
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

 

 

Občas máte chuť ísť tam, kde vás každý pozná po mene a všetci sú radi, že 
ste prišli. 

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a 
rajom." 

J.A.Komenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za rok 2017/2018. 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

Adresa školy Soblahov 404, Soblahov 913 38 

Telefón +421 x 032 6528719 

E-mail zssoblahov@gmail.com 

WWW stránka zssoblahov.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Soblahov, Soblahov 366, Soblahov 913 38 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr.Natália Škorcová 032/6528755 zssoblahov@gmail.com 

ZRŠ - ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová 032/6528719 zssoblahov@gmail.com 

ZRŠ - MŠ Janka Reháková 0904227716 mssoblahov@pobox.sk 

Rada školy 

Pri základnej škole sú zriadené samosprávne orgány:  Rada školy a Rada rodičov. 

Rada školy má 11 členov a Rada rodičov 9 členov. Ich zloženie je nasledovné: 

  Predseda Členovia 

Rada školy PhDr. Mária Izraelová Miriam  Pojezdálová MŠ  -  ped. zást.  

    Bohuslava Ižaríková ZŠ -  neped. zást. 

    Ing. Juraj Ďuďák Obec Soblahov  

    Ing. Ján Vojtek Obec Soblahov 

    Ing. Juraj Maláň Obec Soblahov 

    Ľubomír Šedivý Obec Soblahov 

    Ing. Žaneta Ďurišová ZŠ -  rodič 

    Peter Jelínek ZŠ -  rodič 

    Mgr. Ľuboslava Jozeková ZŠ -  ped. zást. 

    Mgr. Peter Pastier MŠ - rodič 

Rada rodičov Silvia HolubekŠalkovská Silvia HolubekŠalkovská 1. ročník 

  IvanaIzraelováKolárovská 2. ročník 



 

Poradné orgány školy 

- Pedagogická rada 

- Operatívna rada /kolégium riaditeľa/ 

- Metodické orgány 

metodický orgán oblasť riadenia vedúci orgánu 
Metodické združenie primárne vzdelávanie Mgr. Ľuboslava Jozeková 
Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 

prírodovedných predmetov 
Mgr. Janka Dorotová 

Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 

spoločenskovedných predmetov 
PaedDr. Eva Kobzová 

  

- Pracovné komisie 

komisia predseda komisie členovia komisie 

BOZP Mgr. Janka Dorotová p. L. Nerpas 
Mgr. Monika Balajová  

Čerpanie sociálneho fondu Mgr. Andrej  Paulíny p. A. Ridošková 
p. Eva  Tomášková 

Inventarizačná, likvidačná 

a vyraďovacia komisia 
Mgr. Janka Dorotová Mgr. Miriam Piršelová 

Paedr. Eva Kobzová 
p. Bohuslava  Ižaríková 

Škodová   Mgr. Patrícia Zajacová Mgr. Andrej Paulíny 
Mgr. Ľuboslava  Jozeková 

Výberová p. Bohuslava  Ižaríková 2 čl. podľa povahy veci 
Protipožiarna PaedDr. Eva  Kobzová Mgr. Andrej  Paulíny 

Mgr. Janka Dorotová 
Komisia pre individuálnu 

integráciu žiakov 
Mgr. Natália Škorcová PaedDr. Ingrid Oravcová, Mgr. 

Janka Dorotová,  CPPPaP,   

triedny učiteľ 
Na kontrolu zákazu 

požívania  alkoholických 

nápojov a psychotropných 
látok 

PaedDr. Ingrid Oravcová, 
/bezp. technik Ing. Edita 

Filipová/ 

Mgr. Miriam Piršelová 
Mgr. Patrícia Zajacová 

Stravovacia PaedDr. Ingrid Oravcová 
  

Helena Bilická 
Emília Šedivá 
Jana Reháková 

 

    Mgr. Lucia Bojdová 3. ročník 

    Miroslav Straka 4. ročník 

    Slávka Mráziková 5. ročník 

    Monika Mikušová 6. ročník 

    Ľuboslava Beniaková 7. ročník 

    Beáta Balajová 8. ročník 

    Martina Vojteková 9. ročník 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 181 

Počet tried: 9 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 20 24 26 26 24 15 20 13 13 181 

z toho ŠVVP 
 

1 1  1 
 

  
 

1  3 7 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ  

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2017:   20 /  11  dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:   20 / 10 dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 /  1  dievčat 
  
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 
  
  15   žiakov z toho: 13 žiakov/9. ročník 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ-4.ročné SOŠ-3.ročné 

prihlásení 0 0 4 7 2 

prijatí 0 0 4 7 2 

% úspešnosti 0 0 100 100 100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT OBN PVC PDA PRV RKS 

I. 1         1     1 1,05       1,11   

II. 1,46         1     1,08 1,5       1,42   

III. 1,75         1     1,04 1,83   1 1,58     

IV. 1,77         1   1   1,96   1 1,88     

V. 1,75 1,96 1,63   1,71 1,04     1,04 2,25         1,17 

VI. 1,79 1,57 1,86 2 1,57 1     1,07 2,14 1,29       1,57 

VII. 2,3 1,85 1,75 2,6 2,05 1 1,9   1,15 2,75 1       1,3 



VIII. 2,08 2,08 1,77 2,54 1,62   2,31   1,23 2,92 1,62       1,77 

IX. 2,54 2,15 2,31 2,62 2,38   2,46   1,15 2,62         1,69 

 

Trieda RUJ SJL SPR SEE THD TSV TEV TOF VLA VUM VYV 

I.   1,26 1     1         1 

II.   1,79 1     1         1 

III.   2 1     1,13   1,29 1,71   1 

IV.   2,08 1       1 1,42 1,88   1 

V.   2,17 1   1 1,09         1 

VI.   2,53 1   1 1,07         1 

VII.   2,8 1   1 1,1         1 

VIII. 1,92 2,85 1 1 1 1,23         1 

IX. 2,23 2,69 1 1   1       1   

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 19 19 0 0 

II. 24 24 0 0 

III. 25 25 0 0 

IV. 26 26 0 0 

V. 24 24 0 0 

VI. 15 15 0 0 

VII. 20 20 0 0 

VIII. 13 13 0 0 

IX. 13 13 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na žiaka 

I. 19 1093 57,53 1093 57,53 0 0,00 

II. 24 1258 52,42 1258 52,42 0 0,00 

III. 25 1100 44,62 1100 44,62 0 0,00 

IV. 26 1307 50,27 1307 50,27 0 0,00 

V. 24 1359 56,63 1353 56,38 6 0,25 

VI. 15 691 47,57 691 47,57 0 0,00 

VII. 20 1156 57,80 1156 57,80 0 0,00 

VIII. 13 635 48,85 614 47,23 21 1,62 

IX. 13 1101 84,69 1101 84,69 0 0,00 



Výsledky externých meraní 

Testovanie 9 - 2018 šk. r. 2017/2018 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, 91338 Soblahov 

Základné údaje MAT SJL 
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 12 13 
Priemerný počet bodov školy: 15,8 18,4 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 78,8,4% 73,5% 
Priemerný počet bodov v rámci SR: 11,2 15,7 
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný 

priemer): 
55,9% 63,0% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru: 

22,9% 10,5% 

Poradie škôl T9 trenčianskeho okresu. 

Výsledky testovania deviatakov. 

T9 – 2018 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo na 1 444 základných školách. Testy písalo 

spolu 36 448 žiakov. Žiaci boli testovaní z matematiky a tiež národného jazyka a literatúry. Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil výsledky. 

Základné školy Trenčianskeho okresu dopadli veľmi dobre. Celkom 786 žiakov z 26 škôl dosiahlo 

v teste z matematiky priemernú úspešnosť 65,1%, čo je 3. miesto zo všetkých slovenských okresov. 

V teste zo slovenského jazyka a literatúry mali priemernú úspešnosť 69%, čo je 4. miesto na 

Slovensku. 

Pozrite, ako v tejto konkurencii obstáli naši žiaci zo škôl v Trenčíne a okolí. 

TEST Z MATEMATIKY 

Poradie Názov školy Adresa Priemerná 

úspešnosť školy 

v testovaní 
v danom predmete 

v % 

1. ZŠ s MŠ Soblahov Soblahov 404 78,8 

2. ZŠ Dlhé Hony Dlhé Hony 1 78,5 

3 ZŠ Bezručová Bezručova 66 77 

4. ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná 30 76,7 

5. ZŠ Veľkomoravská Veľkomoravská 12 75,2 

6. ZŠ Jána Palu Janka Palu 2 72 

7. ZŠ Andreja Bagara SNP 6 71,9 

8. ZŠ Hodžova Hodžova 37 71,9 

9. ZŠ s MŠ Motešice Motešice 77 71,5 

10. ZŠ Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie 15 68,3 

11. ZŠ Kubranská Kubranská 80 64,8 

12. ZŠ s MŠ Dolná Poruba Dolná Poruba 88 61,9 

13. ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča 252 61,8 

14. ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405 61 

15. ZŠ L. Novomeského L. Novomeského 11 60,3 



16. ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 59,5 

17. ZŠ Trenčianska Teplá J. Braneckého 130/15 59,2 

18. ZŠ Východná Východná 9 56,2 

19. ZŠ s MŠ Václava Mitúcha Školská 368/2 56 

20. KSŠ Školská Školská 9 55,3 

21. ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada 
a Benedikta 

Braneckého 4 50 

22. ZŠ Na dolinách Na dolinách 27 51 

23. ZŠ s MŠ Omšenie Omšenie 131 46,2 

24. ZŠ s MŠ Svinná Svinná 131 45,8 

25. ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča 242 41,1 

26. ZŠ s MŠ Drietoma Drietoma 453 38,4 

 

 

TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Poradie Názov školy Adresa Priemerná 
úspešnosť školy 

v testovaní v danom 
predmete v % 

1. ZŠ Bezručová Bezručova 66 79,7 

2. ZŠ Jána Palu Janka Palu 2 78,4 

3 ZŠ Dlhé Hony Dlhé Hony 1 76,9 

4. ZŠ Veľkomoravská Veľkomoravská 12 75,9 

5. ZŠ Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie 15 74,5 

6. ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná 30 73,6 

7. ZŠ s MŠ Soblahov Soblahov 404 73,5 

8. ZŠ Kubranská Kubranská 80 72,2 

9. ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča 252 72,1 

10. KSŠ Školská Školská 9 70,4 

11. ZŠ s MŠ Svinná Svinná 131 69,1 

12. ZŠ Hodžova Hodžova 37 69 

13. ZŠ L. Novomeského L. Novomeského 11 68 

13. ZŠ s MŠ Dolná Poruba Dolná Poruba 88 68 

15. ZŠ s MŠ Motešice Motešice 77 66,8 

16. ZŠ Andreja Bagara SNP 6 66,4 

17. ZŠ s MŠ Václava Mitúcha Školská 368/2 63,2 

18. ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta 

Braneckého 4 62,6 

19. ZŠ Na dolinách Na dolinách 27 61,3 

20. ZŠ s MŠ J. Braneckého J. Braneckého 130/15 60,7 

21. ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 242 60,5 

22. ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 59,1 

22. ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405 59,1 

24. ZŠ Východná Východná 9 57,9 

25. ZŠ s MŠ Drietoma Drietoma 453 57,8 

26. ZŠ s MŠ Omšenie Omšenie 56,3 56,3 

 

 

 



Testovanie 5 - 2017 šk. r. 2017/2018 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, 91338 Soblahov 

Základné údaje MAT SJL 
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 22 22 
Priemerný počet bodov školy: 22,4 22,2 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,7% 74,1% 
Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,4 18,9 
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný 
priemer): 

64,7% 62,8% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 10,0% 11,3% 

  

§ 2. ods. 1 f 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2017/2018 

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN  

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018      

vzdelávacia oblasť predmet  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

INOVOVANÝ   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 1. stupeň ZŠ 

       

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 31 9 8 7  

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 6   3  

       

Matematika a práca 
s informáciami 

matematika 16 4 4 4  

informatika 2   1  

       

Človek a príroda prvouka 3 1 2   

prírodoveda 3   1  

       

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda 3   1  

       

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

4 1 1 1  

       

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 2   1  

       

Umenie a kultúra hudobná výchova 4 1 1 1  

výtvarná  výchova 6 2 2 1  

       

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8 2 2 2  

       

Spolu povinná časť  88 20 20 23  

       

INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM     

Jazyk a 
komunikácia 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk  1 2   

tvorivé písanie    1  

       



Matematika a práca 
s informáciami 

matematika    1  

informatika  1 1   

       

Voliteľné hodiny  8 2 3 2  

Počet hodín spolu  96 22 23 25  

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 

  1 1  

       

       

 

Poznámky k učebnému plánu - 1. stupeň ZŠ 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 
 

2. Počet vyučovacích hodín: 
  

 Počet povinných hodín Počet voliteľných hodín Počet vyučovacích 

hodín v týždni 

1.ročník 20 2 22 

2. ročník 20 3 23 

3. ročník 23 2 25 

4. ročník    

 
3. Využitie voliteľných hodín: 

 
- posilnenie povinných predmetov 

 matematika/1 hodina/týždeň/    3. ročník 
 

- zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/   1. ročník 
 informatika /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 anglický jazyk /2 hodiny/týždeň/   2. ročník 
 informatika /1 hodina/týždeň/    2. ročník 

 tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/   3. ročník 

 
 

4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Rozdelenie tried 
na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o 

základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy.  
 

5. Na vyučovanie predmetu informatika delíme triedu na dve skupiny. Predmet sa vyučuje v 

odbornej učebni IKT1. 
 

6. Na vyučovanie predmetu anglický jazyk delíme triedu na dve skupiny. 
 

7. Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku v časovej dotácii 8h/týždenne 

z toho na jednej vyučovacej hodine sa žiaci delia na skupiny. 
 

8. Vyučovací predmet matematika v 3. ročníku v časovej dotácii 5h/týždenne z toho na jednej 
vyučovacej hodine sa žiaci delia na skupiny. 

 

9.  Vyučovací predmet výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku vyučujeme podľa rozvrhu v 
dvojhodinových celkoch každý týždeň. 

 



10. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 1. - 4. do jednej 

skupiny. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. Predmet sa vyučuje 1 

hodina týždenne / 13:00- 13:45/. 
 

11. Telesná výchova sa  vyučuje pre chlapcov a dievčatá v jednotlivých ročníkoch  spoločne. 
 

12. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 
 

13. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa 
žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 

so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 
 

 
Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2017/2018 

1.,2.,3. ročník 

Štátny vzdelávací program - primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy  
Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 
číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

Rámcové učebné plány 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 

2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s 

platnosťou od 1. 9. 2015.  
Dodatok č.1 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 pod číslom 

2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

 

UČEBNÝ PLÁN 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

vzdelávacia oblasť predmet  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

       

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 26 8 6 6 6 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 6   3 3 

       

Príroda a 
spoločnosť 

prírodoveda 3  1 1 1 

vlastiveda 3  1 1 1 

       

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

4 1 1 1 1 

       

Matematika a práca 

s informáciami 

matematika 14 4 4 3 3 

informatická výchova 3  1 1 1 

       

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 1    1 

       

Umenie a kultúra výtvarná výchova 4 1 1 1 1 

hudobná výchova 4 1 1 1 1 



       

Zdravie a pohyb telesná výchova 8 2 2 2 2 

       

Spolu povinná časť  76 17 18 20 21 

       

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  1 1 1 2 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk  1 2   

tvorivé písanie   1 1 1 

       

Matematika a práca 

s informáciami 

informatická výchova  1    

matematika    2 2 

       

Umenie a kultúra dramatická výchova  1    

 výtvarná výchova  1 1 1  

      

Zdravie a pohyb telesná výchova      

Voliteľné hodiny  20 5 5 5 5 

Počet hodín spolu  96 22 23 25 26 

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-
vyučovacie hodiny 

 1 1 1 1 

       

       

 

Poznámky k učebnému plánu ISCED1 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

 
2. Počet vyučovacích hodín: 

  

 Počet povinných hodín Počet voliteľných hodín Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

1.ročník    

2. ročník    

3. ročník    

4. ročník 21 5 26 

 

3. Využitie voliteľných hodín: 
 

- posilnenie povinných predmetov 
 

 slovenský jazyk a literatúra /2 hodiny/týždeň/  4. ročník 

 matematika /2 hodiny/týždeň/    4. ročník 
  

- zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 
 

 tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/   4. ročník 

 
4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Rozdelenie tried 

na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o 
základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. 

 
5. Na vyučovanie predmetu informatická výchova delíme triedu na dve skupiny.  Predmet sa 

vyučuje v odbornej učebni IKT1. 



 

6. Na vyučovanie predmetu tvorivé písanie  delíme triedu na dve skupiny. 

 
7. Na vyučovanie predmetu prírodoveda  delíme triedu na dve skupiny. 

 
8. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk.  Vyučuje sa od prvého ročníka. 

Triedu delíme na dve skupiny. 

 
9. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 1. - 4. do jednej 

skupiny. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. Predmet sa vyučuje 
1hodina/týždeň/13:00-13:45                         /.  

 
10. Telesná výchova sa  vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. 

 

11. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa 
žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 

so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 
 

 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2017/2018 
 

4. ročník 
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike  

ISCED1-Primárne vzdelávanie, 30.6. 2008 
 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod 
číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 

 

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN  

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018      

vzdelávacia 

oblasť 

predmet  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. 

roč. 

9. 

roč. 

INOVOVANÝ    ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 2.stupeň ZŠ 

        

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 24 5 5 4   

prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

15 3 3 3   

        

Matematika 

a práca s 
informáciami 

matematika 21 4 4 4   

informatika 4 1 1 1   

        

Človek a príroda fyzika 6  2 1   

chémia 5   2   

biológia 7 2 1 2   

        

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 6 1 1 1   

geografia 6 2 1 1   

občianska náuka 4  1 1   

        

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 5 1 1 1   



výchova 

        

Človek a svet 

práce 

technika 5 1 1 1   

        

Umenie a kultúra hudobná výchova 4 1 1 1   

výtvarná výchova 5 1 1 1   

        

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 10 2 2 2   

        

Spolu povinná 

časť 

 127 24 25 26   

        

INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM   

Jazyk a 
komunikácia 

rozvoj komunikačných 
schopností 

 1 1 1   

prvý cudzí jazyk - anglický 

jazyk 

 1 1 1   

slovenský jazyk    1   

        

Matematika 

a práca s 
informáciami 

matematika  1 1 1   

       

        

Človek a príroda biológia   1    

        

Voliteľné hodiny  19 3 4 4   

Počet hodín spolu  146 27 29 30   

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 

      

        

        

 

Poznámky k učebnému plánu - 2.stupeň ZŠ 

 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

 
2. Počet vyučovacích hodín: 

  

 Počet povinných hodín Počet voliteľných hodín Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

5.ročník 24 3 27 

6. ročník 25 4 29 

7. ročník 26 4 30 

8. ročník    

9. ročník    

 
3. Využitie voliteľných hodín: 

 
- posilnenie povinných predmetov 

 

 matematika /1 hodina/týždeň/    5.,6.,7. ročník 



 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/   5.,6.,7. ročník 

 biológia /1 hodina/týždeň/    6. ročník 

 slovenský jazyk /1hodina/týždeň/   7. ročník 
  

-zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 
 

 rozvoj komunikačných schopností /1 hodina/týždeň/ 5.,6.,7 ročník 

  
4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Rozdelenie tried 

na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o 
základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy.  

 
5. Predmet informatika sa vyučuje v odbornej učebni IKT1, IKT2. Žiaci v 5. a 7. ročníku sa 

delia ne dve skupiny. 

 
6. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk. Žiaci v 5. a 7. ročníku sa delia na 

dve skupiny. 
 

7. V predmete technika sa žiaci 5. a 7. ročníka delia na dve skupiny. V predmete sú zastúpené  

témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 
 

 
8. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 5.- 9. ročníka do jednej 

skupiny. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. V 5.-7. ročníku sa 
predmet vyučuje 1 hodinu / týždeň.  

 

9.   V predmete telesná a športová výchova sa žiaci delia na skupinu chlapcov a dievčat. 
Dievčatá spájame z ročníkov 6.,7. a chlapcov spájame z ročníkov 6.,7.. Skupina nepresahuje počet 25 

žiakov. 
 

10. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 
 

11.  Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak 

vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so 
svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 
Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2017/2018 

5.,6.,7. ročník 
Štátny vzdelávací program - nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy  

Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 
číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

Rámcové učebné plány 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 

2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s 

platnosťou od 1. 9. 2015.  
Dodatok č.1 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň ZŠ 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 pod číslom 

2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 v bode č. 2 a č. 3, v bode č. 1 s 
platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  

 

 



UČEBNÝ PLÁN 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

vzdelávacia 

oblasť 

predmet  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. 

roč. 

9. 

roč 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM ISCED 2 

        

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 23 5 4 4 5 5 

prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

15 3 3 3 3 3 

druhý cudzí jazyk – ruský jazyk 4  1 1 1 1 

        

Človek a príroda fyzika 5  1 1 2 1 

chémia 4   2 1 1 

biológia 5 1 1 1 1 1 

        

Človek a 
spoločnosť 

dejepis 7 1 1 1 1 3 

geografia 5 1 1 1 1 1 

občianska náuka 4 1 1 1 1  

        

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 
výchova 

4 1 1 1 0,5 0,5 

        

Matematika 
a práca s 

informáciami 

matematika 19 3 4 4 4 4 

informatika 2 1 1    

        

Človek a svet 

práce 

svet práce  1    1  

technika 1    1  

        

Umenie a kultúra hudobná výchova 3 1 1 1   

výtvarná výchova 3 1 1 1   

výchova umením 1     1 

        

 telesná a športová výchova 10 2 2 2 2 2 

        

Spolu povinná 

časť 

 116 21 23 24 24,5 23,5 

        

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Jazyk a 

komunikácia 

druhý cudzí jazyk – ruský jazyk   1 1 1 1 

prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

    1 1 

rozvoj komunikačných 

schopností 

 1 1 1 1 1 

        

Matematika 

a práca s 
informáciami 

informatika    1 1 1 

matematika  1 1 1 1 1 

        

Človek a svet 
práce 

svet práce   1 1 1  1 



        

Človek a spoloč. geografia  1 1    

        

Umenie a kultúra výtvarná výchova  1     

        

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova  1 1 1 1  

        

Voliteľné hodiny  30 6 6 6 6 6 

Počet hodín spolu  146 27 29 30 30,5 29,5 

        

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-
vyučovacie hodiny 

 3 3 3 3 3 

 

 

vzdelávacia 
oblasť 

predmet  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. 
roč. 

9. 
roč. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM ISCED 2 

        

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 23 5 4 4 5 5 

prvý cudzí jazyk – anglický 

jazyk 

15 3 3 3 3 3 

druhý cudzí jazyk – ruský jazyk 4  1 1 1 1 

        

Človek a príroda fyzika 5  1 1 2 1 

chémia 4   2 1 1 

biológia 5 1 1 1 1 1 

        

Človek a 

spoločnosť 

dejepis 7 1 1 1 1 3 

geografia 5 1 1 1 1 1 

občianska náuka 4  1 1 1 1 

        

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 

4 1 1 1 0,5 0.5 

        

Matematika 

a práca s 
informáciami 

matematika 19 4 4 4 4 3 

informatika 2 1 1    

        

Človek a svet 
práce 

svet práce  1    1  

technika 1    1  

        

Umenie a kultúra hudobná výchova 3 1 1 1   

výtvarná výchova  3 1 1 1   

výchova umením 1     1 

        

 telesná a športová výchova 10 2 2 2 2 2 

        

Spolu povinná 
časť 

 116 21 23 24 24.5 23,5 

        

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Jazyk a prvý cudzí jazyk – anglický    1 1 1 



komunikácia jazyk 

druhý cudzí jazyk – ruský jazyk   1 1 1 1 

rozvoj komunikačných 

schopností 

 1 1 1 1 1 

        

Matematika 

a práca s 
informáciami 

informatika    1 1 1 

matematika   1 1 1 2 

        

Človek a 
spoločnosť 

geografia  1     

        

Človek a príroda biológia  1     

fyzika   1    

        

Človek a svet 

práce 

svet práce  1 1 1   

Umenie a kultúra výtvarná výchova  1   1  

        

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova  1 1    

        

Voliteľné hodiny  30 6 6 6 6 6 

Počet hodín spolu  146 27 29 30 30,5 29,5 

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-
vyučovacie hodiny 

 2 2 2 1 1 

        

        

        

 

Poznámky k učebnému plánu ISCED2 

 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 
 

2. Počet vyučovacích hodín: 
  

 Počet povinných hodín Počet voliteľných hodín Počet vyučovacích 

hodín v týždni 

5.ročník    

6. ročník    

7. ročník    

8. ročník 24,5 6 30,5 

9. ročník 23,5 6 29,5 

 

3. Využitie voliteľných hodín: 
 

- posilnenie povinných predmetov 

 
 matematika /1 hodina/týždeň/    8.,9. ročník 

 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/   8.,9. ročník 
 informatika  /1 hodina/týždeň/     8.,9. ročník 

 svet práce /1hodina/týždeň/    9. ročník 

 ruský jazyk /1hodina/týždeň/    8.,9. ročník 
 výtvarná výchova /1hodina/týždeň/   8.ročník 



 

-zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 
 rozvoj komunikačných schopností /1 hodina/týždeň/ 8.,9. ročník 

  
4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Rozdelenie tried 

na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o 

základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. 
 

5. Predmet informatika sa vyučuje v odbornej učebni IKT2. 
 

6. Ako druhý cudzí jazyk sa na škole vyučuje ruský jazyk. Vyučuje sa od 6. ročníka.  
 

7. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 5.-9. do jednej skupiny. 

Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. V 8.a 9.  ročníku je týždenná 
dotácia 0,5 hodiny. Podľa rozvrhu sa predmet vyučuje v 8. ročníku 1 hodinu/ každý školský párny 

týždeň a v 9. ročníku 1 hodinu/každý školský nepárny týždeň. 
 

8. Vo vyučovacom predmete náboženská výchova v 8. a 9. ročníku je týždenná dotácia 0,5 

hodiny týždenne. Podľa rozvrhu sa predmet vyučuje 1 hodinu/ každý párny školský týždeň v 8. 
ročníku a 1 hodinu/ každý školský nepárny týždeň v 9. ročníku.  

 
9.   V predmete telesná a športová výchova sa žiaci spájajú na skupiny chlapcov a dievčat  z 

rozličných ročníkov  nasledovne:      
 

skupina dievčat / spojená 8. a 9. ročník/   skupina chlapcov / spojená 8. a 9. ročník /           

 
10. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa 

žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov 
so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2017/2018 
8. - 9. ročník 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike,  
ISCED2-Nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6. 2008 

 

Rámcové učebné plány 
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod 

číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné 
vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 

Dodatok č.1 
ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre Nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň ZŠ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 pod číslom 

2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom 
roku 2017/2018, 2018/2019 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci  

Meno 
Kategórie a kar. 
pozície 

Podkategórie / Aprobácia 

Mgr. Natália Škorcová 
Riaditeľka školy 

uč. pre primárne vzdelávanie 



Školský špec. ped 

PaedDr. Ingrid Oravcová 
Zástupkyňa riaditeľky 
pre ZŠ 

uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Monika Balajová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Janka Dorotová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – BIO 

Ing. Miroslava Chrastinová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SJL – RUJ - GEG 

Mgr. Ľuboslava Jozeková Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Eva Kobzová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – DEJ 

Mgr. Andrej Paulíny Učiteľ ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie TEV – TEH 

Mgr. Danka Nemcová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – FYZ 

Mgr. Gabriela Pytlíková Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – ETV 

Mgr. Barbora Tvrdoňová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ 

PaedDr. Miriam Piršelová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie ANJ,  

Mgr. Patrícia Zajacová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Adriana Ridošková Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 

Mgr. Marcela Fabová Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 

Oľga Olasová Asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Peter Valaský Farár NBV 

  

Nepedagogickí  zamestnanci   

Meno Funkcia 

Bohuslava Ižariková mzdová účtovníčka 

Ladislav Nerpas školník, kurič  

Mária Valachová upratovačka ZŠ 

Silvia Homolová upratovačka ZŠ 

Helena Bilická vedúca ŠJ 

Jana Lorencová pomocná kuchárka 

Emília Šedivá hlavná kuchárka 

Katarína Trunková kuchárka 

Mária Vojtěchovská 

Lucia Krsková 

pomocná kuchárka 

 

§ 2. ods. 1 h 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1. atestačná skúška 0 

2. atestačná skúška 1 

kontinuálne vzdelávanie 2 /1 



§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád  

Pytagoriáda - okresné kolo 

Kategória P3  

10. miesto / z 25 - úspešný riešiteľ              Matej Jantošovič 

Kategória P4 

5. miesto / z 47 - úspešný riešiteľ                Andrej Izrael 

Kategória P5 

5. miesto / z 45 - úspešný riešiteľ                Matej Pagáč 

8. miesto / z 45 - úspešný riešiteľ                Matúš Sedláček 

 Kategória P6 

8. miesto / z 32 - úspešná riešiteľka   Hana Kišová 

18. - 19. miesto / z 32 - úspešná riešiteľka  Timea Holubková 

18. - 19. miesto / z 32 - úspešná riešiteľka  Viktória Vojteková 

iBOBOR - medzinárodná informatická súťaž  

Kategória DROBCI 

úspešný riešiteľ                   Dominika Makišová 

úspešný riešiteľ                   Samuel Holúbek 

úspešný riešiteľ                   Teodor Šedivý 

Kategória BOBRÍK 

úspešný riešiteľ                    Matej Pagáč 

úspešný riešiteľ                    Mária Izraelová 

úspešný riešiteľ                    Sára Šedivá 

Kategória BENJAMÍNI 

úspešný riešiteľ                    Roman Pružinský 

Kategória KADETI 

úspešný riešiteľ                    Martin Jozek 



Geografická olympiáda - okresné kolo  

kategória E 

úspešný riešiteľ          MartninJozek 

Šaliansky Maťko - obvodné kolo  

kategória I. 

