
 
S p r á v a 

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy, Stred 44/1, Považská Bystrica za školský rok 2017/2018. 

 

1) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:      Základná škola 

2. Adresa školy:     Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne číslo:  042/4323642, 4323225             

4. Internetová adresa: www.zsstredpb.edupage.org            

   e-mailová adresa: 4zs@ povazska-bystrica.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica 

 

2) Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Oľga Zbitovská riaditeľka školy 

Anna Danižíková zástupkyňa riaditeľky školy pre I. st. a ŠKD 

Magda Kováčiková zástupkyňa riaditeľky školy pre II. st. 

Irena Bezdedová vedúca školskej jedálne 

 

3) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

3.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Základnej škole Stred 44/1 v Považskej Bystrici vznikla po voľbách členov rady za 

rodičov, pedagogických zamestnancov a delegovaním poslancov mestského zastupiteľstva v marci 

2016, jej funkčné obdobie je 4 roky.  

 

                                                 Zloženie rady školy 

 

P. č. Priezviskoa meno funkcia zvolený /delegovaný/ za 

1. Martikáňová Iveta predseda  pedagogických zamestnancov 

2. Matejková Soňa   pedagogických zamestnancov 

3. Mináriková Božena   nepedagogických zamestnancov 

4. Babušík Jozef   rodičov 

5. Kmecová Andrea   rodičov 

6. Opoldík Peter   rodičov 

7. Kulichová Zuzana   rodičov 

8. Karas Rudolf   zriaďovateľa 

9. Machač Tibor   zriaďovateľa 

10. Martaus František   zriaďovateľa 

11. Panák Ján   zriaďovateľa 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 

V školskom roku rada školy zasadala 2x. Na prvom zasadaní v septembri riaditeľka školy  oboznámila 

členov rady školy s Organizáciou vyučovania v novom školskom roku, s predpokladaným čerpaním 

rozpočtu, plánovanými prácami na škole, s úpravou v školskom vzdelávacom a výchovnom programe.   

Na druhom zasadnutí boli členovia rady školy oboznámení so správou o činnosti školy za uplynulý 

školský rok a s plánom organizácie školského roka 2018/19. 
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3.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad o  poradných orgánov riaditeľa školy – 10 metodických orgánov, z toho 2 

metodické združenia a 8 predmetových komisií 

 

MZ ŠKD  Matejková Soňa             MZ 1.-4. ročník         Mgr. Muráňová Renáta 

PK SJL     Mgr. Kulichová Zuzana            PK MAT/INF            Mgr. Petríková Lenka 

PK BIO/CHE/FYZ PaedDr. Kudlaňáková Daniela PK HUV/VYV/THV/RDD/VYU Ing.Jánošová Božena 

PK TSV    Mgr. Slyšková Žaneta      PK OBN/ETV/NBV  Mgr. Kasagrandová Monika 

PK GEG/DEJ/MDV  PaedDr. Turzová Eva     PK CJ                       Mgr. Sakala Bohuslav 

 

2. Charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

     Riaditeľka školy zriaďuje metodické orgány /MO/ – metodické združenia /MZ/ a predmetové 

komisie /PK/ s cieľom uplatňovania a zapojenia sa  pedagogických zamestnancov školy do procesu 

riadenia a zvyšovania úrovne výchovy a vzdelávania na škole. 

Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí pôsobia v ŠKD a na I. stupni ZŠ.  

Členmi PK sú učitelia II. stupňa, ktorí vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú PK. 

Každý MO má v  školskom roku 3 zasadnutia. Na zasadnutiach sa v tomto školskom roku venovali 

inovatívnym metódam vo vyučovacích predmetoch, rozvíjaniu čitateľskej, matematickej a finančnej 

gramotnosti, dopravnej výchove, klasifikácii a zjednocovaniu kritérií hodnotenia žiakov, určeniu tém 

a obsahu previerok a písomných prác, zapojeniu a príprave žiakov do súťaží a predmetových 

olympiád, príprave žiakov na celoštátne testovanie v 5. ročníku, príprave končiacich žiakov na 

celoštátne testovanie 9, zabezpečeniu vyučovacieho procesu učebnými pomôckami, elektronickému 

testovaniu žiakov na 2.stupni, realizácia projektu Kozmix na 1.stupni, odovzdávali si pracovné 

skúsenosti  a prehodnocovali prácu s integrovanými deťmi. 

