Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2018/2019
podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.

Predkladá:
Mgr. Radoslav Čičmanec
riaditeľ školy

Prerokované per rollam pg radou školy dňa: 10.10. 2019
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť - neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2018/2019

...........................................................................
predseda rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Obec
Halič
schvaľuje
neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2018/2019

...........................................................................
starosta obce

§ 2. ods. 1a - Základné identifikačné údaje
Názov školy Základná škola s materskou školou Halič, Družstevná 11, 985 11 Halič
Družstevná č.11, 98511 HALIČ
Adresa školy
047/4392357
Telefón
zn453nim@zshalic.edu.sk
E-mail
zshalic.edupage.org
www stránka
Obec Halič
Zriaďovateľ
Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ
ZRŠ pre ZŠ
ZRŠ pre MŠ
Výchovný poradca

Priezvisko, meno
Mgr. Radoslav Čičmanec
PaedDr. Ľubica Beňová
Mgr. Miroslava Švihlová
Mgr. Adriana Bošková

e-mail
radoslav.cicmanec@gmail.com
benovalubica@azet.sk
miroslava.svihlova@gmail.com
adriana.boskova@gmail.com

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
PhDr. Ľubica Marková
predseda
Mgr. Mária Fajčíková
zástupcovia pedagogických zamestnancov
Mgr. Ľuboslav Galád
Mgr. Eva Svoradová
zástupcovia zriaďovateľa
Miroslava Beňovská
Ing. Roberta Molnárová
Bc. Katarína Hikkerová - Kuklová
Emília Marčoková
zástupca nepedagogických zamestnancov
Lenka Koštialiková
zástupcovia rodičov
Jana Zdechovanová
Veronika Belková
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK

Vedúci
Mgr.
MZ pre 1. stupeň ZŠ
Bernátová
Mgr.
MZ pre špeciálne triedy (MZ ŠT)
Šuranová
Mgr.
Predmetová komisia slovenského jazyka a
Bošková
cudzích jazykov (PK SJL a CUJ)
Predmetová komisia prírodovedných
Mgr. Galád
predmetov (PK PP)
PhDr.
Predmetová komisia humanitných
Marková
predmetov a výchov (PK HP a V)
Zamestnanecká rada

Mgr. Galád

Zastúpenie predmetov/zamestnancov
SJL, MAT, PVO, TŠV, HUV, VYV,
SJL, MAT, PDA, VLA, PVC, INF, DEJ, GEG,
BIO, OBN, TŠV, HUV, VYV,
SJL, ANJ, NEJ
GEG, BIO, MAT, INF, THD, CHE, FYZ
DEJ, OBN, VYV, HUV, TŠV, ETV, NBV
Mgr. A. Bošková, Mgr. M. Gáborová, E.
Marčoková, L. Ďuráková

§ 2. ods. 1b - Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 275 z toho 214 ZŠ a 61 MŠ
Počet tried: 16 + 3 oddelenia MŠ
Ročník

MŠ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Šp. tr. Spolu
3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2
19
počet tried
61 25 26 33 28 16 23 22 13 6 22
275
počet žiakov
20
z toho individuálne integrovaní 0 1 1 4 3 2 4 3 0 2 0
0 13 15 13 6 0 0 0 0 0 0
48
z toho v ŠKD
§ 2. ods. 1c - Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 25/5 (z toho dievčat)
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: 25/5
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/0
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2019:
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. (+ Šp.tr.) Spolu
0
0
0
0
1
8
9
Počet žiakov
§ 2. ods. 1d - Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
OA SPŠ stavebná SOŠ technická SOŠ HSaD Spolu
1
1
1
1
4
prihlásení
1
1
1
1
4
prijatí
100
100
100
100
% úspešnosti 100
§ 2. ods. 1e - Klasifikácia tried
Trieda
ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT M NBV NEJ OBN PVC
1,13
1
1
1,33 1,33 1
1.A
1
1,33
2,67
1,17
1.B
1,38
1
1
1,44 1,53 1
2.A
1
1,11
2,44
1
1
2.B
1,45
1
1
1 1,23 1,23 1
1
3.A
2,6
1,33
1,18
1,4 3
1,14
1,09
3.B
1,81
1
1,06
1 1,56
1
1
4.A
2,8
1,42
1,6 2,92
1,4
1,5
4.B
2,13 2,19 2,06 1
2,13 1
1,88 2,69 2,69 1 1,94
5.A
2,54 2,23 1,92 1 2,46 3
1
1,31 2,54 2,54 1
2 1,54
6.A
3,29 2,86 3,43 1 3,57 2,57 1
2,67 3,67
2 2,71 2
1
6.B
2,32 2,55 2,59 1 2,82 3,09 1 2,64 2,45 2,82
1,15 1,91 1,68
7.A
2,38 2,54 2,38 1,14 2,38 2,54
2,69 1,69 2,54
1 2,31 1,69
8.A
3,33 3 3,2 1,33 3,17 3,4
2,8 1,8 3,33
2 2,8 2,2
9.A
3
3
1
3
3 1,25
1 1,78
1,4
1 1,38
ŠpTr. 5. + 8.r.
3
2,9
1,75
2,9
2,9
1,2
2,1
3,08
1,83
1,5
1,5
ŠpTr.7.A

Trieda
PDA PVO
1
1.A
1,89
1.B
1,29
2.A
1,88
2.B
1,32
3.A
2
3.B
1,13
4.A
2,2
4.B
5.A
6.A
6.B
7.A
8.A
9.A
ŠpTr. 5. + 8.r.
ŠpTr.7.A

SJL Spr SEE THD TŠV VUC VLA VUM VYV
1,13 1
1
1
2,44 1
1,33
1,33
1,47 1
1
1
2,56 1,33
1
1
1,11
1,45 1
1
1,41
1
3,09 1,18
1
2
2,4
1,09
1,63 1
1
1,69
1
2,83 1,5
1
2,75
1,33
2,44 1,19
1,81 1
1
2,69 1
1,38 1
1
3,44 1,89 1,14 2,57 1,67
2
1,44
2,77 1,09
1,41 1,23
1,14
2,69 1,69
1,38 1,38
1
3,83 2,67
1,6 1
1
2,78 1,89 1
1,75
1,25
1
3,08 2 1,8
1,6
1,5

Prospech žiakov
Trieda
Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
16
16
0
0
1.A
9
8
1
0
1.B
16
16
0
0
2.A
10
10
0
0
2.B
22
22
0
0
3.A
11
10
1
1
3.B
16
16
0
0
4.A
12
12
0
0
4.B
16
16
0
0
5.A
13
13
0
0
6.A
10
10
0
1
6.B
22
21
1
0
7.A
13
12
1
0
8.A
6
6
0
0
9.A
8
0
0
ŠpTr. 5. + 8.r. 8
12
12
0
1
ŠpTr.7.A
Dochádzka žiakov
Trieda

Počet

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A

16
9
16
10
22

Zameškané
hodiny
1385
2133
2156
1457
1418

Zameškané
Ospr. na
Neosp. na
Ospravedlnené
Neospravedlnené
na žiaka
žiaka
žiaka
89,82
1385
89,82
0
0,00
237,00
2133
237,00
0
0,00
134,75
2156
134,75
0
0,00
145,70
1410
141,00
47
4,70
64,45
1418
64,45
0
0,00