3. miesto                   Anna Horková 

  Matematická olympiáda - okresné kolo 

kategória Z5 

úspešný riešiteľ            Matej Pagáč 

kategória Z6 

úspešný riešiteľ            Hana Kišová 

Biologická olympiáda - okresné kolo 

kategória C - projektová časť 

2.miesto                     Alexandra Vojteková - postup do krajského kola 

  

                    Biologická olympiáda - krajské kolo 

kategória C - projektová časť 

úspešný riešiteľ           Alexandra Vojteková  

Olympiáda anglického jazyka - okresné kolo 

kategória 

úspešný riešiteľ             Eliška Opatovská 



Expert geniality show - celoslovenská súťaž 

kategória EXPERT 6 

titul EXPERT na tajomstvá prírody                           Hana Kišová 

titul EXPERT mozgolamy                                        Hana Kišová 

titul TOP EXPERT                                               Hana Kišová 

titul EXPERT mozgolamy                                        Timea Holubková 

titul EXPERT dejiny,udalosti, umenie                        Timea Holubková 

titul TOP EXPERT                                                Timea Holubková 

titul EXPERT na tajomstvá prírody                            Viktória Vojteková 

titul EXPERT dejiny,udalosti, umenie                         Ivan Hostačný 

kategória EXPERT 7 

titul EXPERT mozgolamy                                         Adam Jantošovič 

kategória EXPERT 8 

titul EXPERT na tajomstvá prírody                             Marek Sýkora 

kategória EXPERT 9 

titul EXPERT dejiny,udalosti, umenie                          Martin Jozek 

titul EXPERT svetobežník                                          Martin Jozek 

Vesmír očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž 

Kategória III. 

ocenená práca                Hana Kišová - postup do celosloveského kola 

ocenená práca                Viktória Vojteková - postup do celosloveského kola 

ocenená práca                Lujza Plšková - postup do celosloveského kola 

ocenená práca                Tomáš Teplan 

 1. miesto: víťazná práca v III.kategórii celoslovenského kola - Hana Kišová 



  Beh Hornej Súče 

I. miesto - družstvo bežcov ZŠ s MŠ Soblahov  

mladšia kategória 

1.miesto    Peter Švehla 

2.miesto    Matej Pagáč 

stredná kategória 

1.miesto    Simona Červeňanová 

1.miesto    Radovan Král 

BEH SOBLAHOVA 

3. miesto - družstvo bežcov ZŠ s MŠ Soblahov  

kategória Zajac 

2. miesto - Ema Oravcová                      1. miesto - Peter Švehla 

3. miesto - Adriana Králová                    3. miesto - Samuel Sedláček 

kategória Šakal 

1.miesto - Ema Mikušová 

kategória Gazela 

2.miesto - Simona Červeňanová             1. miesto - Radovan Král 

Celoslovenská matematická súťaž 

titul Najmúdrejší MAKSÁČIK 

Dominika Makišová 

Samuel Holubek 

Matej Jantošovič 

Andrej Izrael 

Ema Ďurišová 

 



Celoslovenská matematická súťaž 

titul MAKSiHVIEZDA 

Hana Kišová 

titul MAKSiFRAJER 

Martin Jozek 

Medzinárodná súťaž Matematický klokan 

diplom školského šampióna      Martin Jozek 

diplom úspešného riešiteľa        Martin Jozek 

diplom úspešného riešiteľa        Timea Holubková 

diplom úspešného riešiteľa        Matej Pagáč 

diplom úspešného riešiteľa        Ema Ďurišová 

diplom úspešného riešiteľa        Andrej Izrael 

diplom úspešného riešiteľa        Maroš Horváth 

diplom úspešného riešiteľa        Dominika Makišová 

diplom úspešného riešiteľa        Samuel Holubek 

           Florbal I. stupeň ZŠ 

Okresné kolo – družstvo chlapcov ZŠ s MŠ Soblahov 3. miesto 

Maroš Horváth, Juraj Vojtek, Jerguš Moravčík, Samuel Sedláček, Dávid Juriga, Jakub 

Kelesi, Ján Kohut, Matej Jantošovič, Samuel Polák, Jakub Sivák, Matej Kalinčík, Martin 
Poliak, Peter Švehla, Denis Vinklárik, Matej Straka, Alex Záhon 

      Malý futbal II. stupeň ZŠ – školský pohár žiačky ZŠ 

Okresné kolo –  družstvo dievčat ZŠ s MŠ Soblahov 1. miesto 

Regionálne kolo – družstvo dievčat ZŠ s MŠ Soblahov 2. miesto 

V. Mikulajová, T. Holubková, Van. Mikulajová, V. Vojteková, E. Mikušová, A. Hrnčárová, S. 
Šedivá 

 



  Regionálna výtvarná súťaž - Školské brány bez šikany 

kategória 5.-9. ročník 

ocenená práca                          Mária Izraelová 

ocenená práca                          Marek Ďuďák 

ocenená kolektívna práca         Kristín Fabová, Lujza Plšková, Emanuela Bátkyová 

  ENGLISH STAR medzinárodná súťaž v anglickom jazyku 

titul ZLATÁ HVIEZDA 

Samuel Holúbek    100% 

Andrej Izrael          100% 

Matej Pagáč           100% 

Matej Jantošovič     99% 

Timea Holubková    98% 

Marek Jantošovič    96% 

Eliška Opatovská    95% 

Denis Vinklárik        94% 

Adam Jantošovič    92% 

Patrik Čillík              91% 

Regionálna výtvarná súťaž - Európa v nás - Multikultúrna Európa 

kategória 1.- 4. ročník 

1. miesto           Ema Oravcová 

2. miesto           Lucia Lehocká 

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Polytechnická exkurzia 
Dňa 21.12.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili s pani učiteľkami D. Nemcovou a J. Dorotovou 
polytechnickej exkurzie vo FabLabe v Bratislave – Mlynskej doline, aby sa zoznámili s prácou 
a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. 
  
Prezentácia výrobkov z 3D tlačiarne, pútavé rozprávanie p. Vaška, ktorý sa žiakom po celý 
čas venoval, priblížil im profesionálne stroje a numerické technológie - ako 3D tlačiarne, 
laserové rezacie zariadenia, frézovací stroj na výrobu tlačených obvodov a foriem 3D 
tlačiarní. Žiaci si prezreli 3D tlačiareň priamo pri práci a prezreli si množstvo výrobkov z nej 
vyrobených. Najviac sa im páčili práve tieto výrobky, tiež prezentácia robotov, ktoré hrali 
futbal, vedeli padať a vstávať, ale aj ukážky výrobkov z dreva, drevených fotografií, 
nádherných vzorov vyrobených technológiou laserového rezania a gravírovania. 

 
Vietnam brána do Indičíny 
Kultúrno-vzdelávacie podujatie medzinárodného  vzdelávacieho projektu Svet 
okolo nás - Vietnam brána do Indočíny.   
  
Program bol koncipovaný tak, aby žiaci mali možnosť v priebehu projekcie zasahovať do 
deju. Išlo o prepracovaný koncept nového druhu vzdelávania s  využitím najmodernejších 
technológií. Mimo geografických a prírodopisných aspektov bol zameraný aj na život 
miestnych obyvateľov a ich zvyky v kontraste k nášmu spôsobu života. Projekcia bola 
obohatená o besedu s autormi, ktorí sa expedície zúčastnili. Tým bol program obohatený o 
dôležitú osobnú roviny, do ktorej sú zapojení všetci zúčastnení diváci.  

 
Prírodovedná exkurzia 
Prírodovedná exkurzia - Slovenské národné múzeum / Prírodovedné múzeum 
Bratislava.  
Žiaci pozorovali a zoznamovali sa s prírodninami na vystavených exponátoch. Naučili sa 
spoznávať jednotlivé druhy rastlín, živočíchov a nerastov. 
Miesto konania: Slovenské národné múzeum – Bratislava 
 

Anna Franková 
Divadelné predstavenie Anna Franková - predstavenie na motívy knihy Denník Anny 
Frankovej.  
Predstavenie Anna Franková je autentický príbeh trinásťročnej Anny, ktorá sa  spolu 
s rodinou počas 2.svetovej vojny dva roky ukrývala  v tajnej zadnej časti jednej budovy 
v Amsterdame. Zápisky končia pár dní predtým, ako ich vojaci našli a odvliekli do 
koncentračného tábora. Anna v koncentračnom tábore zomrela. Jej zápisky sa však zachovali 
a po vojne sa o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec, ktorý jediný z rodiny vojnu prežil.  
Miesto konania: Kino hviezda 
  

Hlbokomorské rozprávky 
Divadelné predstavenie Hlbokomorské rozprávky.  
Inscenácia pre deti, ktorá  je divadelnou adaptáciou populárnej a oceňovanej detskej knižky 
Hlbokomorské rozprávky od výnimočnej slovenskej spisovateľky Moniky Kompaníkovej, 
očarila všetkých, ktorí chcú spoznať nielen hlbokomorský svet, ale predovšetkým silu 
skutočného, hlbokého priateľstva. Ako aj to, aká je dôležitá pomoc druhým...  
Miesto konania: Bábkové divadlo Žilina 
 



 
JOB FORUM 
JOB FORUM - 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a 
vzdelávania.  
Cieľom bolo zoznámenie žiakov so systémom stredných škôl a uľahčiť im rozhodovanie o 
ďalšom štúdiu na strednej škole.  
Miesto konanie: EXPOCENTER Trenčín 
 

Európsky deň jazykov 
Európsky deň jazykov - 26.september, 
bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je 
oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho 
dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora k učeniu sa nových jazykov, vďaka ktorým si 
zvyšujeme svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. 
Žiaci siedmeho ročníka si počas Európskeho dňa jazykov rozšírili obzory 
netradičnou hodinou anglického jazyka. 
Dozvedeli sa mnoho zaujímavého: 

 ako mladý Slovák Vladimír Škultéty hovorí devätnástimi jazykmi, 
 pozreli si prezentáciu o Európskych zaujímavostiach, 
 vypočuli si ukážku walštiny aby zistili, že vo Walse je aj iný jazyk ako angličtina. 

  
Určite najväčší úspech mal najdlhší názov obce v Európe, ktorá je veľkou turistickou 
atrakciou a nájdeme ju tiež vo Walse - 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 
Nie, je to len náhodný zhluk písmen, ale naozaj názov obce. A koho by naozaj zaujímalo čo 
znamená : 

„Kostol svätej Márie v doline bielych liesok blízko prudkého víru a kostola 
svätéhoTysilia z červenej jaskyne“.  

 

Beseda - Stará mama prečítaj mi rozprávku 
Dňa 25. 10. 2017 žiaci prvého stupňa privítali v škole nevšednú návštevu - pani Magdu 
Izraelovú a Annu Balajovú - staré mamy Hanky Kolárovskej a Emky Ďurišovej. 
Zvedaví žiaci zahrnuli staré mamy množstvom otázok. Chceli vedieť, čím v škole voľakedy 
písali, aké knihy čítali, aké dostávali známky, čo nosili na desiatu... Súčasťou besedy bolo aj  
čítanie rozprávok.  Veríme, že sa starým mamám v škole páčilo. 