Členovia MO sa podľa ponúk a možností školy zúčastňovali odborných seminárov kontinuálneho 

vzdelávania, poznatky sa snažili transformovať do zasadnutí a práce na hodinách. Prácu a spoluprácu 

vedúcich a členov metodických orgánov hodnotí vedenie školy veľmi pozitívne. 

 

4) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 

4.1   

Základná škola 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho  

so 

ŠVVP 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov 

 v ŠKD 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho  

so 

ŠVVP 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov 

 v ŠKD 

1.- 9. 18 333 16 4 110 18 335 23 4 111 

 

 

4.2 

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

 

POČET  

ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 
SAMOSTATNÉ  

38 19   /   50 4  /  10,5 0 2 

 

 

4.3 
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Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

  Na stredné školy bolo prijatých 40 žiakov deviateho ročníka. 

4.4 

  Žiaci 5. a 8. ročníka 

Na bilingválne gymnázium bola prijatá 1 žiačka z 8.ročníka, na 8 ročné GYM 2 žiačky z 5. ročníka. 

4.5 

 Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ (nižšie končiaci) 

 0 žiakov  

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. 

 

K 25. 6.2018 z počtu žiakov 335: 

Prospelo: 329  žiakov, 10 plní PŠD v zahraničí (neklasifikovaní) 

Neprospelo: 4 (2  preradení na ŠZŠ,  2 budú opakovať ročník))  

Znížené známky zo správania:  2 stupeň:  1 žiačka , 3.stupeň:  3  žiaci  

Dôvod:  neospravedlnené hodiny, závažné porušovanie školského poriadku 

Počet vymeškaných hodín za celý školský rok: 24 549 , čo je priemerne na žiaka 73,28 

Počet ospravedlnených hodín spolu  : 24 011 , neospravedlnených : 538 

 

6. Výsledky externých meraní –  celoslovenské testovanie žiakov  v 5. ročníku a v 9. ročníku 

 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 
Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika Ø 

triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

 Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            Ø 

triedy v %  

5. A 20 16 - 68,68 - 63,73 

5. B 20 19 - 68,89 - 63,89 

       

Celkom 40 35 64,7 68,8 (+4,1) 62,80 63,80 (+1,00) 

 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 
Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika Ø 

triedy v %  

Slovenský 

jazyk             Ø 

SR  v %  

Slovenský 

jazyk            Ø 

triedy v %  

9. A 18 18 - 52,77 - 66,40 

9. B 22 22 - 63,41 - 69,60 

       

Celkom 40 40 55,90 58,60   (+2,7) 63,00 68,20 (+5,2) 

 

 

7.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2017/2018 

   

I. stupeň – školský vzdelávací program ISCED 1 (inovovaný v ročníkoch 1.,2., 3)       

          

II. stupeň - školský vzdelávací program ISCED 2 (inovovaný v ročníkoch 5.,6.,7) 

V školskom vzdelávacom programe pre 1. ročník sú 2 voliteľné hodiny. Jedna je na rozšírenie učiva 

v predmete slovenský jazyk a jednou začíname učiť anglický jazyk. V 2. ročníku sú tri hodiny 

prerozdelené do predmetov anglický jazyk, matematika a informatika. V 3. ročníku je voliteľnými 

hodinami posilnené vyučovanie slovenského jazyka a matematiky. 

V 5. ročníku  sú 3 voliteľné hodiny. Jedna je na rozšírenie učiva v predmete matematika, dve hodiny 

sú pre nové predmety občianska výchova a mediálna výchova. V 6.ročníku sú 4 hodiny prerozdelené 

na rozšírenie učiva v predmetoch anglický jazyk, matematika, dejepis a geografia. V 7. ročníku sú 2 

voliteľné hodiny určené na vyučovanie nemeckého jazyka a 1 hodina na matematiku.  
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8. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie    

 

 

Základná škola Počet Z toho Školský klub detí Počet   

Spolu zamestnanci ZŠ  48  vychovávateľky 4   

Z toho PZ* 33 Z toho PZ 4   

Z počtu PZ   Z počtu PZ     

- kvalifikovaní 33 - kvalifikovaní 4   

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní -   

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie -   

Z toho NZ školy 15     

Z počtu NZ      

- školská jedáleň 7     

- upratovačky 5     

- ostatní  3     

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD  + ŠJ 
37 + 4  + 7 = 48 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
33  