3.B
4.A
4.B
5.A
6.A
6.B
7.A
8.A
9.A
ŠpTr. 5. +
8.r.
ŠpTr.7.A

11
16
12
16
13
10
22
13
6

1435
1143
2217
1495
1209
1945
2965
2403
1123

119,58
71,44
184,75
93,44
93,00
176,82
134,77
184,85
187,17

1416
1073
2062
1484
1209
1763
2908
2208
1101

118,00
67,06
171,83
92,75
93,00
160,27
132,18
169,85
183,5

19
70
155
11
0
182
57
195
22

1,58
4,38
12,92
0,69
0,00
16,55
2,59
15,00
3,67

8

1982

247,75

1850

231,25

132

16,50

12

1998

153,69

1781

137,00

217

16,69

Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť v %
5
41,36
Monitor SJL
5
46,66
Monitor MAT
16
49,8
T5 SJL
16
46,25
T5 MAT
§ 2. ods. 1f - Odbory a učebné plány
Stav k 15.9.2018:
Učebný variant
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
2 2 2 2 1 2 1 1 1 14
Počet bežných tried v ročníku
16 16 22 16 16 13 22 13 6 140
Variant A
9 10 11 12 0 10 0 0 0 52
Variant B
Počet špeciálnych tried v ročníku 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 2
0 0 0 0 6 0 12 2 0 20
Variant pre Šp. triedy
Nepovinné predmety
Na škole sa v školskom roku 2018/2019 nevyučovali žiadne nepovinné predmety.
Rozširujúce hodiny
Učebný variant Trieda
Predmet
Počet hodín v týždni Spolu hodín
1.A
SJL, ANJ
1,1
2
A variant
2.A
SJL, MAT, ANJ
1,1
3
3.A
SJL, MAT, PDA (CLIL)
1,1,1
3
4.A
MAT
1
1
5.A
DEJ, NEJ
1,2
3
6.A
ANJ, NEJ, GEG (CLIL)
1,2,1
4
7.A
ANJ, NEJ, MAT, FYZ
1,2,1,1
5
8.A
ANJ, NEJ, DEJ
1,1,2
4
9.A ANJ, NEJ, FYZ, DEJ, NBV/ETV, INF, THD 1,1,1,1,0,5,0,5,0,5
5,5

B variant

variant pre ŠT

1.B
2.B
3.B
4.B
6.B
Š5
Š7
Š8

SJL, MAT
SJL, MAT
SJL, MAT
MAT
MAT, NEJ, SEE, TŠV
SJL, VLA, VYV
SJL, SEE, VYV
MAT, SEE, VYV, TŠV

1,1
2,1
1,1
1
1,1,1,1
2,1,1
2,1,1
1,1,1,1

Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individuálne integrovaných
0
0
0
Nultého ročníka
2
25
0
Prvého ročníka
12
167
21
Bežných tried
2
22
0
Špeciálnych tried
0
0
0
Pre nadaných
16
214
21
Spolu
§ 2. ods. 1g - Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer
Pedagogickí Odborní Nepedagogickí
25
0
13
TPP
1
3
0
DPP
6
0
0
Z toho znížený úväzok
0
0
0
Na dohodu
6
1
1
MŠ
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
23
23
učiteľov ZŠ
0
6
6
učiteľov MŠ
0
2
2
vychovávateľov
0
4
4
asistentov učiteľa ZŠ
0
1
1
asistentov učiteľa MŠ
0
36
36
spolu
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
6.A, 6.B
5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A
5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A
Š5+8

Predmet Počet hodín týždenne
OBN
2
BIO
9
ETV
6
SEE
1

2
3
2
1
4
4
4
4

3.A, 3.B, 4.A
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Š7A

ETV
ETV
BIO

1
3
1

§ 2. ods. 1h - Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
11
0
1.kvalifikačná skúška
2
0
2.kvalifikačná skúška
0
0
štúdium školského manažmentu
13
0
špecializačné inovačné štúdium
14
1
špecializačné kvalifikačné
0
0
postgraduálne
5
0
doplňujúce pedagogické
35
0
vysokoškolské pedagogické
1
0
vysokoškolské nepedagogické
§ 2. ods. 1i - Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
1. stupeň ZŠ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Úspechy: V. Nátonová (3.A) –strieborné pásmo v obvod. kole HK, B. Farkašová (4.B) – strieborné pásmo v obv. kole
HK
MATEMATIKA
Úspechy: M. Molnár (3.A) - 3.m. v okresnom kole PYTAGORIÁDY
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Úspechy: Sára Mária Fízeľová - Slávik Slovenska – účasť v obvod. kole., Ela Udvardyová. Naši žiaci sa počas
celého šk. roka zúčastňovali kult. podujatí organizovanými nielen našou obcou, ale aj okolitými obcami.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Úspechy: Nela Orlaiová – 1. miesto v kraj. výtv. súťaži- Rozkvitnutá lúka
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Úspechy: Sára Mária Fízeľová -1. m. v hode kriketovou loptičkou, 2. m. v behu na 150m, 3. m. v behu na 60m

2. stupeň ZŠ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Najaktívnejší žiaci: Matej Budáč 5.A, Alex Tisoň 5.A, Kristína Belková 6.A, Bibiana Belovová 6.A, Michal Galád
7.A, Alexandra Laššanová 7.A, Jaroslava Čriepková 8.A, Lukáš Koštialik 8.A, Alexander Repecký 9.A. Eva
Kučerová z 8.A reprezentovala našu školu v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a v okresnom kole získala 2.
miesto v umeleckom prednese poézie.
ANGLICKÝ JAZYK
Najaktívnejší žiaci: Michal Lenč 1.A, Natália Kurčíková 1.A, Samuel Válek 1.A, Jakub Budáč 2.A, Lenka Fajčíková
2.A, Nela Orlaiová 2.A, Samuel Belov 3.A, Jakub Rác 3.A, Viktória Nátonová 3.A, Alexandra Očovanová 3.A, Jakub
Zdechovan 3.A, Liana Kondrlíková 3.A, Michal Barborík 3.B, Nina Laššanová 4.A, Lucia Galádová 4.A, Kristína
Marková 4.A, Ela Udvardyová 4.A, Ema Oláhová 4.A, Romana Kondrlíková 4.A, Matej Budáč 5.A, Alex Tisoň 5.A,

Bibiana Belovová 6.A, Kristína Belková 6.A, Michal Galád 7.A, Alexandra Laššanová 7.A, Sofia Hrnčiarová 7.A,
Lucia Lukáčová 7.A, Nikola Oravcová 7.A, Jaroslava Čriepková 8.A, Lukáš Koštialik 8.A, Eva Kučerová 8.A, Diana
Marková 8.A, Kristián Pócoš 9.A, Alexander Repecký 9.A. Aj tento školský rok sa žiaci zúčastnili školského kola
olympiády anglického jazyka. Najlepšie výsledky v medzinárodnej súťaži Englishstar dosiahli: Jakub Rác 3.A 100%,
Kristína Marková 4.A 86%, Liana Kondrlíková 3.A 81%, Alexandra Očovanová 3.A 81%.
NEMECKÝ JAZYK
Na konci novembra sa konalo školské kolo olympiády nemeckého jazyka. Žiaci do okresného kola nepostúpili, keďže
NEJ ako druhý cudzí jazyk má len dvojhodinovú dotáciu do týždňa, čo je veľmi málo na dosiahnutie vedomostí
potrebných na postupové kolo. Najšikovnejši žiaci: 5.A – Fabián Fízeľ, Matej Budáč, Jakub Rácz, 6.A – Kristína
Belková, 7.A – Alexandra Laššanová, Michal Galád, 8.A – Viktória Repecká, Lukáš Koštialik, 9.A – Alex Repecký.
GEOGRAFIA
Najlepší žiaci na druhom stupni v predmete geografia sú Alex Tisoň (5.A) - stal sa úspešným riešiteľom okresného
kola geografickej olympiády, Kristína Belková (6.A), Alexandra Laššanová (7.A), Lukáš Koštialik (8.A), Alexander
Repecký (9.A)
FYZIKA
Nadaní žiaci: Repecký (9.A), Repecká (8.A), Čriepková (8.A), Lašanová (7.A), Galád (7.A), Čonková (7.A), Belková
(6.A)
Celý školský rok prebiehala aktivitka : „Čo si sa dnes zaujímavé opýtal?“
BIOLÓGIA
Najlepší žiaci na druhom stupni v predmete biológia sú Fabián Fízeľ (5.A), Kristína Belková (6.A), Alexandra
Laššanová (7.A), Michal Galád (7.A), Lukáš Koštialik (8.A), Alex Repecký (9.A)
MATEMATIKA
Úspešná riešiteľka matematických súťaží Pytagoriáda - okresné kolo a Matematický klokan Alexandra Laššanová zo
7.A.
TECHNIKA
Na obvodovom kole technickej olympiády nás reprezentovali A. Peťko a V. Repecká (8. miesto A kat) a M. Galád (2.
miesto B kat), F. Fízeľ (6. miesto B kat.)
DEJEPIS
Najvýraznejší úspech v Dejepisnej olympiáde dosiahol žiak Michal Galád, ktorý sa umiestnil na 4. mieste v okresnom
kole dejepisnej olympiády. Najlepší žiaci na druhom stupni v predmete dejepis sú Kristína Belková (6.A), Alexandra
Laššanová a Michal Galád (7.A), Lukáš Koštialik (8.A), Alexander Repecký (9.A).
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Najlepší žiaci na druhom stupni v predmete Hudobná výchova sú Fabian Fízeľ (5.A), Kristína Belková , Bibiana
Belovová, Lucia Oravcová (6.A), Alexandra Laššanová, Lucia Lukáčová, Alexandra Oláhová, Nikola Oravcová,
Viktória Valičeková (7.A), ktoré reprezentovali školu na speváckej súťaži Slávik Slovenska a kultúrnych podujatiach
organizovaných školou a OU Halič.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Žiačka Kristína Belková 6.A vyhrala cenu Miestneho odboru Matice Slovenskej v Lučenci.

Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov v MŠ
V školskom roku 2018/2019 bolo do MŠ zapísaných 61 detí vo veku 3-6 rokov, z toho 27 predškolákov.
Boli vytvorené tri triedy, v ktorých pracovalo 6 kvalifikovaných učiteliek a jeden pedagogický asistent
v rámci projektu ŠOV (škola otvorená všetkým). Po prázdninách predškoláci nastúpili do MŠ s chuťou
získavať nové poznatky a zážitky. Mladšie deti sa veľmi rýchlo adaptovali na nové prostredie a začlenili sa
do kolektívu nových kamarátov. Deti mali vytvorené príjemné prostredie a k dobrej klíme prispeli aj
učiteľky.
Počas celého školského roka, sme deti viedli k samostatnosti a preberaniu zodpovednosti za svoje
činy. Snažili sme sa byť ohľaduplní a priateľskí, veľa sme komunikovali, dbali sme na to, aby si deti medzi
sebou neubližovali a aby boli empatickí. Deti sa učili hrať a pracovať samostatne, ale aj v skupine. Vytvárali
sme im pocit bezpečia a spolupatričnosti. Veľký dôraz učiteľky kládli na pravidelní dochádzku
predškolákov. Našou úlohou ich bolo pripraviť na zvládnutie ich prvej veľkej životnej skúšky – zápisu do
prvého ročníka ZŠ, ktorý sa im podarilo všetkým zvládnuť a v septembri zasadnúť do školských lavíc.
Aj tento rok sme pracovali podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
Obsah vzdelávania v MŠ sme vymedzili v nových vzdelávacích oblastiach, ktoré sme rozpracovali do
konkrétnych mesiacov, týždňov a prispôsobili nášmu vzdelávaciemu programu ZDRAVKO. Zameriavali
sme sa na témy ako : orientácia v prostredí MŠ, vnímanie prírody, ale aj pohyb, telesnú zdatnosť,
podporovali sme predčitateľskú gramotnosť, reprodukciu piesní a riekaniek. Ciele výchovno-vzdelávacieho
procesu, sme prispôsobovali vekovým osobitostiam detí.
Vlastné ciele MŠ sme rozpracovali v týchto oblastiach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRÍRODA
ĆLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB

Jazyk a komunikácia- v tomto obsahovom celku sme sa zameriavali na obohatenie jazykovej skúsenosti,
komunikácie, slovnej zásoby, súvislého a gramaticky správneho vyjadrovania sa. Deti sa naučili veľké
množstvo básní, riekaniek, získali zručnosti v grafomotorike, pracovali v PL Písanie. V mesiaci marec sme
navštívili knižnicu. Spolupracovali sme s pani logopedičkou s ktorou plánujeme
naďalej úzko
spolupracovať.
Matematika a práca s informáciami - u detí sme rozvíjali základy matematických a informatických
poznatkov a zručností, rozvíjali sme taktiež matematické myslenie, logické myslenie detí, chápanie čísel
a jednoduchých operácií s nimi. Všetky aktivity sme organizovali hravou formou, dramatizovaním a formou
rôznych hier a súťaží. Deti pracovali aj s IKT s programom CIRKUS ŠAŠA TOMÁŠA, kde poznávali
zaujímavé hry, využívali digitálnu hračku BE-BOT.
Človek a príroda - v tejto oblasti deti získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, o človeku, neživej
prírode a prírodných javoch. Viedli sme deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch
a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu.
Využívali sme vychádzky do prírody a blízkeho okolia. Podporovali sme bádateľskú snahu, rozprávali sme
sa o vesmíre, o Zemi, mesiaci, slnku, opísali sme cestu dažďovej kvapky, rozprávali sa o dôležitosti vody
pre život, triedili odpad Oboznamovali sme sa so životom domácich a lesných zvierat, v zime sme si

vyrobili pre vtáčiky búdku a chodili sme ich kŕmiť. Poznávali sme jedlé a nejedlé huby. Mali sme možnosť
navštíviť mobilné planetárium, ktoré nám priblížilo tajomnú cestu po vesmíre. Užitočné vedomosti
o záhradných, lúčnych a liečivých kvetoch sme využili pri výrobe herbára. Poznávali sme živočíchy
a rastliny žijúce pri vode a vo vode, chrobáky a hmyz.
Človek a spoločnosť - hlavným cieľom bolo získať základy o blízkom spoločenskom prostredí, v jeho
časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Pri poznávaní spoločenského postavenia
stavala učiteľka na prirodzenej zvedavosti dieťaťa. Počas celého pobytu v MŠ sme viedli deti k vhodnému
správaniu sa v materskej škole a v spoločnosti. Učili sme sa dni v týždni, názvy mesiacov a ročné obdobia.
Pozornosť sme venovali aj dopravnej výchove, poznávali sme dopravné značky, dodržiavali sme bezpečnosť
na ceste a učili sa básničky a pesničky o doprave. Počas dlhších turistických vychádzok sme poznávali
najbližšie okolie ako haličský lesopark, Haličský zámok, kostol a iné kultúrne pamiatky obce.
Prostredníctvom IKT deti poznávali hlavné mesto Slovenska, rieku Dunaj, bratislavský hrad, ľudové tradície
a hrnčiarske remeslo. Hlavnými metódami bola didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený
rozhovor.
Človek a svet práce - u detí sme utvárali a rozvíjali zručnosti zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri
používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, grafomotorické predispozície, sebaobslužné činnosti
a zvládnutie bežných úkonov. Deti spoznávali vlastnosti materiálov, učili sa ho využívať a rozprávať
o materiáloch. Oboznamovali sa :
-

Materiálmi a ich vlastnosťami
Konštruovaním
Užívateľskými zručnosťami
Technológiou výroby
Remeslami a profesiami

Zbierali sme prírodný materiál ako gaštany, žalude, listy, kamienky a využívali sme ich pri výtvarných
činnostiach. Navliekali sme koráliky, hmatom poznávali reliéf krajiny a upevňovali sme sebaobslužné
činnosti. Pri aktivitách sme využívali interaktívnu tabuľu, pracovné listy, didaktické pomôcky, BEE bot
a množstvo pomôcok zhotovených učiteľkami. Umenie a kultúra - táto oblasť má dve základné časti a to
hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. V hudobnej výchove sme u detí rozvíjali tieto hudobné schopnosti:
rytmické činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, hudobno-pohybové činnosti, hudobnodramatické činnosti. Poskytli sme deťom priestor na umelecké vyjadrenie svojej osobnosti. Vo výtvarnej
výchove sme pracovali s rôznymi materiálmi. Využívali sme rôzne výtvarné techniky. Pri modelovaní sme
dbali na precvičenie prstového svalstva. Deti vo svojich prácach mali priestor na vyjadrenie svojej fantázie,
rozvíjali svoje schopnosti. Detské práce boli vystavené na nástenkách v materskej škole tak, aby si ich
rodičia deti mohli prezrieť.
Zdravie a pohyb - Prostredníctvom vhodných telesných cvičení sme u detí zdokonaľovali pohybové
schopnosti a zručnosti. Deti zvládali činnosti ako sú hygiena a sebaobslužné činnosti, pohyb a telesnú
zdatnosť, zdravie a zdravý životný štýl, sezónne aktivity. Pri týchto činnostiach sme využívali školský areál,
ktorý tvoria: preliezky, pieskovisko, hojdačky. V zimnom období sme otužovali na čerstvom vzduchu, hrali
sme sa v snehu, stavali snehuliaka a poznávali zimné športy. Deti sa zúčastnili športovej olympiády, kde sa
snažili odviesť čo najlepší výkon. V rámci tejto oblasti sme taktiež utvárali postoj k zdravému životnému
štýli, triedili sme zdravé a nezdravé potraviny, vytvorili sme si pyramídu zdravia. Poznávali a ochutnávali
ovocie a zeleninu, jej význam pre náš život. Spoznávali sme svoje telo, jeho vnútorné orgány, starostlivosť
a prevenciu zubného kazu. Deti nadobudli skúsenosti po telesnej stránke a stali sa viac obratnými
a zručnými.

