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

Názov školy Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica 

Adresa školy Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica 

Telefón  048/4170686 

Internetová stránka školy www.sitnianskaskola.sk  

E-mail skola@zssitnianska.sk  

Zriaďovateľ Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26 
 

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

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

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

Rada školy  
 Titul, meno, priezvisko  E-mail 
predseda (zástupca rodičov) Mgr.  Peter Libutka libutka@me.com 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Eduard Gabčo gabco@zssitnianska.sk 

 Mgr. Boris Cipov cipov@zssitnianska.sk 

ostatní zamestnanci         Katarína Kubišová jedalen@zssitnianska.sk  

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

 Mgr. Jana Mesarkinová jana.mesarkinova@finacnasprava.sk 

 PhDr. Dagmar Šonkoľová dagmar.sonkolova@gmail.com 

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

 Ing.  Martin Turčan martin.turcan@banskabystrica.sk  

 Ing. Soňa Bartková    sona.bartkova@banskabystrica.sk  

 Mgr. Vladimír Pirošík             pirosik@changenet.sk 

             
Rada školy v priebehu školského roka 2016/2017 zasadala podľa harmonogramu. Na svojich 
stretnutiach sa vyjadrovala k predkladaným návrhom v zmysle čl.3 písm. e)  Štatútu rady školy.   
 

Poradné orgány školy      

 1. Pedagogická rada školy 

 2. Gremiálna rada riaditeľa 

 3. Metodické orgány  

 Humanitné laboratórium               expert (vedúci MZ) pre I. stupeň:  Mgr. Bartošová 
                                                                expert (vedúci PK) pre II. stupeň: Mgr. Gerö 

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

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

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

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

 MZ ŠKD                          vedúca MZ: Bakošová 

Experti jednotlivých laboratórií a vedúca MZ ŠKD sú členmi grémia (širšieho vedenia) školy. Medzi 
laboratóriami kooperujú ciele a úlohy vo vzťahu k zámerom školy a celoškolským aktivitám. Zod-
povedajú za dodržiavanie učebných osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, koordi-
nujú aktivity a úlohy jednotlivých členov. Vykonávajú  riadiacu, kontrolnú činnosť v rámci laborató-
ria a vyhodnocujú plnenie cieľov laboratórií.  
 

http://www.sitnianskaskola.sk/
mailto:skola@zssitnianska.sk
file:///J:/Users/Users/Jon/AppData/Local/Temp/riaditel@zssitnianska.sk
file:///J:/Users/Users/Jon/AppData/Local/Temp/zastupca2@zssitnianska.sk
file:///J:/Users/Users/Jon/AppData/Local/Temp/jedalen@zssitnianska.sk
mailto:libutka@me.com
mailto:gabco@zssitnianska.sk
mailto:cipov@zssitnianska.sk
mailto:jedalen@zssitnianska.sk
mailto:alena.dorotovicova@gmail.com
mailto:jana.mesarkinova@finacnasprava.sk
mailto:dagmar.sonkolova@gmail.com
mailto:jakub.gajdosik@banskabystrica.sk
mailto:martin.turcan@banskabystrica.sk
mailto:sona.bartkova@banskabystrica.sk
mailto:pirosik@changenet.sk


 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

SITNIANSKA 32, 974 11  BANSKÁ BYSTRICA 

 

 

 

 3 

4. Komisie: výchovná, inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná, škodová, stravovacia,                 
                     komisia BOZP, zdravotná, komisia pre porušenie pracovnej disciplíny. 

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

Počet žiakov školy : 396 

Počet tried : 19 

Podrobnejšie informácie: 

k 15.9.2016 

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

Počet žiakov 62 49 46 54 39 42 47 31 26 396 

Z toho žiaci so ŠVVP 1 1 4 3 5 0 1 5 1 21 

Z toho v ŠKD 52 43 31 20 0 0 0 0 0 146 
 

k 31.8.2017 

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

Počet žiakov 63 49 47 53 39 43 45 30 26 395 

Z toho žiaci so ŠVVP 1 1 6 3 5 1 1 5 1 24 

Z toho v ŠKD 54 42 28 11      135 

 

 
Školský klub detí 

počet oddelení  6 

počet zapísaných detí 146 

 

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

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2016:                      70/ z toho dievčat    32 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2016:           62/ z toho dievčat    31 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:             8/ z toho dievčat           4 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2017 
 

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

Počet žiakov 0 1 0 0 4 26 31 

 

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

 Gymnáziá Stredné odborné školy Spolu 

8.ročné 4.ročné 

 
ISCED 

Stredné 
vzdelávanie 
s maturitou 

Stredné odborné 
vzdelávanie 
s maturitou 

Stredné   
odborné  

vzdelávanie 

Zaučenie  
v odbore 

 

prihlásení 1 16 14 3 0 34 

prijatí 1 8 14 3 0 26 

% úspešnosti 100% 50%  100% 100% 0 87.50 

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

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu: 
PROSPECH 

 Prospel Neprospel 

1. roč. 57 0 
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 Prospel  
s vyznamenaním 

Prospel  
veľmi dobre 

Prospel Neprospel Neklasifikovaný Opravné 
skúšky 

2. - 4. roč. 114 30 1 0 9 0 

5. - 9. roč. 69 53 57 0 4 1 

Spolu 183 83 58 0 13 1 
 
SPRÁVANIE ŽIAKOV HODNOTENÉ V DRUHOM POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 

 I. stupeň II. stupeň 

Pochvaly triednym učiteľom 61 34 

Pochvaly riaditeľom školy 0 11 

Napomenutie triednym učiteľom 2 15 

Pokarhanie triednym učiteľom 1 5 

Pokarhanie riaditeľom školy 0 5 
 

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

3. stupňa 0 0 

4. stupňa 0 0 

 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM  ROKU 

Ročník zameškané 
hodiny 

zameškané  
na žiaka 

ospravedlnené  ospravedlnené  
na žiaka 

 neospra-
vedlnené 

neosprav. 
na žiaka 

1. 4257 67,57 4257 67,57 0 0 

2. 3240 66,12 3239 66,10 1 0,02 

3. 2387 50,78 2387 50,78 0 0 

4. 3728 70,34 3728 70,34 0 0 

5.  2512 64,41 2512 64,41 0 0 

6. 3889 90,44 3888 90,42 1 0,02 

7. 4325 96,11 4325 96,11 0 0 

8. 3671 122,36 3667 122,23 4 0,13 

9. 2863 110,11 2863 110,11 0 0 

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov:  
I. STUPEŇ 

 I.A I.B I.C Ø  
1.ročník 

II.A II.B Ø  
2.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 1,14 1,17 1,53 1,28 1,38 1,17 1,27 

Matematika 1,09 1,06 1,29 1,15 1,21 1,13 1,17 

Prvouka 1,00 1,00 1,12 1,04 1,21 1,13 1,17 

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

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

Telesná výchova 1,00 1,00 1,06 1,02 1,00 1,00 1,00 

Anglický jazyk - - - - 1,21 1,00 1,10 

Mladý bádateľ - - - - 1,13 1,00 1,06 

 III.A III.B Ø 3.ročník IV.A IV.B IV.C Ø  4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 1,91 1,61 1,76 1,84 2,06 1,76 1,89 

Matematika 1,57 1,61 1,59 1,68 2,06 1,65 1,79 

Prírodoveda 1,57 1,26 1,41 1,74 1,63 1,53 1,63 

Vlastiveda 1,57 1,30 1,43 1,74 1,75 1,65 1,71 

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

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

Telesná výchova 1,00 1,00 1,00 1,11 1,00 1,00 1,04 

Anglický jazyk 1,43 1,35 1,39 1,47 2,13 1,76 1,79 

Informatická výchova 1,17 1,04 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti 1,00 1,26 1,13 - - - - 