 
Zážitkové vzdelávanie - Múzeum na kolesách: 2.SVETOVÁ VOJNA 
Dňa 12.2. 2018 žiaci 5. až 7. ročníka absolvovali zážitkové vzdelávanie programu 
2.SVETOVÁ VOJNA. 
Program, ktorého hlavnou témou bol život vojaka v 2.sv. vojne - ako vyzeral vojak, čo mal 
oblečené, ako sa stravoval, ako spal, aké zbrane pužíval, špeciálne jednotky, ženy v armáde, 
zdravotníčky, partizáni a mnoho iného. 
Žiaci sa obliekali do uniforiem a na nich samotných sa ukazovalo, ako vojaci a vojačky žili. 
Boli predstavené artefakty približujúce život daného obdobia, dozvedeli sa mnoho 
zaujímavostí a doplnili si svoje teoretické vedomosti o praktickú skúsenosť. 

 
Zážitkové vzdelávanie - Múzeum na kolesách: ZDRAVOVEDA 
Dňa 12.2. 2018 žiaci 1. až 4. ročníka absolvovali zážitkové vzdelávanie programu 
ZDRAVOVEDA - 1. POMOC. 
Zážitkovou formou vedená beseda bola zameraná na podanie 1. pomoci. Na základe 
niekoľkých modelových situácií žiaci prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci: 
1. Ako správne volať na čísla prevej pomoci 



2. Krvácanie z nosa, cudzie teleso v oku 
3. Malé, veľké krvácanie 
4. Šok 
5. Popáleniny 
6. Zlomeniny 
7. Infarkt 
8. Bezvedomie - masáž srdca, umelé dýchanie 
Žiaci si na na figuríne človeka ľudskej veľkosti vyskúšali masáž srdca fixovanie zlomeniny...  
Riešili dané situácie, sami na sebe si vyskúšali jednotlivé postupy prvej pomoci. 
 
 

Beseda - Finančná gramotnosť 
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne 
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie 
seba a svojej domácnosti. Táto schopnosť je kontinuum schopností, ktoré sú podmienené 
vekom, rodinou, kultúrou či miestom bydliska, je označením pre stav neustáleho vývoja, 
ktorý umožňuje jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a meniace sa 
ekonomické prostredie. 
V rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti a napĺňania Národného 
štandardu finančnej gramotnosti sa dňa 15.2.2018 žiaci 9.,8.,4.,3. zúčastnili 
prednášky a zapojili do besedy na tému: Finančná gramotnosť a ja.  
Mali možnosť získať praktické informácie a oboznámiť sa so slovníkom základných pojmov 
a definícií 
 

Divadelní tvorcovia 
Na hodinách RKS (rozvoj komunikačných schopností) si piataci vyskúšali prácu divadelných 
tvorcov: sami si napísali scenár, vytvorili kulisy, zaobstarali bábky a naskúšali divadielko. 
Výsledkom ich nadšenia a kreativity sú štyri bábkové divadelné hry. Nielen pri ich tvorbe, ale 
i pri predstaveniach si užili veľa zábavy. 

 
Vlado Kulíšek - KUFOR 
Autorské pantomimické predstavenie 
 Vlado Kulíšek KUFOR: 
   Ústrednou rekvizitou tohto programu je starý kufor plný klobúkov a čapíc. Ale nie sú to 
obyčajné čapice - sú tak trocha čarovné. Pomocou nich sa totiž diváci presúvajú z ulice na 
ihrisko, z cirkusu do záhrady. Z míma sa stáva solidný pán, strašiak, športovec alebo klaun. 
Vždy je to však ten, ktorý má tú smolu a ani jeho malé podvody a klamstvá mu u divákov 
neprejdú. Program je určený pre divákov od 5 do 99 rokov a obidvaja protagonisti ho 
prispôsobujú podľa veku obecenstva. 

 
Malá finančná akadémia. 
Mohlo by sa zdať, že finančná gramotnosť v sebe nesie zámer rozvoja matematických 
zručností doplnených o teoretické vedomosti. Finančná gramotnosť je však komplexnejší 
súbor požiadaviek a teoretických vedomostí. Našou snahou je rozvíjať finančnú gramotnosť 
žiakov blokovým vyučovaním a tvorbou modelových vzdelávacích situácií, v ktorých si žiaci 
môžu finančné pojmy zvnútorniť. Žiaci štvrtého ročníka sa zapojili do projektu Malá finančná 
akadémia s Kozmixom. Počas niekoľko týždňovej práce sa venovali jednotlivým témam: 

 Človek vo sfére peňazí 
 Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb – príjem , práca 
 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
 Sporenie a investovanie 



 

Chemická show 
  
Dňa 21.6.2018  sa žiaci II. stupňa zapoja do chemickej show, ktorej program je zostavený 
podľa učebných osnov predmetu chémie, cieľom je vzbudiť záujem o objavovanie a štúdium 
prírodných vied. Na žiakov čaká množstvo  pokusov,  zábavy a tiež aj malý darček.  

 kúzlo s polymérmi ( dôležitosť polymérov, absorbčné vlastnosti látok )   
 výroba mydla  ( zmydelňovanie - organická chémia ) 
 čarovný roztok ( oxidácia a redukcia, reverzné reakcie ) 
 výroba skákajúcej lopty ( zmena skupenstva ) 
 efektné dymové kruhy ( toroidný vír, schopnosť udržania energie ) 
 záhadná ruka ( kyslosť a zásaditosť, PH indikátory ) 
 kúzlo s bankovkou  ( horenie ) 
 dračí dych ( ukážka a definícia explózie ) 

 
Exkurzia - Banská Štiavnica 
 
Besedy, prednášky, aktivity 
  

Termín Názov, téma Zabezpečuje Trieda 

25.9. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

12.10. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

19.10. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

1.3. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

15.3. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

22.3. Zdravý úsmev - projekt 
dentálna hygienička 
A.Krokkerová 

1. 

6.10. Moja životná cesta CPPPaP 9. 

23.11. 
Finančná gramotnosť -svet 
peňazí 

Partners Group SK      8.,9. 

1.12. Už som na 2. stupni CPPPaP 5. 

12.1. Alkohol a fajčenie RÚVZ 7. 

12.2. 
Zážitkové vzdelávanie - 
II.SV.VOJNA 

Múzeum na kolesách 5.,6.,7. 

12.2. 
Zážitkové vzdelávanie - 
Zdravoveda, I.pomoc 

Múzeum na kolesách 1.,2.,3.,4. 

15.2. Finančná gramotnosť Partners Group SK 3.,4.,8.,9. 

3.3. Poruchy stravovania RÚVZ                        7. 

3.3. Duševné zdravie RÚVZ 9. 

8.3. Trendy a zdravotné riziká RÚVZ 9. 

12.3. Ako si nájsť kamaráta RÚVZ 8. 

25.4. Moja životná cesta CPPPaP 8. 



Spolupráca školy s verejnosťou a rodičmi 

- propagácia na verejnosti 

  
: škola je zaradená do Zoznamu iMAP Škôl 

  škola podporuje nové interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré: 
  zvyšujú záujem žiakov o učenie 
  zlepšujú zapamätanie nových vedomostí 
  odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie 
  pomáhajú rýchlejšie pochopiť učebnú látku 
  využíva: 
  iMAPy - myšlienkové mapy tvorené podľa zásad TonyhoBuzana 
  iMindMap ULTIMATE - program na prácu s myšlienkovými mapami 
  umožňuje: 
  učiteľom viesť vyučovanie pomocou programu iMindMapUltimate 
  žiakom zvládať techniku iMAP pre lepšie učenie sa 
  používať program i MindMapHome and Student 

  
: školský časopis Školák - škola od roku 2003 pravidelne vydáva školský časopis, s ktorým sa 

pravidelne úspešne zapájame do súťaže v tvorbe školských časopisov 
  
: propagačné video o škole 
  
: webová stránka školy 
  
: príspevky do novín - pravidelné príspevky učiteľov a žiakov  
  
: vlastná školská žiacka knižka vydaná firmou ŠEVT 
  
: Slávnostná školská akadémia 10. ročník, za účasti pozvaných hostí a rodičov oceňujeme úspechy 
našich žiakov 
  
: výstavy, prezentácia žiackych prác na rôznych výstavách pre verejnosť,  
  
: výborná reprezentácia žiakov na súťažiach vedomostných, tvorivých či športových 
  
: dobrý prospech žiakov na stredných školách 
  
: aktívna účasť na projektoch 
  
: široká ponuka krúžkovej činnosti v spolupráci s našimi pedagógmi, jazykovými školami i základnými 

umeleckými školami 
 
  
: prednášky pre rodičov - pre rodičov predškolákov sú  pripravené prednášky a besedy  pre  na témy: 
školská zrelosť, predstavujeme našu školu, školský vzdelávací program, zápis do prvého ročníka 
  
: projekt Predškoláci v školeročník - propagácia školy, predškoláci strávia dopoludnie v škole pod 
vedením pedagógov, získajú certifikát,  
  
: spolupráca rodičov pri rôznych akciách - Dni zdravej výživy, Súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, 

Hovorme o jedle, Tvorivé dielne, Karneval 

 

 

 
  



- spolupráca s materskými školami 
: využitie telocvične 
: výučba anglického jazyka 
: projekt čítame v MŠ, rozvoj predčitateľskej gramotnosti 
: spoločné podujatia   
: projekt Predškoláci v škole 
: prednášky, besedy 
: vzájomná výmena skúseností, vypracovanie plánu Spolupráce ZŠ s MŠ 
- spolupráca so zriaďovateľom 
: zabezpečenie kultúrneho programu na rôzne spoločenské podujatia: Deň matiek, Štefánska jazda, 
Vítanie detí do života, Zlaté svadby, Stavanie mája, Mesiac úcty k starším 
: príspevky do Soblahovských novín 
: aktívne zapájanie sa žiackymi prácami na výstavách 
: spolupráca pri administratíve a materiálno-technickom zabezpečovaní školy 
Poskytovanie služieb verejnosti: 
Služby triedneho učiteľa  
- komunikácia s rodičom a žiakom cez internetový portál Bez kriedy, Komensky 
- internetová žiacka knižka 
- individuálne konzultácie  
- individuálne a spoločné rodičovské združenia  
- triednické hodiny  
  
Služby školského špeciálneho pedagóga  
- konzultácie s rodičmi a žiakmi  
- individuálna práca so začlenenými žiakmi  
- individuálne diagnostické hodiny 
  
Služby výchovného  poradcu  
- poskytuje komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 
školskom prostredí 
- voľba školy, povolania  
- zisťovanie záujmu a o budúce povolanie - práca s programom Sprievodca svetom povolaní  
- dotazník:  voľba povolania 7.- 8. ročník  
- konzultačné hodiny pre rodičov žiakov 9. ročníka: pomoc pri vyhľadávaní strednej školy  
- stredoškolák : 8.- 9. ročník: informácie a rady pri výbere školy  
- individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov  
  
Služby aspolupráca s CPPPaP 
- prednášky pre rodičov  
- diagnostikovanie žiakov 
Služby a spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 
- logopedická starostlivosť 
- čítací skríning 
- školská zrelosť 
- konzultácie s rodičmi  
- diagnostikovanie žiakov 
  
Školský klub detí  
- navštevujú žiaci pred začiatkom vyučovania a  po skončení vyučovania do 17:00 hod. 
 
