť 

v našej škole. (Výsledky jednotlivých kategórii uvádzame v kapitole  o úspechoch našej školy.) 

V ten istý deň sa niektorí žiaci z DFS Hučava zúčastnili Prehliadky poľovných trofejí na 

Lesnej správe Kyslinky a svojim vystúpením otvorili tohoročnú výstavu. 

Mesiac jún priniesol príležitosť prezentovať sa na Detskom folklórnom festivale Zdola 

ponickýho mlyna našej muzičke, v Klube Had na Akadémia umení v Banskej Bystrici našim 

recitátorkám a na Jánskej vatre nášmu heligonkárovi. Vystúpenie DFS Hučava oživilo 

otvorenie kúpeľnej sezóny v Sklených Tepliciach.  

Podpolianské slávnosti v Detve sa v piatok  6.júla 2018, niesli v duchu osláv 90.narodenín 

pána Prof. Ing. Milana Križa DrSc., rodáka a významného občana našej obce. Krátkym 

tanečným vstupom dievčat z DFS Hučava sme sa zaradili k pozvaným gratulantom 

a oslávili  jeho životné jubileum. So svojimi rodákmi oslávil p. Milan Križo narodeniny dňa 

18.augusta 2018 priamo na Hrochoti v programe „Čeľaď premilená“ a „Poľana, krajina 

môjho srdca“. Medzi účinkujúcimi - blahoželajúcimi nechýbali ani deti z DFS Hučava. 

Svojim programom sa pokúsili otvoriť okno spomienok do detstva a mladosti jubilujúceho 

oslávenca. 

j) Údaje o vypracovaných projektoch. (§ 2ods. 1 písm. j) 
 
Dlhodobé projekty 
Sú typické pre našu školu. Realizujeme ich dlhodobo, prispievajú k skvalitňovaniu výchovno-
vzdelávacieho procesu a zlepšujú životné prostredie školy.  
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Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zdravý životný štýl. Jeho cieľom je viesť 
žiakov k zdravému spôsobu života, pôsobiť aj na duchovný rast detí, pestovať a upevňovať 
návyky v oblasti zdravej výživy. Projekt pokračuje. 
 
Stromy poznania - jeho výstupom je zriadené školské miniarborétum v areáli školy, ktoré sme 
rozširovali o nové dreviny. Škola spolupracuje pri realizácii tohto projektu so Štátnymi lesmi 
SR š.p. Projekt pokračuje. 
 
Ihrisko v zeleni- projekt zameraný na výsadbu okrasných stromov, kríkov, kvetov v okolí 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Hrochoť. Projekt pokračuje. 
 
Baterky na správnom mieste - projekt recyklácie prenosných baterií a akumulátorov 
podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Projekt 
pokračuje. 
 
Sládkovičova lipa - projekt zameraný na prednes poézie a prózy autorov podpolianskeho 
regiónu. Čestným porotcom súťaže sa stal slovenský herec pán Juraj Sarvaš. Projekt pokračuje. 
 
Dajme šancu priateľstvám - nadviazanie družobného priateľstva so školou v Lipove na 
Morave. Cieľom projektu je priateľstvo a výmena skúseností v práci oboch škôl vo viacerých 
oblastiach - šport, folklór atď. Projekt pozastavený. 
 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania - na našej škole sa budú v budúcich rokoch vykonávať pilotné testovania žiakov ako 
napríklad T5, T9 cez počítače. Projekt pokračuje. 
 
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.  
 
Projekt DIGIŠKOLA Projekt pokračuje. 
 
Projekt Samsung school Projekt pokračuje. 
 
Projekt Školské ovocie. Projekt pokračuje. 
 
Moja prvá škola – projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Projekt je zameraný 
na aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Projekt pokračuje.  
 
Rekonštrukcia polytechnických učební – projekt podaný, neschválený – podané odvolanie. 
 