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

1. Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia  
 

 1. Zbitovská Oľga  MAT / ZEM                      2. Danižíková Anna                    I. st. 

 3. Kováčiková Magda            SJL/OBV/ETV                    4. Bořutová Jana      I. st. 

 5. Čierniková Andrea              I. st.                                    6. Slyšková Žaneta      TEV-ETV 

 7. Görcsösová Alena  I. st.                                    8. Grotkeová Oľga            DEJ/OBV/ETV 

 9. Hofericová Emília  I. st.                                  10. Turzová Eva         SJL/ DEJ 

11. Jánošová Božena  TEV                                  12. Sukovská Monika             NVE  

13. Kudlaňáková Daniela FYZ –/CHE                      14. Kulichová Zuzana        SJL /národopis 

15. Lehocká Miroslava              FRJ / RUJ                         16. Martinková Katarína I.st. 

17. Makayová Katarína              I. st.                              18. Tidiková Eva          NBK 

19. Martikáňová Iveta               MAT / TEV                      20. Barančík  Zuzana         ANJ / OBV 

21. Čapliarová Silvia  BIO / CHEM                    22. Sakala Bohuslav  ANJ 

23. Muráňová Renáta  I. st.                                   24. Kasagrandová Monika  MAT/ NBK 

25. Petríková Lenka              MAT – NEJ                      26. Ščasníková Iveta              I. stupeň                            

27. Zboran Martin              CHE / INF                        28. Mináriková Ľuboslava vychovávateľstvo     

29. Matejková Soňa              vychovávateľstvo                30. Škrtelová Alena         vychovávateľstvo             

31. Václavíková Marta               vychovavateľstvo      32. Šuláková Elena             SJL/HUV 

33. Mesjar Michal              NBK 

          

 

10.  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018 

  

I. stupeň  odbornosť : odborne  94,1 %, neodborne 5,9 % . 

II. stupeň  odbornosť : odborne  81,34 % , neodborne 18,66 % 

ŠKD odbornosť – 100 % 

10.1 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Ukončenie atestačného vzdelávania v tomto školskom roku 

atestačné I:  1      atestačné II: 1     
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11. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je veľké množstvo aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na 

všestranný rozvoj osobnosti detí a u žiakov, rodičov aj verejnosti majú priaznivý ohlas. 

Prehľad o uskutočnených aktivitách v školskom roku 2017/18 

September 

- účelové cvičenia, didaktické hry v prírode - I., II. stupeň 

- Medzinárodný Deň gramotnosti –súhrn aktivít na vyučovacích hodinách smerujúcich k podpore 

rozvoja finančnej, čitateľskej, matematickej ... gramotnosti 

- prednáška pre dievčatá v 7. ročníku k výchove k manželstvu a rodičovstvu na tému „Dospievam...“ 

- rodičovské združenie – celoškolské 

- zasadnutie Rady školy 

Október 
- Mesiac úcty k starším – aktivity v ŠKD a triedach  1. stupňa, návšteva starkých z domova dôchodcov 

na škole 

- finančná gramotnosť – prednáška lektora z Obchodnej akadémie v 9. ročníku 

- Zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája školy – Tajuplný svet knižných príbehov, 

partnerská škola je ZŠ Kulíškova 8, Bratislava 

- dopravná výchova  1.-4. ročník podľa rozpisu   

- Šarkaniáda v ŠKD 

- Hrdina remesla – návšteva výstavy v Trenčíne, podpora duálneho vzdelávania 

- Projekt Zdravý úsmev – zameraný na prevenciu zubnej dutiny v 1.-4.ročníku 

November 
-prevencia drogových závislostí v akciách CVČ  

-rozhlasová relácia - Udalosti 17. novembra, Prevencia proti drogám, šikanovanie, záškoláctvo 

-prezentácie stredných škôl o voľbe štúdia a povolania pre žiakov 9. ročníka 

-KOPMARO – nácvičné testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT 

-Svet okolo nás – Vietnam, brána do Indočíny (projekcia, rozhovory) 