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

Pracovné vyučovanie - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 
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II. STUPEŇ  

 V.A V.B Ø  
5.ročník 

VI.A VI.B Ø  
6.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,18 2,37 2,27 2,59 2,62 2,60 

Anglický jazyk 1,94 1,95 1,94 2,59 2,48 2,53 

Nemecký jazyk 1,50 1,10 1,30 2,14 2,00 2,07 

Ruský jazyk 1,08 1,11 1,10 1,38 1,77 1,57 

Matematika 2,41 2,16 2,28 2,45 2,62 2,53 

Informatika 1,29 1,26 1,27 1,36 1,43 1,39 

Fyzika - - - 2,27 2,48 2,37 

Biológia 1,24 1,47 1,35 1,82 2,05 1,93 

Dejepis 2,00 1,58 1,79 2,59 2,86 2,72 

Geografia 1,82 1,44 1,63 2,41 2,62 2,51 

Občianska náuka - - - 1,95 1,81 1,88 

Technika 1,24 1,00 1,12 1,05 1,43 1,24 

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

Výtvarná výchova 1,12 1,00 1,06 1,23 1,29 1,26 

Telesná a športová výchova 1,06 1,00 1,03 1,05 1,00 1,03 

Mladý bádateľ  1,06 1,16 1,11 1,00 1,10 1,05 

 
 VII.A VII.B Ø  

7.ročník 
VIII.A VIII.B Ø 

8.ročník  
IX.A Ø 

 9.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,05 2,30 2,17 2,21 1,88 2,04 2,58 2,58 

Anglický jazyk  2,00 2,39 2,19 2,43 1,60 2,01 2,35 2,35 

Nemecký jazyk 1,60 1,50 1,55 1,56 1,25 1,40  1,54 1,54 

Ruský jazyk 1,36 1,47 1,41 1,80 1,27 1,53 2,00 2,00 

Matematika 1,81 2,39 2,10 2,71 2,56 2,63 2,96 2,96 

Informatika 1,43 1,10 1,26 1,29 1,13 1,21 1,19 1,19 

Technika - - - 1,36 1,06 1,21 1,42 1,42 

Fyzika 2,00 2,48 2,24 2,71 2,25 2,48 2,65 2,65 

Chémia 2,05 2,09 2,07 2,57 2,13 2,35 2,73 2,73 

Biológia 1,43 1,65 1,54 1,57 1,50 1,53 1,54 1,54 

Dejepis 2,05 2,22 2,13 2,43 1,81 2,12 2,42 2,42 

Geografia 1,81 2,13 1,97 2,00 1,88 1,94 1,92 1,92 

Občianska náuka 1,62 2,09 1,85 1,71 1,00 1,35 2,00 2,00 

Hudobná výchova 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,19 1,19 

Výtvarná výchova 1,19 1,26 1,22 - 1,00 1,00 - - 

Telesná a športová výchova 1,05 1,05 1,05 1,15 1,31 1,23 1,00 1,00 

Experimenty v prír. predm. 1,24 1,74 1,49 1,07 1,06 1,06 - - 

Mladý bádateľ 1,29 1,43 1,36 1,07 1,00 1,35 1,15 1,15 

Výchova umením - - - - - - 1,23 1,23 

 

Výsledky externých meraní   

Celoslovenské testovanie žiakov 
9.ročníkov ZŠ:   

Počet 
žiakov 

Úspešnosť  
školy % 

Úspešnosť  
v rámci SR % 

Rozdiel 
PU školy 

Slovenský jazyk 26 61,70 61,20 0,50 

Matematika 26 52,90 56,40 -3,50 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov  
5.ročníkov ZŠ:   

Počet 
žiakov 

Úspešnosť  
školy % 

Úspešnosť  
v rámci SR % 

Rozdiel  
PU školy 

 

Slovenský jazyk 36 65,90 63,10 2,80 

  Matematika 36 64,60 62,30 2,30 
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F.  Zoznam uplatňovaných  učebných plánov  (§ 2. ods.1f) 

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

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

ŠkVP - - 2 3 -  2 2 1 10 

iŠkVP 3 2 - - 2 2 - - - 9 
 
 

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

Pracovný pomer 

Pracovný  
pomer 

Pedagogickí* 
zamestnanci 

prepočítaný  
počet pedag. zam. 

nepedagogickí ** 
 zamestnanci 

prepočítaný počet  
nepedag. zam. 

TPP   24 23,55 7 7,00 

DU 8 7,20 6 5,27 

Asistenti učiteľa 4   4 - - 

Spolu 36 34,75 13 12,27 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných 

Učiteľov 0 26,5 

Vychovávateľov 0 5,5 

Asistentov 0 4,0 

spolu 0 36,0 
 

*   pedagogickí  zamestnanci vrátane asistentov učiteľa 

**   nepedagogickí zamestnanci vrátane školskej jedálne 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

Predmety vyučované nekvalifikovane  

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

III.A/B ANJ 3 

V.A INF,THD 1,1 

V.B INF, 2 

V.A/B NEJ,ETV 1,1 

VI.A/B NEJ, 1 

VI.A INF,ETV 1,1 

VI.B INF,ETV,  1,1 

VII.A/B NEJ, 2 

VII.A INF,CHE,ETV 2,1,1 

VII.B INF,CHE,ETV 2,1,1 

VIII.A/B NEJ 2 

IX.A NEJ,ETV 2,1 

 

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedag. zamestnancov (§ 2. ods.1h) 

      Forma vzdelávania 
Počet vzdelá-

vaných 

Priebeh vzdelávania v školskom 
roku 2016/2017 

začalo pokračuje ukončilo  

1. atestácia 2 2 1 1  

Prípravné atestačné vzdelávanie 1 1 0 1  

Adaptačné vzdelávanie 3 3 0 3  

Aktualizačné vzdelávanie 0 0 0 0  
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I. Prehľad  výsledkov  súťaží  a  olympiád (§ 2. ods.1i) 

Iné súťaže 

Minihádzaná – liga 

súťaž banskobystrických škôl 
3.miesto 

OFDaM : skok do diaľky 3.miesto: 1 žiak 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity, ktorými sa škola prezentovala na verejnosti, sa niesli v duchu motta na tento školský 
rok „ Aktívne pre seba a iných“ 
 

September: 

„Európsky deň športu“ 

Žiaci a učitelia školy sa aktívne zapojili do  druhého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý sa 
niesol pod heslom # BeActiv. Sásovčania si mohli na šiestich atraktívnych stanovištiach vyskú-
šať  svoju  šikovnosť. Nafukovací hrad a hudba prilákali takmer 137 účastníkov, ktorí absolvova-
li prekážkovú dráhu, skoky na trampolínach, hod na bránku  a aj netradičné korčuľovanie. La-
nová dráha, ako najťažšia disciplína vyžadovala v mnohých prípadoch oporu najbližších. Účast- 
níci na nej spoločne prešli 1 950 metrov. Na záver si všetci zmerali sily v bitke s vodnými ba-
lónmi.  