Pri spomenutých aktivitách sme využili: pracovné listy, spevníky a zborníky piesní, výtvarný materiál,
detskú autorskú a ľudovú literatúru, CD, DVD (rozprávky, hudobné nahrávky), literárne pomôcky, digitálne
záznamy- prezentácie v PowerPointe, internetové stránky zamerané na edukáciu, encyklopédie, maňušky,
bábky, rekvizity, Orffov inštrumentár a ďalšie detské hudobné nástroje, prírodné materiály, plošné,
geometrické a priestorové tvary, výučbové programové softvéry v PC- Výlety Šaša Tomáša, planéta
vedomostí, Škôlka hrou a programovateľná včielka BEE BOT, športové a telovýchovné náradie a náčinie.
Všetky získané vedomosti a zručnosti deti preukázali na kultúrnych podujatiach organizovaných ZŠ a MŠ.
Nadané deti rozvíjali svoj talent v hudobno-pohybovom krúžku a športovom krúžku. Predškoláci získavali
hravou formou základy anglického jazyka v rámci krúžkovej činnosti.
V šk. roku 2018/2019 boli v MŠ organizované nasledovné akcie:
-

-

Turistická jesenná vychádzka – poznávali sme blízke okolie haličského lesoparku a krásy Haličského
zámku
Halloweenska noc – predškoláci zažili noc plnú zábavy, strašenia, tanca a maškrtenia
Jabĺčkový deň – rozlúčili sme sa s jesenným obdobím, deti súťažili, piekli jablkové maškrty
a zabávali sa
Ľudové pranostiky – Martin, Katarína a Ondrej, tieto čarovné mená v kalendári nám naznačili, že
prichádza čas adventu. Dievčatá z predškolskej triedy sa prezliekli do bielych plachiet a ako ,,Lucie,,
povymetali husacími perami kúty MŠ aj ZŠ
Mikuláš v MŠ – ani tento rok na nás nezabudol Mikuláš aj s jeho pomocníkom čertom a za krásny
program si všetky deti zaslúžili sladkú odmenu v podobe balíčka
Fašiangy – deti sa oboznámili s tradíciami tohto obdobia a spoločne sme oslávili karneval
v maskách, počas ktorého sme súťažili a nik neostal bez odmeny
Deň matiek – pripravili sme si krásny program pre naše mamičky, s ktorým sme vystúpili prvú
májovú nedeľu v kultúrnom dome v Haliči
Šmolkovský MDD – svoj veľký sviatok deti oslávili dňom plným súťaží, prekvapení, dobrôt,
krásneho vystúpenia Máši a medveďa z ďalekej Ukrajiny a odniesli si mnoho zážitkov
Rozlúčka predškolákov – posledný júnový týždeň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi a popriali
sme im veľa úspechov v školských laviciach

Celoročné úsilie práce učiteliek a detí MŠ a dosiahnuté výsledky môžem hodnotiť kladne.
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Škola sa na verejnosti prezentuje najmä svojimi vlastnými akciami, ktoré si organizuje. Najvýznamnejšie z
nich minulý školský rok boli Haličský štoplík, MDD, Akadémie školy, Vystúpenia školského súboru na
rôznych podujatiach, Školský ples, Lyžiarsky kurz, Škola v prírode, Zber papiera, Zber gaštanov, Zbierka
šatstva a hračiek pre deti zo sociálne slabých rodín, Leto v pohybe, Deň Zeme. Aj ostatné akcie si zaslúžia
byť spomenuté a preto uvádzam zoznam:
P.č.

Názov akcie

Plánovaná/neplánovaná

1.
2.
3.
4.

PLODY JESENE
Šarkaniáda
DEŇ JABLKA
Plavecký výcvik
PROJEKT – Záložka do
knihy spája školy
Haličský Štoplík
Deň otvorených dverí –
pre MŠ
Týždeň boja proti drogám

plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná

Zrealizovaná/nezrealizovaná
(dôvod)
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

plánovaná

zrealizovaná

Tóčiková

plánovaná

zrealizovaná

Hochholczerová

plánovaná

zrealizovaná

vyuč. 1. stupňa

plánovaná

zrealizovaná

Bernátová

5.
6.
7.
8.

Zodpovedný/predmet
Bernátová
vyuč. 1. stupňa
Bernátová
Kresáneková

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
Zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

tr. uč. 3. A 4. roč./ MAT
vyuč. 1. stupňa
vyuč. 1. stupňa
vyuč. 1. stupňa
vyuč. 1. stupňa
vyuč. 1. stupňa
vyučujúce 1. stupňa

plánovaná

zrealizovaná

Bernátová

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pytagoriáda
Zimné radovánka
Vianočná AKADÉMIA
SNEHULIAKOVO
Karneval
Hviezdoslavov Kubín
Návšteva knižnice
Deň čitateľskej
gramotnosti
Deň vody
KLOKAN
VŠETKOVEDKO
DEŇ ZEME
Mobilné planetárium
Zápis do 1. ročníka

plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zralizovaná
zralizovaná

23.

Deň matiek

plánovaná

zrealizovaná

vyuč. 1. stupňa
Tr. uč. A tried/MAT
Tr. uč. A tried/MAT
Galád
Bernátová
Bernátová, Chovanová
Hochholczerová,
Tóčiková

16.

plánovaná

zrealizovaná

vyučujúce 1. stupňa

25

Súťaž o najlepšieho
speváka 1. stupňa
Predprvácke stretnutie

neplánovaná

zralizovaná

26.

Škola v prírode

plánovaná

zralizovaná

27.

Škols. výlety

plánovaná

zrealizovaná

28.

Európsky deň jazykov

plánovaná

áno

29.

Timravina studnička

plánovaná

áno

30.

Halloween

plánovaná

áno

31.
32.

Haličský Štoplík
Testovanie 5

plánovaná
plánovaná

áno
áno

33.

Olympiáda ANJ

plánovaná

áno

34.

Olympiáda NEJ

plánovaná

áno

35.

Nácvik piesní na akadémiu

plánovaná

áno

36.

Hviezdoslavov Kubín

plánovaná

áno

37.

Valentín

neplánovaná

áno

Bernátová, Chovanová
Fajčíková,
Hochholczerová
Tr. učiteľky
Marková ANJ, Triznová
ANJ,
Orlaiová ANJ,NEJ,
Bystrianska NEJ
Bošková SJL, Beňová SJL
Marková ANJ, Triznová
ANJ,
Orlaiová ANJ,NEJ,
Bystrianska NEJ,Bošková
SJL
Bošková SJL, Beňová SJL
Bošková SJL
Marková ANJ, Orlaiová
ANJ
Bystrianska NEJ, Orlaiová
NEJ
Marková ANJ, Triznová
ANJ,
Orlaiová ANJ,NEJ,
Bystrianska NEJ
Bošková SJL, Beňová SJL
Marková ANJ, Orlaiová
ANJ,NEJ, Bystrianska
NEJ

38.

Deň čitateľskej
gramotnosti

neplánovaná

áno

39.

Deň vody

neplánovaná

áno

40.
41.

Testovanie 9
Prijímacie skúšky SJL

plánovaná
plánovaná

42.

Shakespeare's Days

plánovaná

áno
áno
nie (časová paralela s inými
akciami)

43.

English star

plánovaná

áno

44.
45.
46.