-Testovanie 5 - celoslovenské testovanie žiakov z matematiky a slovenského jazyka 

-Pasovačka prvákov 

-Plavecký výcvik 3. ročník 

-prezentácie stredných škôl o voľbe štúdia a povolania pre žiakov 9. ročníka 

December 
-Školské kolá súťaží v stolnom tenise, anglickom jazyku, matematickej pytagoriáde, biológií, 

Šaliansky Maťko 

-Výstava detských kníh spojená s predajom 

-Mikulášsky deň na škole  - I.,II. stupeň 

-Zvyky na Luciu – regionálne zvyky, pásmo piesní a tance , návšteva v každej triede 

-Zdobenie stromčeka na chodbe detskými výrobkami - 9. ročník 

-Rozhlasová relácia - Vianočné tradície a zvyky 

-Advent na Štvorke – akcia pre rodičov, bývalých kolegov a priateľov školy pri príležitosti 40. 

Výročia otvorenia školy 

- informatívne rodičovské združenia v triedach 

Január 

-Polročné hodnotenie prospechu, správania, dochádzky 

-lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka na Lazoch pod Makytou, Čertov 

Február 

-výchovný koncert – dychové nástroje ZUŠ PB 

-regionálny astronomický seminár 

-dni otvorených dverí v SŠ a informácie zástupcov SŠ pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov 

-karneval v ŠKD        

Marec 
-výzdoba ku sviatkom jari 

-Týždeň v ŠKD – Žime zdravo- súhrn aktivít  k zdravému stravovaniu 

-aktivity ku Dňu vody, modré oblečenie 
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-Deň otvorených dverí pre materské školy 

-Noc s Andersenom – čítanie a spanie v škole     

-upratovanie areálu školy priebežne podľa počasia a rozpisu 

-rozhlasová relácia ku Dňu učiteľov 

-ocenenie ku Dňu učiteľov primátorom mesta – vychovávateľka Alena Škrtelová 

-Testovanie 9 - celoslovenské testovanie žiakov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry 

-súťaže podľa termínovníkov – mat.pytagoriáda , Klokan , Hviezdoslavov Kubín, floorbal KK  

-Rozprávkové javisko – krajská prehliadka detských divadielok 

-Deň vody – oblečenie v modrom, relácia, čistenie lavíc bio prostriedkami 

výzdoba ku sviatkom jari 

-Týždeň v ŠKD – marec, mesiac knihy – výroba leporela, záložiek, výstavka 

Apríl 

-Deň narcisov – celoškolská podporná charitatívna akcia, zbierka pre ľudí s nádorovými ochoreniami, 

vyzberané peniaze vo výške 1502,28 € škola zaslala na účet Ligy proti rakovine  

-Ekologický jarmok a Deň Zeme – aktivity v škole, okolí, čistenie areálu, účasť na jarmoku. Počas 

ekologického jarmoku naši žiaci získali 3.miesto a cenu primátora mesta za najviac oceňovanú školu 

za posledných 10 rokov. 

-koncert v kine Mier 

1.stupeň – Doktor Zembolí (enviro zameranie)  

II. stupeň – 13.komnata (protidrogová prevencia)   

-Škola v prírode pre 4. – Hotel Čertov, Lazy pod Makytou 

-zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/19 

-týždeň environmentálnych aktivít v ŠKD 

-Európska prieskum o využívaní IKT na škole – robilo 100 škôl v rámci Slovenska – žiaci 2.stupňa 

Máj 

-prijímacie skúšky žiakov 9. ročníka na SŠ 

-rozhlasová relácia venovaná sviatku práce a koncu 2.svetovej vojny 

-Týždeň otvorených dverí u hasičov – účasť žiakov na aktivitách s ukážkami hasičskej a záchranárskej 

techniky 

-zasadnutie rady rodičovského združenia a celoškolské rodičovské združenie  

-sférické kino – výchovné podujatie zamerané na prírodné vedy 

-testovanie žiakov 8. ročníka – profesijná orientácia 

-zasadnutie výboru a Rady rodičovského združenia  

-triedne rodičovské schôdzky s príhovorom cez rozhlas   

-v ŠKD súťaž Miss a boy 1. ročník 

 -Slávnostná  akadémia žiakov a učiteľov školy k 40.výročiu otvorenia školy 

Jún 
-Jazda na bicykli – súťaž pre 4. ročník v spolupráci s klubom dôchodcov POVBYS 