Školská jedáleň  
- stravovanie žiakov a zamestnancov našej školy  
- stravovanie cudzích stravníkov 
- prenajímanie školskej jedálne na rôzne akcie  

 

 
  



Otvorená škola  
- možnosť využitia učebne IKT  
- prenájom telocvične  
- prenájom tried 
- využitie priestorov školy pri organizovaní výstav  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Národné projekty, do ktorých sme sa zapojili: 

  
  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ 

  

-     národný projekt prinesie vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 
systému, jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho 

obsahu  

  „Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ“ 

-     národnýprojekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka s možnosťou 
získania didaktických prostriedkov na výučbu  jazyka pre I. aj II. stupeň 

  „Zvyšovanie kvality na ZŠ s využitím elektronického testovania“ 

-       cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných 

škôl do elektronického testovania  

-     prínos pre školu:moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy, podpora 

autoevalvácie školy, zvýšenie prestíže školy, bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze 
testov a úloh 

  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ 

-      národný projekt je zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 

a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností  

  „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí“ 

-     prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava 

žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády 

  „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

-            národný projekt je zameraný  na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie 

a myslenie súčasných detí a mládeže, bude pritom využívať nové informačné a komunikačné 
technológie 

 



Rozvojové projekty: 

  Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách. 

 Názov projektového zámeru: Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov 

Projektový zámer na základe predložených informácií a dokumentov splnil podmienky určené vo výzve 

na predkladanie projektových zámerov – bola vydaná pozitívna hodnotiaca správa. V druhom kole 
žiadame o NFP. Vydaná pozitívna hodnotiaca správa. 



Škola je zapojená aj do  projektov:   

 
ZELENÁ ŠKOLA– projekt pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými 
krokmi, tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú 

znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť 
detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú 

najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k 

životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

Sprievodné akcie a projekty:  

ZBER 

DEN ZEME, SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - aktivity 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

LESNÁ PEDAGOGIKA - aktivity pre žiakov 

  

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  – celkové zameranie školy na zdravý životný štýl, je 

charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít.  Realizujeme 
prednášky a tvorivé činnosti, zapájame žiakov do pohybových aktivít. 

Sprievodné akcie a projekty:  

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY - tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, 

zvýšenia konzumácie zeleniny a ovocia. 

Projekt - HOVORME O JEDLE 

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 

DEŇ NARCISOV - charitatívna činnosť, organizovanie verejnej zbierky 

DETSKÝ ČIN ROKA - aktívne sa zapájame so detskej poroty 

BEH SOBLAHOVA– zapojenie žiakov do pohybových aktivít, každoročne sa na ňom zúčastňujú žiaci 

z trenčianskeho regiónu  

LYŽIASKY VÝCVIK 

OTVORENÁ ŠKOLA – myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná prostredníctvom 
zapájania sa do projektov Otvorená škola – IKT a šport, na ktoré získavame finančné prostriedky z 

Ministerstva školstva SR. Prostredníctvom ich realizácie  otvárame svoje brány pre žiakov, rodičov a 
verejnosť v čase vyučovania i v čase mimo vyučovania.   

INFOVEK – prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporuje projekt premenu 

tradičnej školy na modernú, pomáha  v rozvoji samostatnosti a tvorivej práce žiakov. Vytvárame 



priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT a venujeme 

pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí v tejto oblasti.  

Sprievodné akcie a projekty:  

PROJEKT POČÍTAČE ŠKOLÁM - je zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, inováciu 
edukačného procesu, rozvoj záujmových aktivít žiakov, získavanie ďalšej počítačovej techniky. V škole 

sú dve odborné učebne informatiky, ktoré sú plne využívané v rámci edukačného procesu i v rámci 
mimoškolských aktivít. Žiaci sa úspešne zapájajú do rôznych teleprojektov. 

iBOBOR - celoslovenská informatická súťaž, súťaž podporuje využívanie IKT 

PROJEKTOVÉ DNI 

Školské projekty: 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

ČÍTAME V MŠ –tento projekt realizujeme v súvislosti s rozvojom čitateľskej gramotnosti pravidelne 
každý rok. Žiaci 3. a 4. ročníka čítajú pred spanímdeťom materskej školy, čím rozvíjame predčitateľskú 

gramotnosť a upevňujeme aktívne počúvanie s porozumení. 

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME - čitateľská súťaž pre žiakov 

ŠKOLAK - ŠKOLSKÝ ČASOPIS  

na propagáciu  a predstavenie školy budúcim školákom a rodičom 

PREDŠKOLÁCI V  ŠKOLE - deti predškolského veku strávia dopoludnie v škole, pod vedením 
pedagógov ZŠ, získajú certifikáty. 

PREDNÁŠKY PRE RODIČOV - zástupkyňa školy a školský špeciálny pedagóg prednáša na témy: 
školská zrelosť, predstavujeme školu a školský vzdelávací program, zápis do prvého ročníka - máme 

doma prváka. Prednáška je spojená s besedou. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky  

- Škola má 9 kmeňových učební. V každej triede máme pripojenie na internet. Postupne sa zariaďujú 
novým školský nábytkom: výškovo nastaviteľné dvojmiestne lavice a stoličky, katedry a skrine. V 

každej je nová trojdielna magnetická tabuľa Triptych, prevedenie tabule: biele /na písanie fixkou/ a 
tmavé /na písanie kriedou/ na zdvíhacom hliníkovom stojane. 
Z 9 kmeňových učební  sú 4 digitálne učebne. V každej je 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 

1 dataprojektor s krátkou /ultrakrátkou/ projekciou, interaktívny program Flow!Works, AktiveInspire, 
Grafity, program iMindMap 
  
- Štyri odborné učebne IKT: 
IKT I. : počítačová sieť s pripojením na internet, 13 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 

dataprojektor, premietacie plátno, učiteľský server, tlačiareň, skener, program iMindMap 
IKT II.: počítačová sieť s pripojením na internet, 17 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 

dataprojektor, magnetická tabuľa na písanie fixkou, program iMindMap 
IT: s pripojením na internet, 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor s 

ultrakrátkou projekciou, interaktívny program Grafity, vizualizér, program iMindMap, magnetická 
tabuľa na písanie fixkou. 



  
- Polytechnická učebňa /  obnova polytechnickej učebne – projekt. 
- Telocvičňa - na vyučovanie TSV sa využíva aj trávnaté ihrisko OŠK a asfaltové ihrisko s 2 
basketbalovými košmi. 
- Jedna samostatná miestnosť ŠKD, ktorá je vybavená novým nábytkom pre žiakov a magnetickou 
tabuľou na písanie fixkou. 
- Dva učiteľské kabinety: kabinet výchovného poradcu a kabinet TSV. Samostatné učiteľské kabinety 

sa v budove nenachádzajú, pomôcky sú uskladnené v kmeňových učebniach.  
- Na výučbu v triedach používajú pedagógovia prenosný notebook a dataprojektor. 
- Škola má vybudovaný bezbariérový prístup do budovy školy a školskej jedálne. 
- Prerobené kúrenie ŠJ, MŠ, ZŠ nová plynová kotolňa  
- MŠ 3 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor s krátkou projekciou, interaktívny 
program, tlačiareň. 
  
V školskom roku 2015/2016 bola urobená kompletná výmena elektroinštalácie v budove ZŠ, 
kompletná výmena osvetlenia v budove ZŠ a vymaľované vnútorné priestory školy 
V školskom roku 2016/2017 bolo urobené odvodnenie budovy - telocvičňa. Vybudovaná ekoučebňa, 

čiastočná úprava parku v areáli školy. 
V školskom roku 2017/2018  

- osadenie nových dverí (náraďovňa, telocvičňa, vstup do suterénu/ 
- rekonštrukcia osvetlenie v telocvični 

- rekonštrukcia spŕch v šatniach pri telocvični, osadenie fólií na oknách 

- výmena nových žalúzií (kancelárie, 1.ročník) 
- obnova žiackych toaliet na poschodí ZŠ 

- vybavenie toaliet a kancelárií hygienickým zariadením (toaletné koše, mydlá, utierky) 
- zakúpenie kopírovacieho stroja do zborovne 

- obnova PC v učebni IKT 2. 
- zakúpenie IT technológie 2. a 9. ročník (interaktívna tabuľa, PC, projektor s krátkou 

projekciou)  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Normatívne 
finančné 

prostriedky 

Rozpočet 
(EUR) 

Skutočná dotácia vyčerpané zostatok 

ZŠ 393 516 393 516 376 144 17 372 

Nenormatívne 

finančné 
prostriedky 

    

asistent učiteľa 7 564 7 564 7 564 0 

odchodné - 

dôchodok 

2 392 2 392 2 392 0 

vzdelávacie 

poukazy 

5 248 5 248 5 248 0 

lyžiarsky kurz 2 250 2 250 2 250 0 

učebnice 73 73 73 0 

MŠ - predškoláci 2 392 2 392 2 392 0 

SPOLU 
nenormatívne 

18 397 18 397 18 397 0 

     