Matematický klokan
Pytagoriáda 5. - 8.ročník
Testovanie 9
Príprava na prijímacie
skúšky - 9.ročník
Technická olympiáda (šk.
kolo)
Technická olympiáda (okr.

plánovaná
Plánovaná
Plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

Marková ANJ, Orlaiová
ANJ
Beňová SJL
Beňová SJL
Marková ANJ, Orlaiová
ANJ
Marková ANJ, Orlaiová
ANJ
Hrušková
Hrušková
Hrušková

Plánovaná

zrealizovaná

Hrušková

Plánovaná

zrealizovaná

Galád

plánovaná

zrealizovaná

Galád

24.

47.
48.
49.

Bošková SJL, Beňová SJL

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

kolo)
Súťaž mladých
záchranárov CO
Geografická olympiáda
(šk kolo)
Deň Zeme
Exkurzia:B.Bystrica –
múzeum SNP + čistička
OV Zvolen
Krúžok : Dobre vedieť
Krúžok: Prírodovedný 5.
až 6. ročník
Deň Vody
Finančná gramotnosť –
Deň eura

Plánovaná

zrealizovaná

Galád

Plánovaná

Zrealizovaná + okresné kolo

Marková, Fajčík

Plánovaná

zrealizovaná

Všetci členovia

Plánovaná

zrealizovaná

Marková

plánovaná

Bystrianska

Plánovaná

zrealizovaná
Nezrealizované – p. uč. Marková
mala krúžok ANJ
zrealizovaná

Všetci členovia

Plánovaná

zrealizovaná

Všetci členovia

Plánovaná

Nezrealizovaná –nahradené „noc
v škole“ počas Halloween
prednáška o astronómii
zrealizovaná
Nezrealizovaná – nahradená
koncert o kyberšikane + Divínsky
Boyard

Galád, Fajčík

Plánovaná

Nezrealizované

Hrušková

Plánovaná

Nezrealizované

Bystrianska

neplánované
neplánované
plánovaná
plánovaná
neplánovaná
neplánovaná
plánovaná
neplánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
nezrealizovaná

Galád
Galád
Gálová/HUV
Marková/DEJ
Kresáneková/TŠV
Kresáneková/TŠV
Gálová/HUV
Kresáneková/TŠV
Kresáneková /TŠV
Marková,Bystrianska/DEJ
Kresáneková/TŠV

plánovaná

zrealizovaná

Marková,
Bystrianska/DEJ

plánovaná
neplánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná

Vyučujúce PK
Gálová/HUV

plánovaná

zrealizovaná

Vyučujúce PK

plánovaná

zrealizovaná

Kresáneková, Galád/TŠV

plánovaná

zealizovaná

Fajčík/DEJ

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

plánovaná

nezrealizovaná

Gálová/HUV

plánovaná

zrealizovaná

Vyučujúce PK

plánovaná
plánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

Vyučujúce VYV
Vyučujúce PK
Vyučujúce PK
Vyučujúce PK

plánovaná

zrealizovaná

Vyučujúce PK

plánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

neplánovaná
neplánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná

Kresáneková/TŠV
Kresáneková/TŠV

58.

Exkurzia hvezdáreň RS

Plánovaná

59.

Pletenie korbáčov

plánovaná

60.

Prednáška o kyberšikane

Plánovaná

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Chem. olympiáda (šk.
kolo)
Biologická olympiáda (šk.
kolo)
Deň vedy -Divín
MO v streľbe
Haličské slávnosti
Divínsky Boyard
Piataci v pohybe
Novohradské hry v atletike
Mesiac úcty k starším
Cezpoľný beh žiakov
Plavecký výcvik
Halloween
Dni športu
Exkurzia do múzea SNP v
Banskej Bystrici a ČOV
vo Zvolene
OČAZ Budiná
Príbeh hudby
Deň zdravého životného
štýlu
Streľba zo vzduchovky
Školské kolo dejepisnej
olympiády
Školská lyžovačka Látky
Zlatá guľôčka – školské,
okresné kolo
Haličský štoplík –
výtvarná a recitačná súťaž
Projekt Záložka
Mikuláš
Najkrajšia zimná výzdoba
Vianočná akadémia
Stavanie snehuliakov,
sánkovačka
Korčuľovanie podľa
podmienok
Školský turnaj v halovom
futbale žiakov
Florbal žiakov ZŠ
Vybíjaná žiačok ZŠ

Marková

Galád

Marková

92.
93.

Fašiangy
Vesmír očami detí

99.

Okresné kolo
dejepisnej olympiády
Vybíjaná žiačok ZŠ
Výtvarná súťaž
Šťukes
Slávik Slovenska
školské kolo
speváckej súťaže
Cesta za históriou exkurzia
Miniprehadzovaná

100.

Exkurzia do Tajova

94.
95.
96.
97.
98.

101.
102.
103.

Slávik Slovenska –
okresné kolo súťaže
Deň Zeme
Kraslice z Políchna –
Veľkonočné kraslice

plánovaná

zrealizovaná

Vyučujúce PK
Bernátová,
Tóčiková/VYV

plánovaná

nezrealizovaná

plánovaná

zrealizovaná

Fajčík/DEJ

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

neplánovaná

zrealizovaná

Rajprichová/OBN

plánovaná

zrealizovaná

Gálová/HUV

neplánovaná

zrealizovaná

Marková,Fajčík/DEJ

neplánovaná

zrealizovaná

plánovaná

nezrealizovaná

Kresáneková/TŠV
Marková,
Bystrianska/DEJ

plánovaná

zrealizovaná

Gálová/HUV

plánovaná

zrealizovaná

plánovaná

zrealizovaná

Vyučujúce PK
Tóčiková,
Bernátová,/VYV
Rajprichová/OBN

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

Neplánovaná

zrealizovaná

Bernátová/VYV

plánovaná
plánovaná
neplánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

Kresáneková/TŠV
Gálová/HUV
Kresáneková/TŠV
Vyučujúce PK
Vyučujúce PK

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV

plánovaná

nezrealizovaná

Kresáneková/TŠV

neplánovaná
neplánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná

113.
114.

Beh o pohár mládeže
Matice Slovenskej
M.R.Štefánik na
poštovej známke
Plavecký výcvik
Deň matiek
Detská P-T-S
Deň detí
Školské výlety
Novohradská liga v
atletike
Športová akcia pre
rodiny s deťmi
Supertrieda krajské kolo
Školský atletický štvorboj

115.

OČAZ

plánovaná

zrealizovaná

116.

Divínsky Boyard
Supertrieda celoslovenské
kolo
Leto v pohybe 2
Denný športový tábor

neplánovaná

zrealizovaná

Gálová/HUV
Kresáneková/TŠV
Kresáneková, Marková,
Bystrianska, Fajčík
Marková/DEJ

neplánovaná

zrealizovaná

Gálová/HUV

neplánovaná

zrealizovaná

Kresáneková/TŠV, Fajčík

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná
plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
zrealizovaná

Šuranová, Končošová
Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

117.
118.
119.
120.
121.
122.

Vychádzka do prírody – zber
šípok
Výstavka z plodov jesene
Beseda o zdravej výžive

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová

127.
128.

Pečenie jablkového koláča
Zber gaštanov v okolí
zámku
Týždeň boja proti drogám
Čitateľské posedenie pri
vybranej literatúre
Výtvarná súťaž o najkrajší
vianočný pozdrav
Zimné radovánky v triede
Pečenie medovníkov

plánovaná
plánovaná

Šuranová, Končošová

129.

Zimné športy na snehu

plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná
Nezrealizovaná (namiesto toho
odpratávanie snehu na parkovisku)

123.
124.
125.
126.

130.
131.
132.

Výtvarná súťaž „Vesmír
očami detí“
Fašiangy v triede
Pečenie fánok, posedenie

Šuranová

Šuranová
Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná

Šuranová, Končošová

Šuranová

v kuchynke
Svetový deň vody
Návšteva obecnej knižnice
Veľkonočné kraslice zdobenie

133.
134.
135.

plánovaná
plánovaná

zrealizovaná
zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová

Šuranová

136.

Exkurzia do Kofemiky

plánovaná

137.
138.