-Beh nádeje – športová sobota v meste , žiaci a rodičia školy získali 2.miesto a šek na 1.646 € na 

športové pomôcky 

-výlet za odmenu pre úspešných žiakov – Rožnov pod Radhoštem, ZOO Lešná 

-Olympijský festival na 3.ZŠ – pre 3.-4. ročník 

-Cvičenie v prírode pre I. stupeň  a Účelové cvičenia pre II. stupeň  

 

 

12.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Výsledky súťaží – okresné  

 

Stolný tenis -  1.miesto dievčatá: Ďuranová Dorota 6.B, Mac Bean Ellie Maja 8.B, 

                         región 3.miesto                            Janíková Alžbeta 6.B 

          

Hviezdoslavov Kubín – 1.miesto Ježíková Katarína, 9.B Z: Turzová 
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Šaliansky Maťko – 1.kat. 3.miesto Sečníková Agáta 3.B Z: Martinková 

                                2.kat. 2.miesto Štefancová Silvia 5.A           Z: Bořutová 

Olympiáda chémia – 3 úspešní riašitelia   Z: Kudlaňáková 

             Martinková Ema Lujza, Jemelková Magdaléna, Gapková Natália, 9.B    

Olympiáda fyzika – Trnčíková Ela 3.miesto, 8A,  

                     úspešní riešitelia Cifra Maroš, Krajčovič Alex, Rafaj Richard, Krasňanský Alex – 8.A 

                                     Hanuska Mikuláš, Lieskovský Adam 9.B           

        Z: Kudlaňáková 

Olympiáda biológia -   kat. C Projektová časť – 3.miesto Sečníková Sára, 8.B 

                                       teoret.praktická časť – 2.miesto Gapková Natália, 9.B 

                                       kat.D-  Kršík David 4.miesto, German Oliver 2.miesto 7.B 

                           kat. E – Ellie Maja Mac Bean 6.miesto,Soňa Zaukolcová 5.miesto,8.B 

                                                                   Z: Čapliarová 

Olympiáda anglický jazyk – úspešní riešitelia Piroš Adam 8.B, Kmec Sebastian 6.A 

Pytagoriáda 4.ročník – Kováč Tomáš 2.miesto, 4.A – Z: Görcsösová 

                     5. ročník - Kmec Sebastian 4.miesto 6.A   Z: Martikáňová 

Olympiáda matematika 6. ročník 

                                       1.miesto Petríková Nina 6.B Z: Martikáňová 

                                         

Čo vieš o hviezdach? – astronomická súťaž región, úspešní riešitelia Z: Kudlaňáková 

   Gardian Daniel, Mako Daniel, Šulavík Marek, 7.B 

    

Slávik Slovenska        3.miesto 1.kateg.  Košútová Zuzana  1.A  Z: Bořutová 

              

Soškársky päťboj  3.miesto Krasňanský Alex, Rafaj Richard Z: Zboran 

 

Dobšinského rozprávkovo, ocenenie  Garčárová Karolína, 4.A             Z: Görcsösová 

 

Športové súťaže       Z: Slyšková, Zboran  

   3.miesto florbal dievčatá 

   1.miesto florbal chlapci, v krajskej súťaži 4.miesto 

Krajské kolá súťaží 
 

Biologická olympiáda - Gapková Natália, 9.B – úspešná riešiteľka 

Hviezdoslavov Kubín - Ježíková Katarína, 9.B – úspešná riešiteľka 

Floorbal – chlapci, 4.miesto 

 

Výsledky IT súťaží 

 
SOŠ-kársky päťboj – súťaže sa zúčastnilo 12 základných škôl z Trenčianskeho kraja 

 Alex Krasňanský a Richard Rafaj – 8.B  3. miesto 

Trenčiansky robotický deň – medzinárodná prehliadka robotov s cieľom spopularizovať vedu 

a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.  

Alex Krasňanský a Richard Rafaj – 8.B  4. miesto 

Galaxy Final Battle – do finále súťaže v programovaní sa dostalo 20 najlepších súťažiacich z celého 

Slovenska. 