V škole úspešnejší – cieľom projektu je získať peniaze z eurofondov na vytvorenie pracovných 
pozícií asistenta učiteľa, špeciálneho pedagóga a psychológa na škole v priebehu 
nasledujúcich troch rokov. Projekt úspešný a pokračuje. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole. (§ 2ods. 1 písm. k) 

 V školskom roku 2017/2018 na našej škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy. (§ 2ods. 1 písm. l) 

 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 Areál základnej školy tvoria dve budovy školy, budova pre 1.stupeň a budova pre 2.stupeň, 
v tretej budove sa nachádza telocvičňa. V telocvični je umiestnené alokované pracovisko Súkromnej 
základnej umeleckej školy Róberta Tatára. V areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelou trávou 
a nočným osvetlením. Priestor areálu vypĺňa asfaltový školský dvor, ovocný sad a množstvo zelene, 
ktorá sa priebežne vysádza. V budovách školy je 9 kmeňových tried, PC učebňa, jazykové laboratórium, 
žiacka a pedagogická knižnica, učebňa ŠKD, štyri kabinety, tri zborovne, miestnosť ekonomického 
úseku, sklad učebníc a riaditeľňa. Chodby školy zdobia panely so žiackymi prácami, vytvorenými na 
rôznych vyučovacích hodinách. Žiaci a pedagógovia využívajú knižnice, v ktorých je priestor 
prispôsobený k pohodlnému štúdiu literatúry a osvojovaniu si vedomostí. Vyučovanie informatiky 
a informatickej výchovy prebieha v zrekonštruovanej PC učebni na 1.stupni. 
 V školskom roku 2015/2016 škola obstarala novú informačnú techniku. Staré nevýkonné 
počítače boli nahradené desiatimi super výkonnými PC, ktoré prispejú k podpore moderného 
vyučovania a ku komfortu práce. V školskom roku 2016/2017 sme vymenili posledných 6 PC, ktoré boli 
zastarané za nové výkonné, čím bola kompletne celá počítačová učebňa zmodernizovaná. Celá 
základná škola bola pripojená na internet cez wifi. Na druhom stupni sa postupne do vyučovacieho 
procesu implementuje tabletová učebňa vybavená 20timi tabletmi.   
 Triedy, chodby a ostatné priestory školy sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom 
stave, priebežne sa maľujú. V školskom roku 2016/2017 sme sa sústredili na 3 pomerne zásadné 
projekty. Prvým je oplotenie a uzavretie areálu ZŠ, v ktorom sa počíta hlavne s novou vstupnou bránou 
do areálu ZŠ a novým pevným oplotením pri vstupe, ktorým sa nahradí staré odhnité drevené 
oplotenie. Druhým je rekonštrukcia sociálnych zariadení na druhom poschodí v MŠ. Tam budú 
kompletne prebudované detské WC, umyvárka, sprcha, výlevka, obklady a dlažba. Vymení sa 
vodoinštalácia a urobia sa nové odpady. Tretím najväčším projektom je rekonštrukcia dielní v ZŠ. Celý 
suterén starej budovy I.stupňa bude zrekonštruovaný na moderné polytechnické učebne (dielne). 
V priestore budú vybudované dve polytechnické učebne – jedna učebňa na drevo, druhá na kov. 
Obidve budú vybavené novým zariadením, vybavením a pomôckami. Vybudovaná bude aj nová 
umyvárka, WC a bezbariérové WC so sprchou pre imobilných. V budove sa vymenia všetky nové 
rozvody (voda, elektrika, kúrenie), urobí sa vonkajšia izolácia a nový bezbariérový prístup. Plánuje sa 
urobiť vonkajšie zateplenie dielní a zavedenie vnútornej vzduchotechniky na výmenu vzduchu.  
 Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné postupné obmieňanie starých pomôcok 
za nové, modernejšie. V školskom roku 2016/2017 boli zakúpené nové učebné pomôcky (knihy do 
žiackej a učiteľskej knižnice, učebnice, nástenné mapy a obrazy, multimediálne programy ...). Škola 
investovala nemalé finančné do pomôcok v jednotlivých kabinetoch podľa individuálnych potrieb 
vyučujúcich. 
 Stravovanie pre žiakov a pedagógov je zabezpečené v jedálni, ktorá sa nachádza v budove MŠ. 
Jedáleň je v rámci možností starej budovy vkusne zariadená. V školskom roku 2016/2017 sme do 
jedálne postupne dokupovali nové drobné zariadenia. 
 Pedagogickí zamestnanci majú okrem zborovní k dispozícii aj pedagogickú knižnicu s odbornou 
literatúrou a kuchynku kde sa môžu individuálne pripravovať na vyučovací proces. 
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 Nepedagogickí zamestnanci, upratovačky, kurič, školník – údržbár, majú svoje šatne 
s možnosťou oddychu.  
V školskom roku 2017/2018 sme v ZŠ zrealizovali: 