Zostatok 

normatívne 
z r.2016 

21 390 21 390 21 390 0 

     



SPOLU 
normatívne + 

nenormatívne 

433 303 433 303 433 303 17 372 

     

 

 

Orginálne 
kompetencie 

rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

materská škola 79 200 79 200 78 658 542 

školská jedáleň 47 604 47 604 47 604 0 

školský klub detí 21 182 21 182 21 182 0 

SPOLU 147 986 147 986 147 444 542 

 

KAPITÁLOVÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

Kapitálové na rekonštrukciu el. osvetl. a rozvodov v telocvični  30.300 EUR 

Kapitálové do ŠJ – smažička + konvektomat ........................... .12.085 EUR 

 

Vlastné 
príjmy 

skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

ZŠ        14 356 13 730 626 

MŠ 5 031  5 031 0 

ŠJ        19 594 19 594 0 

ŠKD 6 111  6 111 0 

spolu 45 092 44 466 626 

 

 

2% dane skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

prenesené z r. 2016 1 875,9   

r. 2017 2 419,97 186  

poplatky (vedenie účtu, 
potvrdenia) 

- 17,20  

    

SPOLU 4 295,87 185,20 4 110,67 

Príspevky ZRPŠ skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

prenesené zo šk.r. 
2016/2017 

2 478,28   

r. 2017 - 2018 2 960 + 175 4 799,94  

úroky 1,03   

    

SPOLU 5 614,31 4 799,94 814,37 



§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Plnenie stanoveného cieľa 

Základné rozmery modelu školy  

V školskom roku 2017/2018 ovplyvňoval prácu  školy Školský zákon, Štátny vzdelávací 
program (ŠVP, iŠVP), Školský vzdelávací program (ŠkVP, iŠkVP), Pedagogicko – organizačné pokyny 

MŠ SR na školský rok 2017/2018, rozširujúci sa trh práce, ktorý vyžaduje od žiakov okrem 
materinského jazyka aj ovládanie jedného až dvoch  cudzích  jazykov a prácu s informačnými 

technológiami.  

Na základe toho pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňovali vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívali  
princíp riešenia  problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšovali podiel samostatnej 

práce žiakov vo vyučovaní. 

 Poslaním školy je uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi 

stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 
vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a 

na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.  

Princípy školy sú sformulované do štyroch pilierov vzdelávania, ktoré podporuje medzinárodná 

organizácia UNESCO:  

  učiť sa poznávať – budovať si základné predpoklady pre úspešnú komunikáciu, otvárať sa 

rôznym oblastiam poznania  

  učiť sa jednať - to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi -  profesijná príprava sa 
sústredí na univerzálne zručnosti, učí flexibilite, nekonvenčnému a inovatívnemu mysleniu 

  učiť sa žiť medzi ľuďmi – dokázať úspešne komunikovať, spolupracovať a rešpektovať 
odlišnosti každého človeka  

  učiť sa byť – dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a svoje konanie 
a tým tiež za okolitý svet 

 V oblasti výchovy a vzdelávania sme sa sústredili na rozvoj kľúčových kompetencií, ktorými 

chceme poskytnúť všetkým žiakom dostatok podnetov na ich rozvoj v rámci: 
-        ich osobnostného rozvoja 
-        rozvoja komunikačných a sociálnych zručností 
-        rozvoja finančnej gramotnosti 
-        rozvoja mediálnej gramotnosti 
-        spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 
-        rozvoja čitateľskej gramotnosti 
-        spôsobilostí riešiť problémy 
-        vnímať a chápať kultúru 
-        matematického myslenia a základných schopností v oblasti vedy a techniky 

a to prostredníctvom využívania aktivizujúcich a motivujúcich metód, osobnostného rozvoja žiaka 

a rešpektovania jeho jedinečnosti, využívania informačných a komunikačných technológií, stálou 
výmenou skúseností vyučujúcich, zapájania žiakov do procesu učenia sa, preferovaním samostatnej aj 

tímovej práce žiakov. 

 



V oblasti vytvárania optimálnej psychosociálnej klímy v triede sme sústredili pozornosť na: 
-         bezodkladné riešenie problémov v prípade podozrenia z ohrozenie mravného vývinu žiakov 
-         sledovanie prejavov násilia na deťoch, šikanovania, psychického a fyzického týrania 
-        hodnotovú orientáciu, ktorá prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v škole i v spoločnosti 
-       vytváranie pozitívnej klímy v rámci prevencie násilia na školách 

a to prostredníctvom spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, bezodkladného riešenia problémov 
s CPPPaP, s pediatrom, sociálnym kurátorom, policajným zborom prostredníctvom konzultácií a besied 

so žiakmi, pri riešení postupujeme individuálne, využívame spoluprácu so školským špeciálnym 
pedagógom, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie. 
 

V oblasti prevencii drogových závislostí 
-        sme spolupracovali s koordinátorom prevencie, organizovali pre žiakov aktivity zamerané na elimináciu 

drogových závislostí 
-        využívali sme doplnkovú literatúru, organizovali besedy a prednášky 
-         uplatňovali a dôsledne dodržiavali zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v základných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v 
 priestoroch ihrísk. 

-        venovali sme pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému 

rozvoju  žiakov  rozširovaním    organizačných   foriem   telesnej výchovy, uplatňovaním   pohybových  

aktivít v rámci krúžkovej činnosti a pri vhodnom počasí vyučovať hodiny telesnej výchovy na ihrisku 

OŠK Soblahov a priľahlých plochách 

     
V oblasti  informatizácie vo vyučovacom procese 

-        zabezpečujeme žiakom základné vzdelanie v oblasti digitálnej gramotnosti – t.j. schopnosti porozumieť 

informáciám a používať ich v rôznych formách z rôznych zdrojov 
-        zabezpečili sme prístup k on-line informáciám 
-        pokračovali v zaradení  predmetu informatika pre všetkých žiakov školy vo vyučovacom procese 
-        využívali IKT u žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu postihnutia 
-        vo vyučovacom procese sme aktívne využívali IKT  a tým sa zamerali na tvorivý spôsob učenia sa, na 

aplikáciu nových poznatkov, na spoluprácu pri budovaní vedomostí, na reflexiu procesu učenia sa 
       
V oblasti environmentálnej výchovy  

-        sme sa snažili rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na regionálne využitie prírodných zdrojov a spotrebe zdrojov 
-        zamerali sme sa na ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalitu života – separovanie odpadu 

v triedach, v obci, zamerali sme sa na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia 
-        zabezpečovali sme výchovu detí vo vzťahu k ochrane životného prostredia –  tradičný zber papiera, 

plastových uzáverov, použitých batérií, plastových fliaš 
-        pokračujeme v práci v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená škola 
-        naďalej sa zapájame do projektu Detský čin roka  

    
V oblastirozvoja finančnej gramotnosti žiakov 

-        sme sústredili pozornosť žiakov na pochopenie a váženie si hodnoty ľudskej práce a peňazí ako 

jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 
-        snažili sme sa o to, aby si žiaci osvojili vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedkami ich zabezpečenia 
-        osvojili si, čo znamená žiť hospodárne 
-        vedeli stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 

  
     
V oblastimultikulárnej výchovy 

-        sme zamerali pozornosť na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj ich akceptácie a medziľudskej 

tolerancie 
-        na spoznávanie iných kultúr a ich emocionálne pochopenie v mene mierovej spolupráce príslušníkov 

iných kultúr 



-        snažili sme sa dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do 

úvahy ich historické a sociálne súvislosti 
-        zamerali sme pozornosť žiakov na rozvoj poznania, tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a 

konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 
-        zameral sme sa aj na medziľudské vzťahy v škole, vzťahy: učiteľ-žiak, žiak-žiak, škola-rodina 

  
Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy sme sa snažili o to, aby sme 

žiakov motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovaniu základnej požiadavky - úcty k 

osobnosti dieťaťa, uznania jeho hodnoty ako človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez 
ohľadu na jeho momentálny stav. 

Strategické plánovanie vzdelávania. 

Strategické plánovanie nám pomáha určiť : 

-          kde sa chceme v našej škole posunúť v priebehu nasledujúceho obdobia 

-          ako sa tam dostaneme 

-          ako budeme vedieť, či sme sa tam dostali 

  

Strategické plánovanie vychádza: 

-          zo zdieľanej  predstavy želaného stavu v budúcnosti, teda toho, čo chceme robiť (vízia , poslanie, 

hodnoty) 

-          z poznania súčasného stavu školy a okolitého prostredia – čo sme schopní urobiť a aké sú 

príležitosti a ohrozenia vonkajšieho prostredia (SWOT analýza) 

-          z náčrtu kľúčových smerov, priorít a činností, ktorými chceme naše predstavy naplniť (stratégie 

a ciele..) 

  

Hľadáme odpovede na otázky: 

-          Aké podmienky vytvoriť, aby sa žiaci na vyučovaní aktívne učili ? 

-          Ako priblížiť vyučovanie viac praxi (prepojenie so životom) a vzdelávacím potrebám žiakov? 

-          Ktoré vedomosti, zručností, budú naši žiaci po skončení školy potrebovať (pre ďalšie vzdelávanie, 

osobný rast, uplatnenie na SŠ..) a ako ich dostať do vyučovania? 

-          Ako zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovaných vzdelávacích služieb premietnutú do spokojnosti 

žiakov, rodičov, SŠ...)? 