Názov súťaže Okresné  kolo 
Krajské 

(regionálne)  kolo 
Národné kolo 

Olympiáda ANJ 
2.miesto: 1 žiak 

 

 

  

Súťaž v anglickom hláskovaní 
1.miesto: 1 žiak  
2.miesto:1 žiak 

 

  

Geografická olympiáda úspešný riešiteľ: 1 žiak  
 

 
 

Slávik Slovenska 3. miesto: 1  žiačka 
  

Galéria talentov -  
vlastná tvorba 

 
 

2 miesto: 1 žiačka 

Mladý filmový tvorca   
3.miesto: 1 žiak 

Gymnastický štvorboj 3.miesto: 1 družstvo      
  

Streľba zo vzduchovej pušky 3.miesto: 1 družstvo   

Mladý záchranár CO 
2.miesto: 1 družstvo 
3.miesto: 1 družstvo 

 

  

Mladý zdravotník 
 

1.miesto: 1 družstvo 
 

  

 
„Ochranárik očami detí“ 

1.miesto: 2 žiaci 

2.miesto: 2 žiaci 
3.miesto: 1 žiak 

  

Galéria talentov -  
vlastná tvorba 

 
 

2 miesto: 1 žiačka 

Horehronské hry: 
vrh guľou 

2.miesto: 1 žiačka 
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Október:  

„Kráľovstvo zlatého kľúčika“ 

Do Kráľovstva zlatého kľúčika boli pozvaní vzácni hostia – deti z materských škôlok. Po privítaní 
princeznou Knihomilou, ktorej pomohli zlatým kľúčikom odomknúť svet kníh, s rozprávkovými 
postavičkami zažívali dobrodružstvá, riešili záhady, tajomstvá, úlohy ukryté  v príbehoch, ktoré 
im čítali starší žiaci. Školská knižnica poskytla neskôr priestor  piatakom a deviatakom, ktorí 
vzájomnou spoluprácou  a aktivitami zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti preukázali 
voči sebe rešpekt a toleranciu. Tento deň bol dôkazom toho, že literatúra prebúdza v deťoch  
fantáziu, tvorivosť,  ale im prináša poznatky, ktoré kreujú ich osobnosť. 

 November:  

„Mágia svetla a tmy “ 

V podvečer, 16 novembra , sa v átriu školy uskutočnila svetelná šou. Priestor, ktorý sa využíval 
len na začiatku a konci školského roka, získal   nové uplatnenie. Deti v maskách spolu s rodičmi 
vstupovali do sveta tmy. V jej útrobách si mohli vychutnať dymiaci nápoj. Stačil malý záblesk 
a všetky oči sledovali, čo sa bude diať. Projekcia premietaná na stenách ožila a vstúpila medzi 
divákov. Malí herci  rozpovedali magický príbeh, ktorého kulisa bola tvorená hrou svetla 
a tieňov. Tanečníci  svojimi choreografiami vťahovali masky do víru tanca. Záver celej akcie 
ukončil ohňostroj. Autormi a organizátormi a realizátormi tohto podujatia boli samotní žiaci –  
ôsmaci. 

December:  

 „Mikuláš medzi nami“ 

Oslava príchodu  Mikuláša je už tradične spojená s deviatakmi, ktorí si každoročne pripravujú 
pre mladších žiakov scénky. Okrem nich nás v tento deň prekvapil aj viceprimátor mesta p. Tur-
čan, ktorý pre všetkých priniesol vianočný stromček. Po jeho osadení pred budovu školy, ho 
potom spoločne s pomocou čertov a anjelov  sviatočne ozdobili. Stromček bol krásnou ozdobou  
pre obyvateľov sídliska počas celých vianočných sviatkov. 

„Šťastie pre každého iné“ 

Deviataci vo svojom sviatočnom predstavení pre rodičov ukázali rôzne osudy ľudí počas via-
nočných sviatkov. Nezobrazili ich len v hre, ale aj v živote. Počas celého mesiaca spolu 
s ôsmakmi zbierali darčeky, v snahe urobiť radosť deťom a starším ľuďom v Dome opatrovateľ-
skej služby pre seniorov v Sásovej.  
Divadelným predstavením biblického príbehu a koledami svojich rodičov milo prekvapili aj žiaci  
štvrtého ročníka. 

„ Sásovské vianoce“  

Átrium našej školy – Nádvorie umenia – opäť otvorilo svoje brány širšej verejnosti 
v predvianočnom čase. Krásne vyzdobené stánky, vôňa jedla a príjemná hudba prilákala nejed-
ného zvedavca. Vlastnoručne vyrobené pohľadnice, stromčeky, sviečky a rôzne iné dekorácie 
ponúkali prítomným naši žiaci a učitelia. Vianočné tradície návštevníkom pripomenul príbeh 
o betlehemskom svetle, Lucie zahalené do bielych plachiet a aj malí koledníci. Vyvrcholením 

programu boli sólistky z Dolce Canta, ktoré svojim famóznym výkonom dojali každého. Počas 
záverečnej piesne „Hallelujah“ zažiarilo všetkým v rukách čarovné svetielko prskavky,  
ako symbol vianočného svetla. 

Február:  

„Fašiangový ples“ 
Po úspešnom prvom ročníku Rada rodičov zorganizovala aj druhý , ešte úspešnejší, fašiangový  
ples v priestoroch školskej jedálne. Pestrý tanečno-dramatický program pokračoval štedrou  
hostinou (z vlastnej kuchyne) a tanečnou zábavou. Polnočná tombola odštartovala diskotéku,  
ktorá trvala až do ranných hodín.   
 
 



 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

SITNIANSKA 32, 974 11  BANSKÁ BYSTRICA 

 

 

 

 9 

Marec 

„Návšteva spisovateľa Jaroslava Rezníka“  

Začalo sa to nevinne. Jednou darovanou knižkou, ktorá sa dostala do rúk našich druhákov. 
Kniha „ Janko Hraško, ako to naozaj bolo“ ich zaujala natoľko, že sa celá trieda rozhodla napí-
sať list autorovi knihy, Jaroslavovi Rezníkovi, aby ich prišiel navštíviť . Pán spisovateľ prisľúbil, 
že sa  s nimi stretne v marci. Druháci oslovili aj tretiakov a štvrtákov, aby sa na návštevu spolu 
pripravili a začal sa čitateľský maratón. 21.marca sme teda v našej knižnici privítali vzácnu náv-
števu – pána spisovateľa Rezníka. Malým poslucháčom porozprával o hrdinovi s knižky, priblížil 
im svoju literárnu tvorbu, no nebránil sa ani príbehom zo svojho života. Vďačne odpovedal na 
všetky zvedavé otázky a zanechal na poslucháčoch hlboký dojem. Žiaci sa už tešia na ďalšie  
podobné stretnutie. 

„Deň otvorených dverí  „ Janko Hraško v akcii “ 

28. marca sme privítali predškolákov z piatich materských škôl, ktoré privítal „ Janko Hraško“ 
v podaní hercov z Divadla pod balkónom a pozval ich, aby tak šikovne ako on zdolávali na špor-
tovej dráhe rôzne prekážky. Povedali si aj čosi o vytrvalom a úspešnom chodcovi, M. Tóthovi ,  
pre ktorého podpis si mohli prísť popoludní.   

„ DOD s Matejom Tóthom“ 

A návštevy pokračovali. Tento deň bol naozaj výnimočný. Predpoludním k nám zavítal slovenský 
olympijský víťaz v chôdzi M.Tóth. Jeho rozprávanie v telocvični vystriedali ukážky športového 
umenia a zmeral si aj sily s našimi žiakmi. Potom nasledovala beseda, ktorá nemala konca kraja. 
Keďže Mateja dopoludnia čakali neodkladné povinnosti, vrátil  sa na autogramiádu popolud-  
ní. A rad na podpisy bol opäť nekonečný. 