Deň stromov
Medzinárodný deň Rómov
Maľovanie na Haličskom
zámku
Svetový deň bez tabaku
Výtvarná súťaž Romano
kher
Výtvarná súťaž – exotické
zvieratá
Výlet do Lučenca

plánovaná
neplánovaná

náhrada – návšteva mini ZOO pod
Haličským zámkom
zrealizovaná
zrealizovaná

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová

plánovaná

nezrealizovaná

Šuranová, Končošová

neplánovaná

zrealizovaná

Šuranová

neplánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

plánovaná

zrealizovaná

Šuranová, Končošová

139.
140.
141.
142.
143.

Šuranová, Končošová
Šuranová, Končošová
Končošová

Do týchto aktivít boli prakticky zapojení všetci žiaci školy. Počas roka sa však našli aj takí, ktorí vynikali
výborným prospechom, príkladným správaním a plnením si povinností, zberovou aktivitou, reprezentáciou
školy vo vedomostných súťažiach, reprezentáciou školy v športových súťažiach či reprezentáciou školy na
kultúrnospoločenských súťažiach, či akciách. Mnohí z nich vynikali vo viacerých odvetviach naraz.
Takýchto žiakov na konci školského roka ocenila tradične obec Halič a starosta obce im odovzdal ocenenia.
Boli to:
trieda

Priezvisko a meno

2.A

ORLAIOVÁ Nela

3.A

MOLNÁR Matúš

3.A

FÍZEĽOVÁ
Sára Mária

3.A

3.A

KONDRLÍKOVÁ Liana

NÁTONOVÁ Viktória

dôvod

za výborný prospech
1. miesto v krajskej výtvarnej súťaži ZUŠ
3. miesto v šk. kole HK
úspešná riešiteľka MATEM. KLOKANA a VŠEVEDKA
účasť na kultúrnych podujatiach
zberovú činnosť
za výborný prospech
3. miesto v okresnom kole Pytagoriády
za reprezentovanie školy v matematických súťažiach
účasť na športovej súťaži
zberovú aktivitu
za výborný prospech
za reprezentovanie školy na viacerých športových súťažiach –
prehadzovaná, vybíjaná
1. miesto v hode kriketovou loptičkou
2. miesto v behu na 150 m
3. miesto v behu na 60m
za reprezentovanie školy v speváckej súťaži Slávik Slovenska –
obvodové kolo
reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
za výborný prospech
za účasť v matematických súťažiach
speváckych súťažiach - Slávik Slovenska
2. miesto v súťaži o najlepšieho speváka
3.miesto v súťaži Haličský Štoplík
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
reprezentácia v súťaži Timravina studnička – obvodové kolo
reprezentáciu na kultúrnych podujatiach
za výborný prospech
1. miesto v súťaži Haličský Štoplík
2.miesto v obvodovom kole Hviezdoslavov Kubín
reprezentovanie školy na kultúrnych podujatiach
za zberovú činnosť

4.A

LAŠŠANOVÁ
Nina

4.A

KONDRLÍKOVÁ
Romana

4.A

UDVARDYOVÁ
Ela

5.A

FIZEĽ
Fabián

6.A

BELKOVÁ
Kristína

7.A

LAŠŠANOVÁ
Alexandra

7.A

BELKO
Filip

7.A

GALÁD
Michal

7.A

7.A

7.A

7.A

HLAVNA
Peter

VALIČEKOVÁ Viktória

KÉKETY Martin

LUKÁČOVÁ
Lucia

za výborný prospech
vzornú dochádzku do školy
reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
reprezentáciu školy na viacerých športových súťažiach
za výborný prospech,
vzornú dochádzku do školy
zberové aktivity
účasť a reprezentáciu školy vo vedomostných a výtvarných súťažiach
reprezentáciu školy na viacerých športových podujatiach
za výborný prospech
vzornú dochádzku do školy
reprezentáciu školy vo výtvarných a speváckych súťažiach
reprezentáciu školy vo viacerých športových súťažiach
za výborný prospech
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
8. miesto v okresnom kole MLADÝCH ZÁCHRA-NÁROV CO
účasť na vedomostných súťažiach
za výborný prospech
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
8. miesto v okresnom kole MLADÝCH ZÁCHRA-NÁROV CO
získanie ceny Miestneho odboru Matice slovenskej vo výtvarnej súťaži
účasť na športových, vedomostných súťažiach a reprezentáciu na
kultúrnych podujatiach
výborný prospech, slušné správanie
3. miesto v okresnom kole PYTAGORIÁDA
5. miesto v okresnom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
6. miesto v okresnom kole olympiády anglického jazyka
8. miesto v okresnom kole SÚŤAŽE MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CO
12.
miesto
v okresnom
kole
DRUŽSTIEV
MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKOV II. stupňa
reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
postup na celoslovenské kolo SUPERTRIEDA 2019
za 2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
3. miesto v okresnom kole v streľbe zo vzduchovky
postup do celoslovenského kola súťaže SUPERTRIEDA 2019
za výborný prospech
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
2. miesto v okresnom kole technickej olympiády
3. miesto v okresnom kole v streľbe zo vzduchovky
4. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
8. miesto v okresnom kole Súťaže mladých záchranárov CO
12. miesto v okresnom kole Družstiev mladých zdravotníkov II. stupňa
Postup do celoslovenského kola súťaže SUPERTRIEDA 2019
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov PLAMEŇ 2019
3. miesto v okresnom kole v streľbe zo vzduchovky
8. miesto v okresnom kole Súťaže mladých záchranárov CO
12. miesto v okresnom kole Družstiev mladých zdravotníkov II. stupňa
účasť v okresnom kole súťaže FLORBAL žiakov ZŠ
postup do celoslovenského kola súťaže SUPERTRIEDA 2019
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
3. miesto v obvodnom kole vo vybíjanej dievčat
postup do celoslovenského kola súťaže SURERTRIEDA 2019
reprezentácia školy na kultúrnych podujatiach
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
postup do celoslovenského kola súťaže SUPERTRIEDA 2019
2. miesto v územnom kole súťaže mladých hasičov „Plameň 2019“
2. miesto v okresnom kole v streľbe zo vzduchovky
3. miesto v obvodovom kole vo vybíjanej dievčat
8. miesto v okresnom kole Súťaže mladých záchranárov CO
12. miesto v okresnom kole Družstiev mladých zdravotníkov II. stupňa

8.A

KUČEROVÁ
Eva

postup do celoslovenského kola súťaže SUPERTRIEDA 2019
reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
za aktívnu zberovú činnosť.
2. miesto v okresnom kole súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
reprezentáciu školy na súťažiach a regionálnych prehliadkach:
Rozprávková skrinka, Príbeh o Labuťom jazere, Eniki beniky,
O pohár primátorky Lučenec
Reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach

Okrem jednotlivcov si zaslúži obrovskú pochvalu aj celý kolektív žiakov triedy 7.A (všetci žiaci dostali
pochvalu RŠ), ktorí školu reprezentovali v súťaži SUPERTRIEDA a v celoslovenskom finále sa umiestnili
na 3. mieste.
V školskom roku 2018/2019 získala Výročnú cenu školy Alexandra Laššanová z triedy 7.A a Cenu za
najvýraznejšie zlepšenie prospechu získala Jessica Karáseková z 8.A.
Okrem žiakov pán starosta obce, na návrh riaditeľa školy, ocenil aj jednu pedagogičku za jej výsledky v
práci s deťmi a príkladné plnenie povinností. Ide o Mgr. Máriu Fajčíkovú.
§ 2. ods. 1j - Projekty
Projekty, do ktorých bola škola zapojená:
a) dlhodobé projekty:
Projekt ŠOV - škola otvorená všetkým
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a
skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Čo je to
„inklúzia“? Je to snaha o zaradenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej
triedy. Pomáha deťom so sociálne znevýhodneného prostredia k ich sociálnemu začleneniu medzi bežné
deti. Prínosom je vytvorenie inkluzívneho tímu pozostávajúceho z pedagogických a odborných
zamestnancov (sociálni pedagógovia a pedagogickí asistenti), ktorí pri práci s deťmi pôsobia nielen v
školách, ale aj v teréne.
b) vypracované a podané projekty:
1 - Projekt nadácie VÚB, vybudovanie detského ihriska pred MŠ - úspešný
2 - Projekt rekonštrukcie (havarijného stavu) paluboviek telocviční cez BBSK- úspešný
3 - Projekt rekonštrukcie (havarijného stavu) šatní a sociálnych zariadení telocviční cez BBSK- úspešný
4 - Rozvojový EnviroProjekt náučného chodníka - neúspešný
5 - Projekt Cesta na trh práce UPSVaR Lučenec - úspešný
6 - Projekt dobrovoľníctvo UPSVaR Lučenec - úspešný
7 - Projekt V ZŠ úspešnejší 2 - úspešný
8 - Vlastný, interný projekt Separovanie odpadu - úspešný
9 - Projekt rekonštrukcie (havarijného stavu) kúrenia telocviční cez BBSK- podaný
§ 2. ods. 1k - Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23.10.2013
Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia.
Predmet inšpekcie: posúdenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a
vzdelávania v ZŠ.