Oliver German - 7. B -  7. a Jakub Pupák - 8. A-  8. miesto 

David Kršík, Oliver German a Michal Žbodák - všetci 7. B, získali cenu poroty Social Impact. IQ 

olympiáda – organizuje Mensa, školského kola sa zúčastnilo 50 detí z ročníkov 5. -9. Richard Rafaj (8. 

B) reprezentoval školu na regiónalnom kole.  

Richard Rafaj sa stal aj víťazom súťaže Inovátor Junior s legorobotickou stavebnicou. 

Príprava: PaedDr. Martin Zboran 
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13. Údaje o projektoch, do ktorých je v školskom roku škola zapojená    

 Zelená škola        medzinárodný environmentálny projekt,  

                                                                                      realizujeme už 13. ročník 

 Ekojarmok a Deň Zeme – environmentálny projekt, v ktorom deti súťažne prezentujú zvolenú 

tému na pešej zóne v meste 

 Záložka do knihy spája školy – Tajuplný svet knižných príbehov - projekt so ZŠ Kulíškova 

Bratislava 

 Tajný život mesta 2     environmentálny projekt v regióne, ktorý 

inovatívnym spôsobom – pomocou mobilnej aplikácie PlantNet v tabletoch, pomáha žiakom 

identifikovať druhy rastlín z fotografií cez vizuálny softvér pre rozpoznávanie, vytvorenie 

knižky o prírodnej zaujímavosti v okolí - Kalvária 

 Spoznajme sa navzájom – pokračovanie medzihraničného projektu priateľstva so ZŠ Skalka   

v Rožnove pod Radhoštem, tento rok to bolo stretnutie v júni v Rožnove 

 Aktivizujúce metódy vo výchove   projekt pre školský klub 

 Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa          

                                                                športovo – preventívne aktivity v 5.a 6.ročníku 

                                                                            v spolupráci s políciou 

 Cesta k emocionálnej zrelosti                dospievanie žiakov, projekt s CVČ v PB 

 Jazda zručnosti                projekt s klubom dôchodcov, jazdy 

                                                                            zručnosti na bicykli v 4. ročníku 

 Zdravý úsmev                              program prevencie starostlivosti o detský chrup na I. st. 

                                                                       

 Hravo ži zdravo – projekt v 5. ročníku zameraný na zdravú výživu a pohyb 

 

14. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
 

Posledná komplexná inšpekcia vykonaná ŠŠI bola v dňoch 10.-17.3.2014 

Predmet zamerania: stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania v základnej škole. 

Hodnotenie školy ŠŠI: 

Stav a úroveň pedagogického riadenia školy – veľmi dobrá úroveň 

Podmienky výchovy a vzdelávania – dobrá úroveň 

Vyučovanie na 1.stupni, 2.stupni a celkom – dobrá úroveň 

Klíma školy – otvorená 

 

15. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   

                

Škola má na vyučovanie 18 bežných učební, 2 telocvične, 2 odborné učebne na cudzie jazyky, dve 

počítačové učebňe,  učebňu pre vyučovanie technickej výchovy, 2 odborné učebne na iné predmety, 

kuchynku. 

Vybavenie učební sa priebežne dopĺňa podľa finančných možností školy prostriedkami IKT a ďalšími 

pomôckami. 

Škola má 5 interaktívnych tabúľ získaných z projektov. 

 

16. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy   

 

1. o dotáciach zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Na kalendárny rok 2017 bol schválený rozpočet školy na prenesených kompetenciách  522.248  € 

(mzdy a odvody), tovary a služby 79.060 €. Originálne kompetencie na mzdy a odvody 108.492  €, na 

tovary 78.565 €, kapitálové výdavky 30.869 €  (dokončenie rekonštrukcie strechy na škole) 

Na kalendárny rok 2018 je rozpočet školy na prenesené kompetencie 518.660 € (mzdy a odvody), 

tovary a služby 67.900 €.  

Originálne kompetencie na mzdy a odvody 119.194  €, na tovary 75.000 €, potraviny 85.000 €. 
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Kapitálové výdavky 200.382 € (11.382 € konvektomat, 189.000 € strechy telocviční, z toho 109.000 € 

dotácia z MŠ SR). 