Apríl:  

„25 výročie školy “  

27. apríla 2017 bol  dňom oslavy 25. výročia založenia našej školy. Pre pozvaných hostí, medzi 
ktorými nechýbali p. vedúca Školského úradu PaedDr. Zuzana Gajdošová a viceprimátor mesta 
Banská Bystrica Mgr. Jakub Gajdošík, bol pripravený slávnostný program, ktorý moderoval he-
rec a spevák Janko Slezák. V každom tematickom bloku programu účinkovali absolventi našej 
školy, hostia z partnerských umeleckých škôl a športových klubov. Famózne výkony účinkujú-
cich boli umocnené svetelnými efektami a úžasnými kulisami. Združenie rodičov ako prekvape-
nie pre účinkujúcich  pripravilo narodeninovú tortu. Vyvrcholením bolo odhalenie nového loga 
školy. Sovy s roztvoreným krídlom, pod ochranou ktorého sú tri farebné pierka, vyjadrujúce sys- 
tém vzdelávania formou troch laboratórií. 

Máj:       

„Deťom a pre deti“ 

Deň, ktorý bol kolotočom environmentálnych aktivít  a oslavou života školy. Skladal sa z štyroch  
blokov.  
„ Umelci deťom “ - ekokoncert a autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja,  
„ Deti škole“ - úprava a skrášľovanie okolia školy, 
„ Deti deťom“ - tanečno- športové vystúpenia pre rodičov a návštevníkov podujatia, 
„ Rodičia deťom“ – finalizácia mozaiky, aranžovanie ekosystémových črepníkov, úprava skalky .  

„Máj, máj, máj, zelený“ 

Tanečno-dramatický krúžok reprezentoval našu  na viacerých podujatiach. S ľudovými tancami  
na „Prvomájovom stavaní mája“ na sídlisku Sásová . Na podujatí „ Míľa pre mamu“ vyčarili 
 úsmevy na tvárach prítomným naši najmenší tanečnou choreografiou „Pomáda“ . Taktiež spo-
ločne s mažoretkami  navodili správnu atmosféru na zahájení turnaja McDonald cup vo futba-
lovej súťaže stredoslovenského kraja. Folklórnymi choreografiami „ Hron – Turek ide“ 
v spolupráci s fujaristom pánom Fiľom a speváčkou pani Bednárikovou obohatili program na 
Dňoch farnosti.   Folklórny súbor Sitnianček a súbor Energy  nás prezentovali aj na podujatí „  
Dni Sásovej a Rudlovej“, ktoré organizovalo OZ Urpín . 
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Jún:  

 „FUBABY“  

Počas 6. ročníka multižánrového festivalu umenia a dizajnu sa škola na Námestí SNP prezen-
tovala folklórnymi choreografiami prepracovanými do detailov a doplnenými krásnymi sloven-
skými ľudovými piesňami 
 

Škola svoje aktivity propagovala nielen  na svojom webovom sídle, ale aj formou príspevkov      
v Radničných novinách , týždenníku My a Bystricoviny. V Priekopníku bol uverejnený článok     
o akcii „ Deťom a pre deti“ .    

 

J.  Projekty   (§ 2. ods.1j) 
 

I. Dlhodobé -  spolufinancované z externých zdrojov, koordinované inou inštitúciou,          
                           resp. v spolupráci s ňou 

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

Naďalej plníme hlavný  projektový zámer v rámci udržateľnosti projektu. Podpora individuálnych 
záujmov žiakov, špirálovitosť získavania nových poznatkov a rozvoja kompetencií v súlade 
s výchovno-vzdelávacími cieľmi jednotlivých laboratórií v ročníku sú prioritne realizované  na 
predmete Mladý bádateľ.  Projektové úlohy sú prepájané nielen s učivami v predmetoch, ale 
predovšetkým s reálnym životom. Ročníkové projektové výstupy žiakov 1.a 2. stupňa boli tento 
školský rok prezentované v čiastočne obnovenom átriu, zároveň sa žiaci prezentovali aj na 
podujatiach organizovaných školou pre rodičov a širšiu verejnosť.  
 
2. Digiškola - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Pripojenie k internetu optickou sieťou zvýšilo rýchlosť internetového pripojenia a umožňuje vyu-
žívať digitálne vzdelávacie materiály vo vyučovacom procese  a modernizovať výučbu všetkým 
vyučujúcim. 
 
3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím elektro-  
     nického testovania 

Naši žiaci mali možnosť počas roka využiť sprístupnený elektronický testovací systém e -Test. 
Moderný spôsob testovania prináša žiakom atraktívnejšiu formu hodnotenia a rýchlu objektívnu 
spätnú väzbu. Túto možnosť testovania sme využili v jesennom aj v jarnom termíne  vo viace-
rých predmetoch , hlavne však v predmetoch matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, ale aj 
pri príprave žiakov 5.roč. a 9.roč. na celoslovenské testovanie. 
 

II. Projekty financované z grandových prostriedkov a vlastných zdrojov  
 
1. „ Nádvorie umenia“ 

Škola sa v  rámci  5.ročníka verejnoprospešného programu SPP a Nadácie SPP pod názvom 

SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch 

Slovenska,  podala projekt v kategórii SPPoločne pre ľudí Stred. Počas 3 týždňov z vybraných 

projektov sa verejne hlasovalo za ten najzaujímavejší. Náš projekt získal 4437 hlasov a od ude-

lenia grantu ho delilo iba 74 hlasov. V našej vízii vytvoriť z átria multifunkčný areál slúžiaci ako 

stánok umenia pre sídlisko Sásová  nás to neodradilo a rozhodli sme sa ísť za cieľom postup-

nými krokmi. Uchádzali sme sa o získanie finančnej podpory z grandového programu Live Fun-

ding Nadácie Zdravé Mesto. Boli sme úspešní a podporu vo výške 1 179 EUR sme použili 

v rámci komunitných a dobrovoľníckych aktivít na  dokončenie mozaikovej steny, jej oživenie 

rastlinnými dekoráciami, osvetlenie a zakúpenie plátna na premietanie filmov a rozprávok. 
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„Škola otvorená po celý rok“  

Projekt fungujúci už viac rokov a zameraný na ponuku voľno-časových činností (športové, turis-
tické, kultúrne aktivity) dostupných pre všetkých žiakov školy v čase mimo vyučovania, počas 
prázdnin a víkendov.  
 

III. Participácia a zapojenie sa do projektov realizovaných externými inštitúciami  
 
„Viem, čo zjem“ 

Ročníkový projekt realizovaný v 4. až 7.ročníku pod odborným dohľadom Úradu verejného 

zdravotníctva SR a s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci 

projektu boli pre žiakov pripravené rôzne edukatívne a zábavné aktivity na viacerých úrovniach. 

Žiaci absolvovali prednášku na tému zdravá výživa a nesprávne stravovanie, vyučujúci realizo-

vali vyučovacie hodiny venované zásadám zdravej výživy a následne sa zapojili do troch kôl 

súťaží venovaných danej téme, v ktorých zbierali body, ktoré im boli pripisované do celkového  

bodovania tried. 

„Hovorme o jedle“ 

Naši štvrtáci sa zapojili  do 4. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“, ktorý vyhlasuje Slovenská poľ -

nohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o. pri príle-

žitosti Svetového dňa potravín. Bol zrealizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR a s odbornou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Na každý pracovný deň v tomto týždni  boli vyhlásené dve denné témy. Celkovo bolo vyhláse-

ných 10 denných tém. 

Žiaci a učitelia si k vyhlásenej dennej téme pripravili a zrealizovali rôzne aktivity v rámci tried. Zo 

zrealizovaných aktivít k dennej  téme vypracovali súťažný príspevok zložený z dvoch častí pre-

zentácia, ktorá dokumentuje všetky ich pripravené a zrealizované aktivity a metodický list  

k zrealizovanej aktivite.  