- oprava a uzavretie oplotenia areálu ZŠ, nová vstupná brána do areálu ZŠ a nová brána 
– vstup do telocvične ZŠ. 

- výmena plastových okien na telocvični a nové ochranné siete na okná proti rozbitiu  
- renovácia stien a maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení v budove druhého 

stupňa 
- vymaľovanie a oprava stien v 1.triede na prvom stupni   

V školskej jedálni sme zakúpili nový sporák a umývačku riadu s príslušenstvom. 
V MŠ prebehla revitalizácia podláh v regionálnej miestnosti, v šatni a vo vstupnej chodbe. 
Tieto priestory spolu so schodiskom boli aj vymaľované. 
 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy. (§ 2ods. 1 písm. m) 

 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Rok 2017: 9/2017 – 12/2017 : 111 927,- 

Rok 2018: 1/2018 – 8/2018 : 243 735,- 

Dotácie na školský rok 2017/2018 spolu 355 662,- 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

ŠKD obdobie 9/2017 – 6/2018 spolu 1 944,27 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

Príspevky za vzdelávacie poukazy na školský rok 2017/2018 suma : 4 301,- 

 

Použitie: 

Mimoriadne odmeny ZŠ:   2 803,- 

Poistné ZŠ: 1 498,- 

Zostatok: 0,- 
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n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie ich plnenia. (§ 2ods. 1 písm. n) 

 
1. Oblasť Image školy: prezentácia školy formou otvorenej školy, spoločenských akcií – Vianoce 
v Hrochoti, Florbalový turnaj o pohár RŠ, Spoločenský ples, Karneval, Sládkovičova lipa a iné. 
Stabilizovať počet žiakov na škole okolo počtu 150.  Zapájanie žiakov do mnohých športových, 
vedomostných a folklórnych súťaží a festivalov nielen v rámci okresu. Spolupráca školy s MŠ 
a okolitými vidieckymi školami (Badín, Poniky ...). Informačný deň pre rodičov. 
 
2. Oblasť Klíma školy: Podpora zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov so zameraním na 
kariérny rast. V priebehu roka sme napĺňali náš dlhodobý cieľ krajšej školy. Boli to aktivity na 
skrášlenie vnútorných priestorov školy (výzdoba), pravidelne upravujeme vonkajší areál školy 
(deň Zeme), vysádzame stromy, rastlinky. Zapájame sa do rôznych projektov, ktorými škola 
získava nemalé početné materiálne vybavenie. 
 