Výsledky tejto inšpekcie sú uvádzané v správe za školský rok 2016/2017.
§ 2. ods. 1l - Materiálno-technické podmienky
a) Priestorové podmienky MŠ:
Materská škola sa nachádzala v celom prízemnom bloku A a v celom bloku B základnej školy so
samostatným vchodom, vstupným filtrom, chodbou, piatimi triedami, zborovňou, sociálnymi zariadeniami a
samostatnou plynovou kotolňou pre prvé tri triedy. Počas prázdnin prebehla rekonštrukcia náteru v jednej
učebni. Drobné nedostatky a havárie sa odstraňovali priebežne. Prostredníctvom obce bol podaný projekt na
rekonštrukciu priestorov. Na základe hygienickej kontroly je potrebné prebudovať a dobudovať sociálne
zariadenia, ktoré nevyhovujú kapacitne.
b) Priestorové podmienky ZŠ:
Základná škola je typizovaná 22 triedna škola sídliskového typu - silne presklená, s predpokladanou
kapacitou 500 žiakov. Aj napriek uvoľneniu prízemného bloku A a B s piatimi triedami pre účely materskej
školy, nie je základná škola kapacitne plne využitá. Pritom údržba a prevádzkovanie celého komplexu je
možné len z normatívnych prostriedkov na počty zaškolených detí a dotácie na školské zariadenia z
podielových daní obce. V predchádzajúcich rokoch sa uskutočnili ďalšie rekonštrukcie na škole, konkrétne
bola zrekonštruovaná strešná časť budovy telocviční. Naďalej zostáva dokončiť zateplenie telocviční a
výmena okien. Keďže projekt na tento účel nebol úspešný, RŠ zahrnul tieto požiadavky do tvorby nového
rozpočtu obce, kde bolo schválených 50000 EUR na tento účel. V zlom stave je rozvod ústredného kúrenia.
V priebehu školského roka bolo dokončené položenie dlažby na 1. poschodí v 1. vestibule, pred špeciálnymi
triedami, zrekonštruované bolo schodište na 2. poschodie. Zostáva ešte položiť dlažbu na 2. poschodí. Počas
prázdnin sa kompletne zrekonštruovala učebňa ANJ a vybavila sa moderným zvukovým zariadením.
Vymaľovali sa učebne CHE, FYZ a tiež nová kmeňová učebňa triedy 5.A. Do átria sa vybudoval nový
vchod z vestibulu č.2 na prízemí z dôvodu lepšej manipulácie s materiálom vo átriu pri úprave týchto
priestorov. Práce v budovaní učebne regionálnej výchovy pokračujú, steny boli omietnuté tradičnou
hlinenou technikou. V týchto aktivitách budeme pokračovať. V priestoroch ZŠ sa umiestnili 2 kamery (pri
hlavnom vchode a pred riaditeľňou). Zaviedol sa elektronický čipovací systém pre zamestnancov školy, od
septembra 2019 sa plánuje aj pre žiakov školy.
c) Areál školy:
Škola disponuje veľkým areálom, na ktorom sa nachádza atletický ovál, v jeho strede trávnatá plocha
využívaná ako ihrisko, asfaltovým medziblokom (medzi prechodmi do budov), priestorom pred MŠ, kde je
detské ihrisko, skleník, políčko a garáž. Počas školského roka 2017/2018 začala v spolupráci s obcou
rekonštrukcia atletickej dráhy (vybratie starej škváry, dovezenie makadamu, vyvalcovanie, dokúpenie
textilnej tkaniny ako podkladu, postupné pokrývanie antukou). V tomto okamihu je pokrytá viac ako
polovica atletickej dráhy. Plánujeme obnoviť chodníky a schodištia. Do konca novembra 2019 by malo byť
pred MŠ dokončené ihrisko (Nadácia VÚB). Oplotenie areálu sa kompletne zrealizovalo, nátery dostali aj
železné stĺpy držiace konštrukcie striech v prechodoch a vstupných plochách. Areál školy je zabezpečený
kamerovým systémom v počte troch kamier (pred hlavným vchodom, pred vchodom do MŠ, na parkovisku).
d) Materiálno - technické podmienky školy:
Materiálne vybavenie, doplňovanie inventáru, učebných pomôcok, či bežné predmety dennej potreby sa
zväčša zabezpečujú z mimorozpočtových prostriedkov (príjmy z nájmov, poplatkov v MŠ a ŠKD,
sponzorských darov občianskeho združenia AMOS, príspevkov z rodičovského združenia, výťažku z
tomboly plesu, zberových financií a režijných nákladov v ŠJ), ktorých je však obmedzené množstvo.
Z pôvodne využívaných dvoch učební výpočtovej techniky sa využíva len jedna (najväčšia) a sú v nej
počítače, ktoré majú viac ako 10 rokov (z pôvodného projektu INFOVEK). V súčasnosti si vyžadujú

neustálu údržbu programového vybavenia, avšak ani to nezabezpečuje súčasnú požiadavku na prácu s IKT.
O modernizáciu učebných pomôcok a vybavenia sa škola naďalej bude snažiť hlavne využitím projektov.
§ 2. ods. 1m - Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

PK
ŠKD OK
ŠJ OK
Dopravné
SZP
Učebnice
Vlastné zdroje (nájmy, réžia ŠJ)
KŠÚ
OK

ZŠ (v €)
518 984
32 700
54 900
17 735
12 650
113
19 393,27
0
0

MŠ (v €)

4 039
104 800

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Strava

ZŠ (v €)
14 207,16

MŠ (v €)
8 443,17

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

Vzdelávacie poukazy

ZŠ (v €)
6 560

MŠ (v €)

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

Príspevky

ZŠ - ŠKD (v €)
2 951

MŠ (v €)
2 208

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Projekt Nadácia VÚB - 5 000 €
§ 2. ods. 1n - Plnenie stanoveného cieľa
a) Hodnoty, ktorými sa škola riadi a ktoré uznáva:
Humanizácia vzájomných vzťahov, demokratizácia školského života - nie však hraničiaca s anarchiou,
otvorený priestor pre osobnostný rozvoj každého jednotlivého žiaka, včasné a efektívne podchytenie
osobnostných talentov detí, podpora aktívneho času učenia sa žiaka na báze samostatnosti a kreativity,
prepojenie školského snaženia sa s reálnym životom.
b) Koncepčné zámery vedenia školy:
Pripraviť deti na bezproblémový prechod z MŚ do ZŚ a poskytnúť žiakom základné vzdelanie a výchovu vo
všetkých vyučovacích predmetoch a výchovných zložkách výchovno-vzdelávacieho procesu tak v materskej
ako aj základnej škole. Tie sú potrebné pre ďalšie štúdium na stredných školách, odborných učilištiach ako