Projekt „SME v škole“ 

Projekt bol zameraný na tému environmentálnej výchovy a realizoval sa na vyučovacích hodi-

nách biológie 5. a 6. ročníka, kde si žiaci do pracovného zošita denníka SME vypracúvali úlohy, 

ktorých odpovede hľadali v dennej tlači. Jednak sa formovalo ich environmentálne cítenie 

a formovali sa ich postoje k životnému prostrediu, jednak  sa rozvíjala ich čitateľská a finančná  

gramotnosť. 

„Tanec v laviciach“ 

Zapojili sme sa do projektu Divadla Štúdia tanca. Mladí umelci pri svojich návštevách v škole 

prezentovali  žiakom I. aj II. stupňa ukážky z pôvodných tanečných inscenácií, do ktorých zapá-

jali aj deti. Súčasťou týchto stretnutí boli tvorivé aktivity zamerané na vyjadrovanie vlastných 

pocitov tancom a pohybom tela. Zaujímavým ukončením projektu bola návšteva predstavenia 

Očista v Divadle Štúdia tanca a júnová účasť našich žiakov na ďalšom pokračovaní projektu   

spolu so žiakmi iných škôl. 

„KOZMIX“ 

Žiaci 3. a 4.ročníka sa zapojili do projektu KOZMIX a počas celého roka využívali ich výukový 
portál. Žiaci sa učili pomocou toho, že pomáhali hlavnej postave v jej poznávaní sveta. Príbehy  
podporovali  rozvoj fantázie, ale aj učenie bez odporu a námahy. Digitálny vzdelávací obsah 
portálu Kozmix bol prepojený na bežné učebnice a jeho prostredníctvom boli do vyučovania  
implementované najnovšie vzdelávacie trendy, ktoré prispievali k rozvoju  zručností v oblasti 
IKT. 
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„ HLAVIČKY“ 

Zapojením sa do tohto dobrovoľníckeho programu mali možnosť žiaci (hlavne nižších ročníkov ) 

využiť pomoc dobrovoľníkov z radov seniorov  na individuálne doučenie, pomoc s  prípravou 

úloh, opakovanie učiva  podľa dohody so zodpovednými učiteľmi, rodičmi v spoločne dohodnu-

tom čase. Forma vzájomnej spolupráce bola naozaj efektívna, čo sa odzrkadlilo  aj na výsled-

koch a zmene postoja u žiakov, ktorým bol táto spolupráca ponúknutá. 

 

IV. Interné projekty  
 
„Trieda roka“ 

Po pilotnom vlaňajšom ročníku pokračovala táto súťaž, ktorá sa stala medzi triedami značne  
populárnou a plnila si aj motivačnú funkciu.. Po drobnej korekcii boli odsúhlasené pravidlá 
a jednotlivé bodové hodnotenia. Niektoré kategórie boli bodované samotnými žiakmi, iné bodo-
val koordinátor na základe podkladov o dochádzke alebo priemere známok. Súčasťou súťaže 
bola aj charitatívna zložka, kedy žiaci zbierali plastové vrchnáky a autobusové lístky pre  deti, 
ktoré to skutočne potrebujú. Podobne ako Trieda roka aj celoročná súťaž Učiteľ roka sa medzi  
žiakmi ujala. 

„Štvrtáci učia prvákov“ 

Celoročný projekt založený na spolupráci žiakov 4. a 1.ročníka, počas ktorého si starší žiaci 
pripravili aktivity, do ktorých počas spoločných hodín zapájali žiakov – prvákov. Prváci sa oboz-
námili veku primeraným spôsobom s mliečnymi výrobkami, dozvedeli sa o  ich využití a výrobe 
v našom regióne, učili sa o histórii Vianoc, vypočuli si príbehy o zvieratkách a o prírode 
a následne odpovedali na pripravené otázky starších kamarátov. Jedno zo stretnutí bolo veno-
vané problematike triedenia odpadu, keď žiaci spolu separovali prinesený domáci odpad 
a zároveň sa dozvedeli  o recyklácii, biologickom odpade a kompostovaní. Projekt bol ukončený  
spoločným a ocenením najaktívnejších. 

 Separácia odpadu v škole – papier a plasty 

Od januára 2017 sme zaviedli separáciu najbežnejšieho odpadu na jednotlivých poschodiach 
školy, na ktorú dohliadali  dobrovoľníci z tried II. stupňa. Takáto pravidelná aktivita, na ktorú si 
žiaci zvykli, pomáha vybudovať si  pozitívny vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane. 
  
 

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

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

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

                                                  výchovy a vzdelávania v základnej škole 

Zistenia a ich hodnotenie: 

Riadenie: dosiahnutá úroveň – veľmi dobrá  

Podmienky výchovy a vzdelávania: dosiahnutá úroveň  - veľmi dobrá 

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

Popis hodnotiacich výrazov: 

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

úroveň 
-  nevyhovujúci: výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a  
   vzdelávania  
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Závery:  
V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v škole v školskom roku 2009/2010  

sa zlepšili všetky sledované oblasti. Riadenie sa posunulo na veľmi dobrú úroveň, napriek veľmi 

dobrej úrovni z predchádzajúcej kontroly sa výrazne zlepšili aj   podmienky výchovy vzdelávania 

najmä v oblasti priestorových podmienok - zriadenie multifunkčnej učebne prírodovedných 

predmetov a materiálno-technického vybavenia školy IKT, čo pozitívne ovplyvnilo a posunulo aj 

výchovno-vzdelávací proces na dobrú úroveň. Zistenia z komplexnej inšpekcie nasvedčujú, že 

pedagogické stratégie a výchovno-vzdelávacie procesy zamerané na praktickú aplikáciu nado-

budnutých vedomostí a zručností z jednotlivých vyučovacích predmetov so zreteľom posilňova-

nia medzipredmetových vzťahov a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov s podporou efektív-

neho využitia IKT a cudzích jazykov realizované v garantovanej časovej dotácii dávajú predpo-

klad pre udržateľnosť projektu. 

 

Dátum informatickej inšpekcie: 13.03. 2013 

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

Závery: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ boli 
dodržané. Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový 
harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov. 
V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
 
Dátum tematickej inšpekcie: 03.02.2016 – 07.03.2016 

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti    

                                                  testovanie žiakov 9.ročníka základnej školy 

Zistenia a ich hodnotenie:  

Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov  triedy 9. ročníka (60,70%) bola vyššia ako dosiahnutý 
národný priemer žiakov v teste ( 50,63%) a vyššia ako aj  dosiahnutý priemer žiakov v teste 
v testovaných školách V Banskobystrickom kraji (51,22%)  
 