3. Oblasť Organizácie a riadenia: Nastupujeme etapu novej koncepcie činnosti metodických 
orgánov, ktorá so sebou prináša viaceré výzvy, ktoré budeme postupne napĺňať. V oblasti 
integrácie pokračujeme v integrácii žiakov so špeciálnymi potrebami.  Aktualizujeme ŠkVP 
a vytvárame nový iŠkVP. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a dvaja 
asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú pri učení hlavne začleneným žiakom a žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
 
4. Oblasť Ekonomika a materiálne vybavenie: Škola sa zapája do projektov podporovaných 
ministerstvom školstva pod hlavičkou MPC. Výsledkom je materiálne vybavenie školy 
a rôznych kabinetov množstvom pomôcok. Zapojili sme sa do dvoch nových projektov – 
Rekonštrukcia polytechnických učební a V škole úspešnejší, ktoré v podstatnej miere pomôžu 
zvýšiť úroveň vzdelávania na našej škole. Hľadáme aj iné cesty ako zlepšiť a revitalizovať 
jednotlivé časti a objekty školy. 
 
5. Oblasť Výchovno-vzdelávací proces: Osobitnú pozornosť sústreďujeme na prácu s nadanými 
žiakmi a taktiež žiakmi so ŠVVP, ktorí majú vypracovaný individuálny vzdelávací program. Po 
dlhých rokoch sa nám podarilo zabezpečiť na školu asistenta učiteľa a dokonca dvoch, keď 
druhého sme získali z projektu „V základnej škole úspešnejší“. Pokračujeme v boji 
s nežiaducimi javmi v školskom prostredí ako je záškoláctvo, šikanovanie a protidrogová 
prevencia.  
 

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť . (§ 2ods. 1 písm. o) 

 
SILNÉ STRÁNKY 

- Dlhodobá tradícia 
- Flexibilita, pripravenosť na zmeny v okolí 
- Ochota k zmenám v škole 
- Humanizácia vzdelávania 
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- Skúsenosti s prácou so slabo prospievajúcimi žiakmi 
- Zavádzanie IKT a inovačných metód do vyučovania 
- Systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach 
- Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
- Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a k žiakom zo znevýhodneného prostredia 
- Zapájanie sa do projektov 
- Aktivity mimo vyučovacieho procesu 

 
SLABÉ STRÁNKY 

- Menší záujem rodičov o dianie v škole 
- Obmedzené finančné zdroje na obnovu a rozvoj 
- Nedostatočná vnútorná motivácia žiakov 
- Skúsenosti s využívaním IKT vo vyučovacom procese 
- Počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov 
- Nedostatok priestoru na vytvorenie odborných učební 

 
PRÍLEŽITOSTI 

- Jediná základná škola v širšom okolí – spádová škola 
- Dobrá spolupráca so zriaďovateľom a s okolitými obcami 
- Rozvoj spolupráce s materskými školami v okolí 
- Možnosť získať žiakov z okolitých obcí 
- Možnosť participácie na projektoch a grantových úlohách 
- Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
- Sponzoring 
- Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia učiteľa 
- Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
- Dobré podmienky pre rozvoj talentov cez mimoškolskú činnosť 

 
RIZIKÁ 

- Nepriaznivý demografický vývoj 
- Nedostatočné financovanie školstva 
- Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov 
- Strata motivácie učiteľov 
- Stupňujúca agresivita žiakov 
- Racionalizačné opatrenia 
- Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 
- Inteligenčný potenciál budúcich žiakov 
- Zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
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Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a pedagógov. Vychádza 
z regionálnych tradícií, začiatok vyučovania je stanovený na 7.45 hod., je prispôsobený 
dopravným možnostiam žiakov, ktorí dochádzajú z okolitých obcí. Prevádzka školy je 
jednozmenná. Všetky naše učebne spĺňajú základné podmienky psychohygieny vyučovania, 
ktorými sú najmä vhodná miestnosť, počet žiakov v triede, smer dopadu svetla a prívod pitnej 
vody. Učebne sú vybavené vhodným školským nábytkom, steny sú čisté, vymaľované na bielo, 
čo zabezpečuje spolu s veľkými plastovými oknami dostatok denného svetla.  
 Pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok je pre žiakov zabezpečený 
v prípade priaznivého počasia počas celého školského roka v priestoroch školského dvora. 
Vyučovanie telesnej  a športovej výchovy sa realizuje za priaznivého počasia predovšetkým 
vonku, najmä v jesenných a jarných mesiacoch – na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku. 
V prípade nepriaznivého počasia a v zimnom období v priestoroch telocvične. Z hľadiska 
psychohygieny sú podmienky na výchovu a vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni. 
 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 
Voľnočasové aktivity školy sa v plnom rozsahu realizovali cez krúžkovú činnosť. V školskom 
roku 2017/2018 v škole pracovalo 20 krúžkov. Výsledkom ich činnosti boli úspechy vo 
vedomostných a športových súťažiach. Záujmové útvary ktoré pracovali v školskom roku 
2016/2017: 
 