 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Pre školský rok bol stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov pre školský klub vo výške 4 eurá  na dieťa na mesiac. 

Počas školského roka príspevky spolu tvorili čiastku 4.468  eur. Uvedené prostriedky škola využíva na 

znižovanie energetických nákladov a materiálne vybavenie klubu. 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz a školu v prírode 

a spôsobe ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Škola vydala  333 vzdelávacích poukazov, z ktorých bolo pre školu odovzdaných 280 , čo je 84 %. 

Dotácia za prijaté vzdelávacie poukazy bola použitá na vyplatenie odmien a odvodov  za prácu 

vedúcim záujmových útvarov a na nákup materiálneho vybavenia pre jednotlivé krúžky. V školskom  

roku ich na škole pracovalo 26 . 

Na lyžiarsky kurz škola dostala 5.860 € pre 39 žiakov 7. ročníka. Kurz v tomto školskom roku 

prebiehal v Lazoch pod Makytou, Čertove. 

Na školu v prírode, ktorá sa taktiež konala v Lazoch pod Makytou, dostala škola dotáciu pre 30 žiakov 

4. ročníka 3.000 €.   

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Z prostriedkov rodičovského združenia bolo v tomto školskom roku uvoľnených pre potreby školy 

3.320 eur. Tieto boli použité  na zaplatenie autobusu za odmenu pre žiakov, ktorí reprezentovali školu 

v súťažiach, nákup sladkostí na mikulášsky deň, ku Dňu detí,  preplácanie cestovného žiakov na 

súťaže, ocenenie žiakov za prácu v projekte Zelená škola, nákup zelených tričiek, karneval a akcie 

ŠKD, príspevok na ukončenie školy pre žiakov 9. ročníka, nákup kníh do školskej knižnice, privítanie 

prvákov, zaplatenie autobusu na plavecký výcvik žiakov 3.ročníka, Noc s Andersenom – spanie 

a čítanie v škole, Advent na Štvorke a slávnostná akadémia – akcie k 40. výročiu školy.  

1.646 € škola získala za 2.miesto v súťaži Beh nádeje od občianskeho združenia Zrniečka pre sny na 

športové pomôcky. 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Iné finančné prostriedky sú príjmy školy z prenájmu školského bytu, telocvične, prenájom časti školy 

pastoračnému centru, od cudzích stravníkov. Po prijatí od zriaďovateľa škola tieto prostriedky využíva 

na znižovanie energetických nákladov a nákup materiálneho vybavenia pre školu. 

K iným prostriedkom patrí aj dotácia na stravu a nákup školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi 

a dotácia na preplácanie dopravného pre žiakov. 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia  

 

V školskom roku sme sa pri plnení úloh školskej stratégie a ročného plánu práce zamerali hlavne na 

tieto oblasti: 

- realizácia projektu 13.ročníka Zelená škola. 

Ďalší dvojročný program bol venovaný významu vody, jej využitiu a ochrane. Plnením 

jednotlivých úloh podporujeme u žiakov rozvoj environmentálnej výchovy a cítenia, 

realizáciou aktivít primerane veku a zábavnou formou rozvíjame osobnosť dieťaťa. 

Škola má certifikát s právom vyvesenia zelenej zástavy. 

- v Testovaní 5 a 9 dosiahnuť výsledky zodpovedajúce priemernej známke z predmetu 

a žiakov  9.  ročníka úspešne rozmiestniť do vybraných stredných škôl 

V testovaní z matematiky aj slovenského jazyka žiaci školy získali výsledky uvedené 

v tabuľke. Výsledky v obidvoch predmetoch boli v 5. aj v 9. ročníku nad 

celoslovenský priemer. Všetci žiaci 9. ročníka boli úspešne rozmiestnení na zvolené 

stredné školy.  
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    -    práca so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

Pri práci so žiakmi so ŠVVP spolupracujú učitelia s CPPP v PB a s výchovnou 

poradkyňou Mgr. Miroslavou Lehockou. 

V tomto školskom roku bolo na škole 16, ku koncu školského roka 23 začlenených 

žiakov v ročníkoch 1.-9. 