Dátum informatickej inšpekcie: 05.04. 2017 

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

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

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

Budova školy má 6 pavilónov a kotolňu, ktorá je v správe STEFE. Priestory školy sú zabezpe-
čené senzorovým bezpečnostným zariadením s napojením na bezpečnostnú službu a monito-
rované kamerovým systémom. Architektonické riešenie čiastočne spĺňa základné požiadavky 
bezbariérovosti (prístupová rampa, výťah), budova má kapacitne postačujúce priestorové pod-
mienky a tomu zodpovedajúce hygienické vybavenie.  
V trojpodlažnom pavilóne B je deväť učební prvého stupňa, vybavených interaktívnymi datapro-
jektormi a IKT príslušenstvom. V šiestich učebniach sú v popoludňajšom čase oddelenia škol-
ského klubu, ktoré na činnosť okrem učební využívajú aj na chodbách vytvorené oddychovo - 
relaxačné kútiky s kobercami, skrinkami, stolíkmi a atraktívnymi sedacími súpravami. 
V pavilóne C sú na prízemí šatne, na ďalších  troch  podlažiach je 19 učební (z toho jedna PC 
učebňa,  jedna učebňa – jazykové laboratórium, odborná učebňa fyziky, odborná učebňa príro-
dovedných predmetov) a chemické laboratórium. Na priestranných chodbách sú sedenia pre 
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žiakov a estetické farebné šatníkové skrinky.  Okrem nadštandardne vybavených  odborných 
učební sú všetky triedy vybavené  interaktívnym systémom.  
Na prízemí pavilónu A sa nachádzajú kancelárske miestnosti, zborovňa, na poschodí  učebňa 
hudobnej výchovy, učebňa PC a knižnica.        
V pavilóne D1 je učebňa technickej výchovy, sklad pracovného vyučovania, posilňovňa, gym-
nastická zrkadlová sála, gymnastická telocvičňa, 4 šatne, 2 sprchy, náraďovňa, 2 kabinety, 
sklad športových potrieb a tri učebne, ktoré sú v prenájme ľudovej umeleckej školy a autoškoly.  
Veľká telocvičňa je samostatný pavilón D2 . V  priestoroch pavilónu E je školská kuchyňa 
s moderným technologickým vybavením a na poschodí priestranná jedáleň.  
Škola rešpektuje bezpečnostné požiadavky a zároveň sleduje zámer udržiavať a ďalej vytvá-
rať príjemné, esteticky pôsobiace a funkčné prostredie. Interiér je priebežne budovaný 
v súlade s potrebami moderného vzdelávania a voľno-časových aktivít žiakov. Škole absentuje 
moderný športový areál. Na športové účely škola využíva v blízkosti vybudované asfaltové 
ihrisko.  
 
Nadštandardné priestorové podmienky školy 

 zrkadlová miestnosť pre rytmicko-pohybové aktivity; malá gymnastická telocvičňa ; posilňov-
ňa; 

 knižnično- informačné centrum;  

 dve multimediálne počítačové učebne 

 jazykové laboratórium; odborná učebňa prírodovedných predmetov biológie a chémie; od-
borná učebňa fyziky, učebňa hudobnej výchovy kongresového typu;  

 
Nadštandardné materiálno-technické podmienky 

a) Materiálno-technické vybavenie počítačových miestností 

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

 4 tlačiarne; skener; stavebnicový súbor Lego Dacta; 

 1 interaktívna e -Beam tabuľa; 2 biele keramické tabule;  

b) Materiálno-technické vybavenie školskej knižnice 

 internetové pripojenie;  

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

 CD a DVD prehrávač; televízor;  zbierka CD a DVD; 

c) Materiálno-technické vybavenie jazykového laboratória 

 keramická tabuľa a e-Baem systém; 
 12 notebookov; nabíjacie centrum; 
  interaktívny dataprojektor; učiteľský notebook; 2  CD prehrávače; 

d) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne biológie a chémie 

 interaktívny systém Interwrite (tabuľa, dataprojektor, PC, tablet); 

 vizualizér; hlasovacie zariadenie; CD prehrávač; mikroskop s pripojením na PC;  

e) Materiálno-technické vybavenie odbornej učebne fyziky 

 interaktívny systém (tabuľa, dataprojektor, PC,); 

 20 žiackych tabletov, štyri päťmiestne stoly so zásuvkami na 230 V,  s LAN pripojením a  

s vývodom nízkeho napätia SS;  

 3 súpravy meracieho senzorového systému Vernier pre školské laboratórium 

f) Ostatné informačno-komunikačné technológie a didaktická technika 

 20 notebookov; 3 dataprojektory; 18 interaktívnych dataprojektorov, 22 keramických tabúľ;  

 3 interaktívne tabule s ozvučovacím systémom a notebookmi 

 6 fotoaparátov; 2 videokamery,5 vizualizérov; 

 2 ozvučovacie aparatúry; DVD prehrávač; 10 CD prehrávačov; 2 diktafóny; kopírovací stroj 
Minolta 

 vlastný server; Wi -Fi systém (bezdrôtové pripojenie na internet vo všetkých  miestnostiach); 
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Zrealizované aktivity v oblasti skvalitňovania priestorových a materiálno-technických  
podmienok v školskom roku 2016/2017:  

 rekonštrukcia sociálnych zariadení chodba B3, úprava kancelárie A - 103  

 dokončenie výmeny podlahovej krytiny a výmena jedálenských stolov v školskej jedálni,  

 výmena varného kotla (dotácia mesta), nákup a zavedenie stravovacieho čipového sys-
tému  

 oprava strechy pavilónu D ( finančné prostriedky z havarijného fondu ministerstva škol-
stva) 

 nákup 5 notebookov, inštalácia 2 interaktívnych dataprojektorov a 2 keramických tabúľ 

 reproduktory a prehrávač pre TV( 1250.- €) 

 nákup učebných pomôcok v zmysle prílohy ŠVP na povinné a odporúčané vybavenie 
priestorov škôl:   UP chémia (cca 1340.- €), fyzika (188.-€),  geografia (500.- € ), mate-
matika (210.- €), technika (150.- €), športové potreby (cca 600.-€), UP VYV (300.-€), UP 
– prírodopis (300.- €);  

 gymnastické pomôcky – 3 600.- € (dotácia mesta) 

 šatníkové skrinkové zostavy na chodbu C1, sedacie vaky do ŠKD 

 školské lavice a katedry do 3 tried ( 1 trieda dar ZRPŠ) 
 

M .  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti   
       školy, školského klubu za kalendárny rok 2016  (§ 2. ods.1m) 

 
Normatívne zdroje (v €)  558 639 

Mzdy 610 361 985 

Odvody 620 129 821 

Prevádzka 630 66 833 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

39 370 

z toho:  teplo 23 478 

Materiál    4 547 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces 0 

Údržba 97 

Služby                                     21 052 

z toho:  vzdelávanie pedagog. zamestnancov 0 

Cestovné náhrady 0 

Bežné transfery 640 1 767 

Nenormatívne zdroje (v €)    

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným                            
znevýhodnením  

34 768 

z toho:   mzdy 610 25 760 

            odvody 620 9 008 

Vzdelávacie poukazy  10 413 

z toho: mzdy 610 5 630 

            odvody 620 148 

            materiál 630 4 635 

Dopravné pre žiakov 640 0 

Rozvojové projekty – bežné výdavky 641 0 

Žiaci zo SZP 630 1 188 

Učebnice ANJ, Prvouka 630 1 586 
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Lyžiarsky výcvik 630 5 358 

Škola v prírode 630 3 500 

Odchodné 640   

Havárie 630   

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

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

SPOLU 15 081 

z toho:  výdavky na výpočtovú techniku   5 114 

výdavky na materiál   590 

výdavky na údržbu   7 931 

výdavky na stravovanie 1 019 

výdavky na tvorbu SF 427 

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

FP za režijné náklady sa použili na 

SPOLU 20 655 

z toho:  výdavky na poštovné a telefón 222 

výdavky na ineriérové vybavenie 5 160 

výdavky na prevádzkové stroje 2 640 

výdavky na údržbu 4 546 

výdavky na všeobecné služby 4 824 

výdavky na stravovanie 1 475 

výdavky na tvorbu SF 334 

kapitálové výdavky 1 454 

Príspevky a dary 

SPOLU 0 

Požitie na ……………….                   