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Angličtina hrou pre I.ročník 13 Mgr. Tatiana Tuhárska 

Angličtina hrou pre II.ročník 10 Mgr. Miriama Lukovská 

Čitárik 11 Mgr. Marta Holíková 

DFS Hučava I. (1.-4.ročník) 23 Mgr. Ivana Majlingová 

DFS Hučava II. (5.-9.ročník) 23 Mgr. Eva Majerová 

Dramatický krúžok 12 Mgr. Marta Holíková 

Cvičenia z MAT pre 5. a 6. r. 28 Mgr. Henrieta Vančová 

Futbalový krúžok 1.-5. roč. 21 Mgr. Martina Mazúchová 

Príprava na T9 a PS z MAT 23 Mgr. Viera Sartorisová 

Literatúra hrou 22 Mgr. Barbora Priečková 

Muzička 7 Mgr. Zuzana Muchová 

Spievanky I. st. 22 Mgr. Ivana Majlingová 

Spievanky II. st. 6 Mgr. Eva Majerová 

Športový krúžok dievčatá 10 Mgr. Marian Medveď 

Strelecký krúžok 32 Mgr. Zuzana Muchová 

Zdravotnícky krúžok 13 Mgr. Katarína Lukáčová 

Šikovné ruky 12 Mgr. Katarína Lukáčová 

Športový krúžok chlapci 25 Mgr. Marian Medveď 

Príprava na T9 a PS zo SJL 23 Mgr. Martina Palovičová 

Spoločenské tance 21 Mgr. Henrieta Vančová 
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c) Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
(§ 2 ods. 2 písm. c) 

 
Z hľadiska štruktúry miestneho obyvateľstva je spolupráca s rodičmi zložitá a 

nepostačujúca, a to najmä s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a s rodičmi 
rómskych žiakov. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s rodičovskou radou, ktorá vychádza v 
ústrety požiadavkám školy a poskytuje finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. 
Radu školy tvorí 11 členov, z toho sú 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický zamestnanec 
školy, 4 poslanci obecného zastupiteľstva a 4 rodičia. 
Počas školského roka sa koná jedna plenárna schôdza RZ a štyri triedne aktívy RZ. 
Kontakt s rodičmi je posilnený prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, na kultúrnych a 
športových podujatiach. V školskom roku 2016/2017 bol organizovaný siedmy ročník 
florbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa školy medzi rodičmi a učiteľmi školy. V 
priebehu šk. roka škola organizuje a spolupracuje s OÚ pri organizácii rôznych 
kultúrnospoločenských podujatí: Vianoce na Hrochoti, Deň matiek, MDŽ, Popoludnie so 
starými rodičmi, projekt Dajme šancu priateľstvám, spoločenský ples. Rodičia sa zúčastňujú aj 
výletov a exkurzií organizovaných školou. 
Škola pravidelne a včas zabezpečuje rodičom informácie o žiakoch, uplatňuje rôzne formy 
interakcie, vrátane webovej stránky školy a telefonického i emailového spôsobu komunikácie. 
Služby rodičom sú kvalitné, koordinované výchovným poradcom a vedením školy. 
Škola má vymedzený časový priestor na konzultáciu s rodičmi, ale v odôvodnených prípadoch 
vedenie školy a triedni učitelia konzultujú akýkoľvek problém i mimo určeného časového 
priestoru. 
 