  

Pedagogické ciele: 

-          rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov pomenované v profile absolventa školy 

-          v  priebehu nasledujúcich rokov zvýšiť mieru aktívneho učenia žiakov v škole 

-          na podporu obsahovej reformy uskutočniť aj didaktickú reformu zameranú na používanie 

moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem i metód vzdelávania 



-          posilniť určité oblasti kurikula kvôli rozšíreniu jazykových kompetencií absolventov základných 

škôl, v záujme zlepšenia informačnej gramotnosti žiakov, v záujme zlepšenia čitateľskej a 

finančnej gramotnosti, zmeny celkového chápania kurikula s dôrazom na získavanie kompetencií 

žiakov 

-          do 3 rokov budeme hodnotiť žiaka na základe portfólia jeho prác aspoň v polovici predmetov 

-          neustále zvyšovať úspešnosť našich žiakov v testovaní a v reprezentácií školy vo vedomostných, 

umeleckých a športových súťažiach 

-          aplikovať najnovšie prístupy k vzdelávaniu: 

         postupy vyučovania, ktoré rešpektujú potreby mozgu 

         skombinovať kurikulum s mozgovokompatibilným vyučovaním 

         monitorovať svoje vyučovacie postupy, snažiť sa ich zladiť s učebným štýlom žiaka  

         využívať techniky učenia sa zdokonaľovania pamäte MEMLETIC ( asociácia,     

vizualizácia, verbalizácia, simulácia učiva, opakovanie) 

         pri tvorbe cieľov výučby aplikovať poznatky revidovanej Bllomovej taxonómie  

(dvojdimenziálna úroveň - znalostná dimenzia, dimenzia kognitívneho procesu) 

Personálne ciele: 

-          do 3 rokov všetci zamestnanci zdokonalia  zručnosti v práci s IKT technológiami 

-          100% využívanie interaktívneho programu ALF, vlastná tvorba testov 

-          100% využívanie programu iMinMap a aktivizujúcej metódy Myšlienkove mapy 

-          zabezpečiť dovzdelávanie pedagógov (využívanie inovatívnych metód pre podporu aktívneho 

učenia žiakov, v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti) 

-          zvyšovať skúsenosti s elektronickým testovaním žiakov eTest 

-          zvýšiť participáciu zamestnancov na dlhodobom plánovaní rozvoja školy 

 Koncepcia tvorby stratégie: 

Pedagogický prístup uplatňovaný vo vyučovaní: 

Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný. 

Dať škole zmysel a spojiť ju so životom. 

Na základe toho pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňujú vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívajú  

princíp riešenia  problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšujú podiel samostatnej 

práce žiakov vo vyučovaní.   

 



Vízia školy: 

-          Moderná škola poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami 

-          Neustále smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka  

Strategické ciele: 

1.     Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa 

v živote. 

2.     Vytvoriť a zaviesť do každodennej práce školy systém riadenia kvality školy.  

Úloha: 

Ponúknuť novú kvalitu vzdelávania v ktorom bude tradičné a encyklopedické vzdelávanie nahradené 

vzdelávaním pre život, vzdelávaním prepojeným s praxou a bude odrazovým mostíkom k ďalšiemu 

vzdelávaniu. 

ZMENY V KURIKULU: 

-          Filozofia vzdelávania 

-          Ciele vzdelávania 

-          Stratégie vzdelávania 

-          Metódy a formy vzdelávania 

-          Hodnotenie žiaka 

  

Filozofia vzdelávania 

Odkiaľ Kam  Prínos pre žiaka 
Vzdelávanie pre vzdelávanie Vzdelávanie pre život Úspešnosť v živote 

Zvýšenie vnútornej motivácie 
Zodpovednosť za vzdelanie a 

Osobný rozvoj žiaka nesie 
učiteľ, škola 

Škola poskytuje možnosť 
osobného rastu 

Vytvorí všetky podmienky pre 
získanie kvalitného vzdelávania 

Žiak je vedený k zodpovednosti 
za vlastný osobný rozvoj 

Zvýši sa motivácia žiaka a tým 
i jeho výsledky – kvalitnejšie 

vzdelávanie 

Zodpovednosť 

  

Všetko čo sa má žiak naučiť 
určuje štát 

Prispôsobenie ponuky záujmu 
žiaka, potrebám praxe, 

požiadavkám SŠ 

Lepšia uplatniteľnosť 
absolventa 

  

 

 



 

Ciele vzdelávania 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Dôraz na obsahy Doraz na kľúčové kompetencie 

Dôraz na výkonový štandard 

Kompetencie umožnia žiakom 

využívať, aplikovať získané 
poznatky 

Encyklopedické poznatky, nie 

vždy podávané v súvislostiach, 
malé prepojenie s praxou 

Vzájomné súvislosti a s praxou 

prepojene poznatky 
Lepšia využiteľnosť 

 

Stratégia vzdelávania 

Odkiaľ  Kam Prínos pre žiaka 
Odovzdávanie hotových 
poznatkov 

Konštruovanie, objavovanie, 
aktívne osvojenie si poznatkov 

Lepšie pochopiť 

Schopnosť využiť aplikovať, 

objavovať nové 
Učiteľ je sprostredkovateľom 

tradičných hodnôt 
Učiteľ riadi žiakovu vlastnú 

skúsenosť, pomáha mu 
pochopiť vlastné vzdelávacie 

procesy 

Rozvíjanie metakognitívnych 
schopností 

Aktívne získavanie poznatkov 

Rozvoj vnútornej motivácie 

Poznanie vlastného štýlu učenia 
sa 

 Metódy a formy 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Aktívny učiteľ 

Pasívny žiak 

Metódy tradičné 

Aktívny žiak (žiak sa učí) 

Metódy: 

Projektové vyučovanie 

Problémové vyučovanie 

Tímová práca 

Aktivizujúce metódy 

Diskusia 

Práca na projektoch 

Ukázať žiakom v čom a ako sa 

zlepšiť 

Rozvoj tvorivosti 

Rozvoj kritického myslenia 

Hodnotenie žiaka 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Cieľ: klasifikovať žiaka Cieľ: poskytnúť spätnú väzbu Ukázať žiakom v čom a ako sa 

zlepšiť 



Formovať žiaka 
Prevažovalo hodnotenie na 

konci jednotlivých etáp výuky 
Sumatívnemu hodnoteniu 

predchádza formatívne 

Dôraz na sebahodnotenie žiaka 

Posilňuje zodpovednosť žiaka  

Dáva možnosť zlepšiť sa 

Nejasné a nie vždy s cieľmi 
prepojené kritéria hodnotenia 

Jasne definované kritéria 
hodnotenia, žiak vie čo má 

robiť, aby bol úspešný 

Úspešný žiak 

Porovnávanie výkonu žiakov 
vzhľadom k určeným normám 

Individuálny vzťahový rámec - 
hodnotenie pokroku žiaka 

Vyššia motivácia 

 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Úspechy a nedostatky 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba úroveň výchovy a 

vzdelávania zlepšiť / SWOT analýza/ : 
  
Silné stránky školy 
  
  bezpečná škola - poloha školy v tichom prostredí, zdravé životné prostredie  
  spoločný areál ZŠ a MŠ, možnosť využívania športového areálu, školský klub detí, školské 

stravovanie  
  IKT technológie - vybavenosť na počet žiakov  
  vlastná profilácia inovovaného školského vzdelávacieho programu   

  anglický jazyk od 1. ročníka 
  informatika od 1. ročníka 
  tvorivé písanie od 3. ročníka 
  rozvoj komunikačných schopností od 5. ročníka 
  rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
  rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 

  úspešnosť žiakov v Testovaní  
  poskytovanie logopedickej starostlivosti a poradenských služieb  
  etablovanie školy  
  kvalitná reprezentácia školy a obce Soblahov  
  široká ponuka záujmových krúžkov  
  škola je zaradená do zoznamu iMAP škôl, využíva elektronické testovanie žiakov e-Test a online 

testovanie ALF  
  zapojenosť do národných projektov 

  
Slabé stránky školy 
  
  nedostatočné priestorové vybavenie - odborné učebne : dielne, kuchynka, učebňa ANJ, fyzikálno-

chemické laboratórium... 
  nízky počet žiakov na II. stupni ZŠ 
  časť komunity nemá dobrý prehľad o aktivitách 
  ešte stále nedostatočné prepojenie vyučovania s praxou 
  nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód 

  



Ohrozenia 

 
  demografická situácia v obci 
  vysoké požiadavky rodičov na výkon žiaka 
  zhoršujúce sa študijné návyky žiakov 
  ďalšie školy v dostupnosti 
  krátky čas na realizáciu zmien 
  možnosť nepochopenia a obáv zo strany rodičov z nového 
  nedostatočne pripravené legislatívne prostredie pre realizáciu kurikulárnych zmien 
  strata úcty k vzdelávaniu 

 
Príležitosti 

 
  trendom tlak na inovatívnosť výučby, nové vzdelávacie metódy a formy práce 
  záujmové projekty pre žiaka, aktívne učenie sa - podpora 
  hodnotiť žiaka na základe jeho portfólia 
  silná vnútorná motivácia učiteľov ku zmene, vzdelávanie učiteľov 
  dobrá tímová spolupráca  
  využitie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, možnosť prispôsobiť vzdelávanie 

najmodernejším trendom 
  skúsenosti z využívaním IKT vo vyučovaní všetkých predmetov 
  práca s talentovanou mládežou 
  spolupráca školy s inštitúciami 
  možnosť vypracovať vlastný iŠkVP 
  čiastočná možnosť profilácie školy 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľkou školy. Rešpektuje 
psychohygienické potreby žiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.  

1. hodina  08:05  - 08:50 

2. hodina  08:55  - 09:40 

3. hodina  09:50 - 10:35   Prestávka na obed / 30 minút / 

4. hodina  10:50 - 11:35     

5. hodina   11:40 - 12:25    1. - 2. ročník po 5. hodine 

6. hodina  12:30 - 13:15    3. - 9. ročník po 6. hodine 

7. hodina  13:45  - 14:30 

8. hodina  14:35 - 15:20 

 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

záujmové krúžky ZŠ 

Badminton Mgr. Ľuboslava Jozeková 

Športové hry Mgr. Andrej Paulíny 

Loptové hry Mgr. Andrej Paulíny 

Tanečno-pohybový Mgr. Gabriela Pytlíková 

Čitateľská dielňa Mgr. Monika Balajová 

Výtvarný krúžok Mgr. Kristína Božková 

Hasičský krúžok Marián Vančo 

Nemecký jazyk PaedDr. Miroslava Chrastinová 

Ruský jazyk PaedDr. Miroslava Chrastinová 

Taliansky jazyk Adriana Ridošková 

v spolupráci - ZUŠ Nemšová 

hudobný odbor - dychové nástroje Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS.art. 

hudobný odbor - dychové nástroje Slavomír Markech 

hudobný odbor - klávesové nástroje PaedDr. Lenka SijkováSopoligová 

v spolupráci - Jazyková škola Empíria 

Anglický jazyk Mgr. Katarína Gáborová 

v spolupráci - Lucy´sEnglishSchool  

Anglický jazyk Mgr. Lucia Plevová 

 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Ingrid Oravcová 

V Soblahove, 25. septembra 2018 

Správa prerokovaná a schválená v pedagogickej rade dňa 26. septembra 2018. 

 

 