- podpora a rozvoj záujmovej činnosti v čase mimo vyučovania 

Na škole pracovalo 26 záujmových útvarov a školský klub detí so štyrmi oddeleniami 

- zlepšenie materiálnych podmienok vyučovania 

Počas školského roka bolo vymenených 5 ks tabúľ v triedach za keramické, v 5 

triedach boli vymenené žalúzie, dokončila sa v triedach výmena stropných svietidiel.  

Na hornej chodbe bola zriadená školská knižnica. 

Z dôvodu neopraviteľnosti poruchy bola zakúpená nová ústredňa pre alarm systém. 

V mesiacoch jún-júl prebehla rekonštrukcia obidvoch striech na telocvičniach. 

Škola získala aj dotáciu na vybavenie štyroch odborných učební. 

Do školského klubu boli zakúpené nové pomôcky a hračky. 

Do kuchyne bol zakúpený nový konvektomat  na prípravu pokrmov, taktiež nové 

hrnce, plechy, pokrievky, panvice a počítač na administratívne účely. 

 

18. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení   
 

K silným stránkam školy patrí: 

- stabilizovaný pedagogický zbor, odbornosť pedagogických zamestnancov 

- dosahovanie dobrých vzdelávacích výsledkov, úspešnosť v celoslovenskom testovaní a úspešnosť 

rozmiestňovania končiacich žiakov na stredné školy 

- organizovanie voľno časových aktivít pre žiakov a ponuka záujmových útvarov 

- kvalitná práca zariadení školy – školského klubu a školskej jedálne 

K slabým stránkam školy patrí: 

- potreba výmeny podlahových krytín v triedach aj na chodbách školy a v telocvični, rekonštrukcia 

paluboviek v telocvičniach, výmena výdajného pultu v školskej jedálni a obnova zariadenia v kuchyni 

Príležitosti:  

- ďalšie skvalitňovanie vyučovacieho procesu  didaktickou technikou 

- získavanie finančných prostriedkov cestou projektov 

- veľká ponuka záujmových útvarov pre mimo triedne aktivity detí s cieľom efektívneho 

využívania voľného času, odborná starostlivosť o výchovu v školskom klube detí 

- organizovanie spoločných aktivít pre rodičov a deti 

- pravidelná aktualizácia web stránky školy, kde si rodičia a verejnosť môžu nájsť všetko o 

škole  

- propagácia školy na verejnosti a v novinách 

Riziká: -    nedostatok finančných prostriedkov a nepriaznivý demografický vývoj 

 

19. Ďalšie informácie o škole: 

 

19.1 

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

1. odborné učebne, ich počet a zameranie 

Škola má 6 odborných učební:  

 dielňa, kuchynka, 2 počítačové učebne s pripojením na internet,  jazykové laboratórium s pripojením 

na internet a interaktívnou tabuľou, učebňu slovenského jazyka, ďalšie 4 triedy s interaktívnou 

tabuľou 

2. telocvične, ich počet a využitie 

Škola má dve telocvične, ktoré sú počas vyučovania využívané na hodiny telesnej výchovy. Popoludní 

na činnosť športových krúžkov, školského klubu detí a prenájom pre fyzické osoby na športovú 

činnosť. 
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19.2 

Voľnočasové aktivity školy  

Počas školského roka mali žiaci možnosť pracovať v krúžkoch rôzneho zamerania. Evidovali sme 

činnosť 26 krúžkov, v ktorých bolo zapísaných 241  detí. 

19.3 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

Spolupráca rodičov a školy je  na veľmi dobrej úrovni. Rodičia škole veľmi pomáhajú pri zlepšovaní 

podmienok vyučovania. V priebehu školského roka sa konajú tri  rodičovské združenia, požiadavky 

rodičov sú riešené v rámci možností školy. Rodičia často školu navštevujú a zaujímajú sa priebežne 

o výsledky detí. Taktiež sa vo veľkom počte zúčastňujú akcií, ktoré sú pre nich organizované  

školským klubom detí. V tomto školskom roku sme pre rodičov a priateľov školy pri príležitosti 40 

rokov od jej otvorenia zorganizovali dve krásne akcie – Advent na Štvorke a Slávnostnú akadémiu 

žiakov a pedagógov školy. Za pomoc škole  patrí rodičom úprimné poďakovanie. 

 

 

 V Považskej Bystrici  25.06.2018 

 

                                                                                        

                                                             Mgr. Oľga Zbitovská 

           riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