d) Spolupráca školy a verejnosti (§ 2 ods. 2 písm. d) 

 
Subjekty spolupráce školy:  
Rodičovská rada - je zriadená ako výkonný orgán zastupujúci rodičov. Pozostáva zo zástupcov 
rodičov každej triedy. Zasadá podľa potreby, obyčajne po triednych schôdzkach rodičov a 
učiteľov školy.  
Rada školy - je samosprávnym orgánom ustanovený zákonom. Má 11 členov, 2 zástupcovia 
pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia 
rodičov a 4 zástupcovia zriaďovateľa. Zasadá minimálne štyrikrát ročne. Riadi sa vlastným 
plánom práce. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú zo zákona. 
Zriaďovateľ - Obec Hrochoť vykonáva prenesené funkcie štátu v oblasti výchovy a vzdelávania 
a originálne kompetencie v oblasti školského stravovania a činnosti školského klubu detí. V 
spolupráci so školou zabezpečuje chod školy, a to po stránke odbornej i materiálnej. Na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva rieši problematiku školstva.  
 
Materská škola - je súčasťou školy. Spolupracujeme na základe vypracovaného ročného plánu 
práce, ktorý sa zameriava na vzájomné návštevy škôl, na účasť na spoločných akciách s cieľom  
pripraviť deti materskej školy na bezproblémový vstup do základnej školy.  
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Stredné školy - spolupráca sa uskutočňuje formou na porade výchovných poradcov 
poskytnutých informácií strednými školami, návštevou škôl našimi žiakmi v deň otvorených 
dverí, návštevou burzy stredných škôl našimi žiakmi a návštevami zástupcov škôl v našej škole.  
 
Subjekty širšej spolupráce:  
Centrum voľného času Banská Bystrica - spolupráca prebieha pri organizácií okresných kôl 
predmetových olympiád a postupových súťaží.  
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Banská Bystrica 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica  
Vykonávajú pre školu psychologickú, špeciálno-pedagogickú, liečebno-pedagogickú a sociálnu 
činnosť. Poradenské služby poskytujú aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým 
zamestnancom. Keďže škola nezamestnáva špeciálneho pedagóga, CPPPaP a CŠPP navštevujú 
pravidelne žiaci zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Úrady v meste a okrese: Evanjelický farský úrad Hrochoť, Farský úrad Čerín, Obvodný úrad, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenský Červený kríž. 
Podnikateľské subjekty: Poľnohospodárske družstvo Hrochoť, Urbárske pozemkové 
spoločenstvo Hrochoť, Štátne lesy Správa Kyslinky, súkromní podnikatelia a živnostníci - 
spolupráca v oblasti sponzorskej pomoci.  
Spoločenské organizácie: Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť,  Zväz protifašistických 
bojovníkov, Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.  
 
V rámci regionálnej výchovy máme veľmi dobré vzťahy s ľudovými umelcami, so spevákmi 
folklórnej skupiny Hrochoťan. Ľudoví speváci Milan Križo, Martin Škamla, Ondrej Selecký a 
ženská spevácka skupina aktívne spolupracujú s DFS Hučava.  
 
Ľudoví umelci, rezbár Martin Holík, vyšívačka Zuzana Slávová, kožušníčka Anna Šimková, 
Ondrej Selecký, výrobca fujár, sa pravidelne zúčastňujú školských akcií a iných aktivít v rámci 
regionálnej výchovy.  
A samozrejme množstvo ďalších. 
 
 
 
 
 
 
V Hrochoti, dňa 30.augusta 2018   Vypracoval: Mgr. Marian Medveď r.š. 
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