Vlastné príjmy ZŠ 

SPOLU 13 188 

výdavky na ineriérové vybavenie 6 991 

výdavky na výpočtovú techniku 3 157 

výdavky na údržbu 3 040 

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

Dotácie na podporu výchovy k plneniu 
škols-kých povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením 249 

Kapitálové výdavky 4 572 

Požitie na nákup varného kotla       
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Originálne kompetencie (v €) ŠKD 85 241 

Mzdy 610 46 864 

Odvody 620 13 625 

Prevádzka 630 24 752 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

4 697 

z toho:  teplo   

Materiál    8 387 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces   

Údržba 6 371 

Služby                                     3 826 

z toho: vzdelávanie pedagog. zamestnancov   

Cestovné náhrady 
 

   

Originálne kompetencie (v €) ŠJ 69 958 

Mzdy 610 34 653 

Odvody 620 11 849 

Prevádzka 630 23 456 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

8559 

z toho:  teplo 6104 

Materiál    5879 

Údržba 5276 

Služby                                     2838 

Cestovné náhrady   

 
   viď: príloha č.1:  Protokol právneho subjektu - výkaz k správe o hospodárení za rok 2016  
                             s komentárom. 

 

N.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  
      na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia  (§ 2. ods.1n) 

Hlavné ciele a úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti starostlivosti o zamestnancov  
vnímame cez priezor motta školy: „Identita, inovácia, integrita“. 
 
IDENTITA 

C1 Organizovať a zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä v oblasti environmen-
tálnej výchovy. 
 
Žiaci našej školy počas šk. roka 2016/2017 vnímali environmentálnu problematiku vo viacerých 
smeroch. Zúčastnili sa na rôznych dobrovoľných aktivitách a sami vytvárali priestor pre rozvoj 
environmentálneho cítenia nielen v priestoroch školy ale aj v širšej komunite. V priestoroch ško-
ly boli vytvorené podmienky pre separáciu odpadu, k čomu žiaci zaujali pozitívny postoj a odpad 
svedomito triedili, úspechom žiakov je aj množstvo papiera, ktoré bude vďaka našim žiakom 
recyklované (6475 kg). Pozitívnym prínosom bola aj aktivita v projekte „Viem čo zjem“,  zapoje-
nie do súťaží „Môj zdravý tanier“ a „Môj zdravý nápoj“ a v neposlednom rade aj hromadné vy-
pnutie svetiel v rámci celosvetovej kampane „Hodina Zeme“. K zvýšeniu povedomia žiakov 
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a aktívnemu zapájaniu žiakov do dobrovoľníckych a environmentálne zameraných projektov 
a aktivít prispela aj ich účasť na premietaní „Envirofilm 2017“ a koncerte „Eco Tour“. 
Zvýšený záujem žiakov o dobrovoľníctvo a environmentálnu problematiku a väčšie počty aktív-
nych žiakov v jednotlivých projektoch vytvárajú predpoklad pre ďalší osobnostný rozvoj a preto 
považujeme stanovený cieľ za splnený. 
 
INOVÁCIA 

C1 Aktivitami organizovanými školou sa otvoriť širšej komunite v oblasti športu   
a kultúrno-umeleckých aktivít. 
 
Zamestnanci v spolupráci so žiakmi našej školy organizovali počas celého roka rôzne podujatia, 
ktorými sa snažili prilákať ľudí zo širšej komunity do priestorov školy a v okolí školy, kde pre 
nich pripravili zaujímavé aktivity a zážitky. Pravidelným podujatím „Európsky deň športu“ je 
podporovaná športovú aktivitu bežnej populácie. Otvorenosť školy a aktivita žiakov navonok sa 
prejavili aj počas podujatí „DOD“, „Deň knižníc“ a „Čítanie pred spaním“. Najdôležitejšími však 
boli „Mágia svetla a tmy“, „Sásovské Vianoce“ a oslava 25. výročia založenia školy.  
Množstvo aktivít, ktoré sme počas šk. roka 2016/2017 vyvíjali otvorilo našu školu pre širšiu ko-
munitu a vytvorilo pozitívny vzťah medzi ľuďmi v okolí a našou školou. Významným prvkom 
v tomto procese je práve átrium, ktoré sme v projekte nazvali Nádvorím umenia a počas celého 
šk. roka sme ho zveľaďovali aj s pomocou dobrovoľníkov. Aj vďaka nim sme ukončili projekt 
Mozaika a pretvorili sme niektoré steny v átriu na umelecké dielo. Zvýšený záujem o aktivity, 
ktoré sú organizované a spoluorganizované školou, väčší počet dobrovoľníkov a záujem médií 
sú znakom toho, že úsilie, ktoré sme počas šk. roka 2016/2017 vynakladali bolo správne 
a prispelo k splneniu stanoveného cieľa. 

 
C2. Zintenzívnením spolupráce medzi 1. a 2. stupňom zlepšiť vzájomnú komunikáciu 
a výmenu informácií s cieľom vytvorenia uceleného systému prípravy žiakov na Testo-
vanie 5. 
 
Vzájomná spolupráca a komunikácia medzi učiteľmi prvého a druhého stupňa je dôležitým prv-

kom pri zabezpečení kontinuity vo vzdelávaní a plynulého prechodu žiakov zo 4. do 5. ročníka. 

Testovanie 5, ktoré by malo hodnotiť  vzdelávací proces 1. stupňa je však skôr výsledkom prí-

pravy žiakov počas 1. štvrťroka v 5. ročníku. Na základe výsledkov Testovania 5-2016, 

v ktorých sa žiaci našej školy umiestnili nad celoslovenským priemerom v oboch testovaných 

predmetoch (SJL + 2,8%, MAT + 2,3%) považujeme prípravu žiakov a spoluprácu pedagógov 

za vhodnú. O jej zintenzívnení svedčí aj množstvo pravidelných stretnutí vyučujúcich 1. a 2. 

stupňa s cieľom pripraviť žiakov na Testovanie 5, ktorého výsledky následne analyzovali 

a hľadali možnosti pre zefektívnenie spolupráce a zvýšenie úspešnosti. Splnenie stanoveného 

cieľa je základom pre budúcu koordináciu práce pedagógov na oboch stupňoch. 

 
INTEGRITA 

C1. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých vyučovacích predmetoch 
V súlade s požiadavkami doby rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie za účelom nado-
budnutia relevantnej gramotnosti. 
 
Stratégie, metódy a techniky na podporu a rozvíjanie čítania s porozumením, ktoré pedagógovia 
zaraďovali do vyučovacieho procesu, vytvárali podmienky pre zlepšenie schopností žiakov praco-
vať s textom na rôznych predmetoch. Starších žiakov zaujali hlavne Žalujem – obhajujem – súdim 
a Horúca stolička, tých mladších hra rolí a pantomíma. Vo všetkých ročníkoch sa žiakom páčila 
práca na projektoch, hlavne u prvákov tvorba vlastnej knihy a u tretiakov tvorba reklamy. Silným 
motivačným prvkom pre ďalšie čítanie mládeže bola beseda so spisovateľom. Napriek evidentnej 
snahe pedagógov o rozvoj čitateľskej gramotnosti je aj naďalej nutné, zameriavať sa na túto kom-
petenciu a zvyšovať mieru spolupráce 1. a 2. stupňa a tiež zvýšiť interdisciplinárne ponímanie pri 
rozvoji čitateľskej gramotnosti, nakoľko v napĺňaní stanoveného cieľa sú ešte isté rezervy. 
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C2. Stabilizovať personálne obsadenie  v ŠKD a na jednotlivých úsekoch ZŠ  
 

Vyššia fluktuácia zamestnancov v ostatnom čase spôsobuje ťažkosti vo výchovno-vzdelávacom 
procese a v chode školy. Zároveň však vytvára príležitosť vybudovať silnejší a lojálnejší tím. 
Snahou vedenia školy je stabilizovať kolektív a vytvoriť pozitívnu a konštruktívnu atmosféru. 
Napriek postupnému zlepšovaniu materiálnych a priestorových podmienok v nielen ŠKD, do-
chádzalo v priebehu šk. roka 2016/2017 k zmenám v personálnom obsadení. Tieto zmeny boli 
vynútené z rôznych objektívnych alebo subjektívnych príčin a boli logickým vyústením vzniknu-
tých situácií. Tento cieľ nemožno považovať za splnený, preto úlohou pre šk. rok 2017/2018 pre 
vedenie školy je zlepšovať pracovné podmienky a vzťahy v kolektíve tak, aby dochádzalo 
k minimálnym a len nevyhnutným zmenám v personálnom obsadení školy.   
 