aj samotný plnohodnotný život každého jedinca. Zabezpečenie vedomostí v rozsahu učebných osnov je
podmienené odbornosťou pedagogických pracovníkov školy, ich vysokou profesionalitou, ľudským
prístupom k deťom. Je to jedna z najnevyhnutnejších podmienok pre dosiahnutie úspechu v tejto oblasti
činnosti školy.
c) Zameranie - profilácia školy:
Vychádzajúc z tradícií a zamerania školy v rokoch minulých kladieme v ďalšom smerovaní našej školy
dôraz na výučbu cudzích jazykov aj zavádzaním nových - moderných metód (CLIL), na rozvoj gramotnosti
v informačných technológiách, na umeleckú činnosť našich detí a žiakov a na športovú prípravu žiakov.
§ 2. ods. 1o - Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých nedostatky:
a) Materská škola:
Veľmi dobrá úroveň: Strategické a operatívne plánovanie
Dobrá úroveň: Podmienky výchovy a vzdelávania, rozvoj osobnosti detí, odborné a pedagogické riadenie
Priemerná úroveň: Efektivita VVČ a efektivitu činnosti detí, namerané výsledky v matematických
predstavách
Málo vyhovujúca úroveň: Namerané výsledky v grafomotorických zručnostiach
Kľúčové pozitívne stránky školy: Koncepčnosť, plánovanie - strategické a operatívne
b) Základná škola:
Veľmi dobrá úroveň: priestorové podmienky vyučovania s nadštandardným počtom odborných učební,
ponuka záujmového vzdelávania, vyučovanie telesnej a športovej výchovy na 2. stupni, vyučovanie v
špeciálnych triedach
Dobrá úroveň: riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, vyučovanie na 1. stupni, vyučovanie na 2.
stupni, celkovo vyučovanie v škole, preventívne a multidisciplinárne aktivity školy
Priemerná úroveň: odbornosť a efektivita vyučovania niektorých predmetov, vedomosti žiakov, vyučovanie
nemeckého jazyka na 2. stupni
Návrh opatrení: Aj pre MŠ aj pre ZŠ je návrh totožný. Pokúsiť sa skvalitniť komunikáciu a spoluprácu s
rodičmi aspoň tých detí, ktorých rodičia o to prejavujú záujem. Bez podpory rodičov sa kvalita výsledkov
výučby len veľmi ťažko posúva dopredu. Pokúsiť sa zapracovávať čo najviac moderných trendov do výuky,
vypĺňať výuku žiakom zážitkom a viac využívať projektové vyučovanie.
§ 2. ods. 1p - Uplatnenie žiakov
V školskom roku 2018/2019 skončilo povinnú školskú dochádzku 8 žiakov, z toho 6 v bežnej triede (1
nižšie končiaci žiak) a 2 v špeciálnej triede. Štyria žiaci bežnej triedy pokračujú aj v štúdiu na strednej škole,
kde boli väčšinou bez prijímacích skúšok aj prijatí. Žiak nižšie končiaci a žiaci špeciálnej triedy o ďalšie
štúdium neprejavili záujem.
§ 2. ods. 2a - Psychohygienické podmienky

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí
zamestnanci a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, odborných učebniach a telocvični.
Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským výletom, exkurziám,
športovým podujatiam a podobne. Všetci zamestnanci školy pravidelne a podľa platnej legislatívy absolvujú
školenie o bezpečnosti pri práci požiarnej a civilnej ochrane. Pravidelne sú realizované kontroly bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického a plynového zariadenia, tlakových nádob, kotlov,
bleskozvodov a telocvičného náradia. Vedenie školy dbá aj na dodržiavanie psychohygieny utvárania
rozvrhu hodín. Nie v každom dni sa však podarilo dosiahnuť ten najlepší stav. V týchto prípadoch ale
prevládala zásada utvoriť rozvrh tak, aby vyhovoval učiteľom, žiakom, rodičom z hľadiska ich
voľnočasových aktivít. Estetické prostredie pestuje u žiakov zdravé návyky a moderný životný štýl, preto
úpravou prechádzajú postupne nielen priestory vo vnútri budovy, ale aj vonkajšie priestory areálu (vypiľujú
sa staré dreviny, upravuje sa zeleň, trávový porast, športový areál, využíva sa altánok, školské políčko a i.).
§ 2. ods. 2b - Voľnočasové aktivity
V školskom roku 2018/2019 na škole pôsobilo 19 krúžkov a 2 oddelenia ŠKD:
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
14
1
PhDr. Ľubica MARKOVÁ
Anglický krúžok
12
1
Ing. Žaneta BYSTRIANSKA
Dobre vedieť
12
1
Milan KLAGA
Futbalový krúžok
8
1
PaedDr. Ľubica BEŇOVÁ
Hravá slovenčina
14
1
Mgr. Adriána BOŠKOVÁ
Jazykovedci
5
1
Mgr. Mária TRIZNOVÁ
Kreativ
7
1
Mgr. Iveta ŠURANOVÁ
Kuchárik
11
1
Mgr. Lucia ORLAIOVÁ
Mažoretky
16
1
Mgr. Kristián FAJČÍK
Odhodlaní športovať
11
1
Mgr. Katarína GÁLOVÁ
Spevokol
6
1
Mgr. Beata HOCHHOLCZEROVÁ
Tvorivé ruky
9
1
Mgr. Monika BERNÁTOVÁ
Šikovníček
5
1
Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ
Šikuľko
17
1
Mgr. Ľuboslav GALÁD
Strelecký
12
1
Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ
Zdravko
7
1
Mgr. Alena TÓČIKOVÁ
Počítačový krúžok
11
1
Mgr. Erika RAJPRICHOVÁ
Pečiem rád
11
1
Mgr. Jana CHOVANOVÁ
Ručné práce
11
1
Mgr. Monika GÁBOROVÁ
Z každého rožku trošku
§ 2. ods. 2c - Spolupráca školy s rodičmi
Na škole pracovala Rada rodičov, ktorá bola zastúpená po jednom rodičovi z bežných tried. Jej členovia
za 1.A Veronika Kovalančíková
za 1.B Igor Berky
za 2. A Bc. Veronika Udvardyová (zároveň za MŠ I. odd.)
za 2. B Mária Berkyová
za 3. A Mgr. Mária Belovová
za 3. B Igor Berky
za 4. A Mgr. Henrieta Kondrlíková (podpredseda)
za 4. B Mária Bartošová
za 5. A MVDr. Július Budáč

za 6. A Veronika Belková
za 6. B Lucia Berkyová
za 7. A Ing. Marcel Lukáč (predseda)
za 8. A Lenka Koštialiková
za 9. A Renata Repecká
za MŠ II. odd. Roberta Molnárová
sa počas roka stretli dva krát (raz v prvom a raz v druhom polroku). Na prvom plenárnom RZ si rodičia
odsúhlasili jednorazový rodičovský príspevok vo výške 10 EUR do rodičovského fondu, ktorý je od
školského roku 2017/2018 spravovaný spoločne s fondom OZ AMOS. Toto OZ aktívne pracuje hlavne v
podpore školy zo sumy 2% dane, ktoré okrem zamestnancov venujú škole pravidelne aj rodičia. Mnohí
rodičia pomáhajú škole na akciách organizovaných školou (akadémie, Zbierka šatstva, oblečenia, ples,
MDD, školské súťaže a pod.) a zapájajú sa aj do organizačných tímov súťaží. Spolupráca s rodičmi po tejto
stránke je na výbornej úrovni.
Čo sa týka rodičov detí zo sociálne slabých rodín, ktoré často doslovne trpia chudobou, ich komunikácia s
triednymi učiteľmi je ťažká. Na stretnutia rodičov nechodia a v škole sa ukážu len pri výplate cestovného
alebo po predvolaní RŠ. Preto s nimi treba neustále citlivo pracovať a doslova vychovávať aj ich.
§ 2. ods. 2d - Spolupráca školy a verejnosti
Škola pri výuke alebo výukovo výchovných aktivitách spolupracuje najmä s okolitými obcami. Sú to obce
patriace do Novohradského podzámčia, z ktorých do školy dennodenne dochádzajú žiaci. RŠ sa pravidelne
zúčastňuje na obecných zastupiteľstvách, kde jednak informuje poslancov o aktuálnom dianí v škole a
takisto si vypočuje námety a názory poslancov OZ. Takto je zabezpečená hladká spolupráca s obcou Halič.
Aj v školskom roku 2018/2019 na škole mala svoje elokované pracovisko Súkromná základná umelecká
škola, ktorá tu vyučovala hudobný, výtvarný, tanečný a hudobnodramatický odbor. Pôsobenie tejto inštitúcie
je pre deti našej školy veľkým prínosom, pretože nemusia chodiť za umeleckým vzdelaním do okresného
mesta. Takisto škola aktívne spolupracuje s miestnym odborom Matice slovenskej s ktorou každoročne
spoločne organizuje vlastnú prednesovú súťaž Haličský štoplík.
Záver
Vypracoval: Mgr. Radoslav Čičmanec
V HALIČI, 7. októbra 2019