Z vyššie uvedeného vyhodnotenia vyplývajú odporúčania pre stanovenie cieľov a úloh 
na nasledujúci školský rok 2017/2018, ktoré  zabezpečia kontinuitu rozvoja školy nielen 
vo výchovno-vzdelávacom procese,  ale aj v oblasti  sociálno-spoločenského života ako 
jednej  z významných inštitúcií v lokalite sídliska. 

 

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

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

 

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

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

prístupmi  
- realizácia metód a foriem výučby využívajúcich 

medzipredmetové vzťahy a medziročníkovú spo-
luprácu, najmä v predmete Mladý bádateľ 

- využívanie IKT- samozrejmosť a neoddeliteľná 
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vo všet-
kých predmetoch 

- podpora profilácie žiakov 1.stupňa so zameraním 
na cudzie jazyky, športovú a telesnú prípravu 
formou záujmovej činnosti  

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

- práca asistentov učiteľa s integrovanými deťmi 
- široká ponuka krúžkovej a záujmovej činnosti  

a aktívna práca školského klubu detí  
- funkčný žiacky parlament 

 personálna oblasť 
- znižujúca sa veková štruktúra pg. zamestnancov- 

perspektívne kádre 
- primeraný počet asistentov učiteľa 
- poskytovanie poradenských služieb žiakom 

a rodičom – profesijná orientácia 
- vytváranie podmienok a priestoru pre ďalšieho 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

   spolupráca s verejnosťou a inými inštitúciami 
- funkčná a iniciatívna Rada školy a Rada rodičov 
- úspešná spolupráca s externými inštitúciami 

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

- nevyrovnaná vnútorná motivácia žiakov 
učiť sa 

- nedostatočný záujem zo strany niektorých 
rodičov o výsledky svojich detí a o ich 
osobnostný rozvoj 

 personálna oblasť 
- nejednotné požiadavky pg. zamestancov  

na plnenie si povinností žiakov 
- nedostatočné manažérske zručnosti koor-

dinátorov a expertov laboratórií, ich nízka 
ochota delegovania úloh 

- slabá motivácia kvalitných a  zanietených 
zamestnancov z dôvodu nízkeho tabuľko-
vého finančného ohodnotenia  

- vyššia fluktuácia zamestnancov z rôznych 
osobných a rodinných dôvodov 

 materiálno-technická oblasť 

- chýbajúce finančné prostriedky na rieše-
nie havarijných stavov – elektroinštalácia, 
bleskozvody a exteriéru školy – oplotenie, 
betónová oporná terasa 

- zhoršujúci sa technický stav palubovky, 
obkladu a stropu telocvične, nevyhovujúci 
stav hygienických zariadení, spŕch a šatní 

- absencia kvalitného rekreačno- športové-
ho areálu 
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a miestnou komunitou 
- vytváranie príležitostí pre kontakt učiteľ- žiak -

rodič v mimovyučovacom čase: organizovanie 
množstva kultúrno-spoločenských, športových 
a komunitných aktivít  

  materiálno-technická oblasť 
- poloha školy vo vnútrobloku, bez bezprostrednej 

blízkosti cesty  
- bezodplatná možnosť využívania  športových  

ihrísk  v blízkej lokalite školy 
- neustále sa zlepšujúce  materiálno-technické 

vybavenie školy  a  estetická interiérová aj  exte-
riérová úprava školy  

 
 

 

 

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

 výchovno-vzdelávacia oblasť 
- možnosť tvorby vlastného iŠkVP 
- možnosť implementácie inovatívnych a moder-

ných trendov do výchovno-vzdelávacieho procesu 
- vytváranie podmienok pre rozvoj športových aktivít 
- nárast počtu žiakov 
- zosúladenie požiadaviek zo strany učiteľov 

a rodičov na správanie sa žiakov, jednotný prístup 
k žiakom  

  personálna oblasť 
- využitie ponúk ďalšieho vzdelávania pedagogic-

kých zamestnancov 
- príchod nových pg. zamestnancov     

 spolupráca s verejnosťou a inými inštitúciami 
-  možnosť ďalšieho rozvoja spolupráce s relevant-  

nými inštitúciami za účelom skvalitňovania vý-
chovno-vzdelávacieho procesu a kvality školy 

- otvorenie sa školy širšej komunite a jej participácia 
na rozvoji školy ako jednej z významných inštitúcií 
v lokalite sídliska  

 materiálno - technická oblasť (a výchovno-
vzdelávacia oblasť) 

- príležitosť využívanie grantových programov 
v rámci nového programového obdobia  

- zavedenie jednotného elektronického systému 
evidencie a hodnotenia žiakov 

- interes zriaďovateľa o zlepšovanie MTZ škôl 
 

  výchovno-vzdelávacia oblasť (a perso-
nálna oblasť) 

- zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 
- zmeny školskej legislatívy: limity na počty 

žiakov v triede, nový i-ŠkVP 
- nestabilita pedagogického zboru z rôznych 

dôvodov 
- dlhšia adaptácia nových pg. zamestnan-

cov a ich stotožnenie sa s kultúrou 
a identitou školy 

 spolupráca s inými inštitúciami a ve-
rejnosťou 

- nedôveryhodnosť niektorých inštitúcií po  
núkajúcich výchovno-vzdelávacie aktivity  
pre žiakov školy,   

- nízky záujem verejnosti o problematiku 
školstva 

- dešpekt časti verejnosti k práci učiteľa 

 personálna oblasť (a materiálno-
technická oblasť) 

- zvyšovanie byrokratických prác  pre učite-
ľov, riadiacich pracovníkov a zamestnan-
cov  hospodárskeho úseku, pri zvyšovaní 
nárokov na odborné zabezpečovanie rôz-
nych hospodársko-právnych oblastí  

- chýbajúce  prevádzkovo-ekonomické a 
manažérske pozície , absencia možnosti 
ich finančného ohodnotenia 

- finančné limity, systém financovania v 

školstve   

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

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

- ústretovosť zriaďovateľa pri riešení nie-
ktorých ekonomických a prevádzkových 
problémov  

 



 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

SITNIANSKA 32, 974 11  BANSKÁ BYSTRICA 

 

 

 

 21 

Opatrenia:    

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

a) výchovno-vzdelávacia oblasť 

- na základe analýzy pripraviť plán priebežnej prípravy na celoslovenské testovania, identifiko-

vať príčiny slabšej motivácie žiakov. Zintenzívniť spoluprácu pedagógov I. a II. stupňa 

s cieľom vytvorenia jednotnej vzdelávacej stratégie v predmetoch MAT, SJL 

- vo vyučovaní najmä na prvom stupni zintenzívniť využívanie metódy CLIL, zároveň prihliadať 

vo vyučovaní ANJ aj na ich vzdelávanie formou   záujmových krúžkov 

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

- zvýšiť frekvenciu a zefektívniť komunikáciu s rodičmi, hlavne u žiakov so slabšou motiváciou , 
systematicky získavať spätnú väzbu od rodičov, v prípade potreby bezodkladne trvať na plne-
ní prijatých opatrení  

     
b) personálna a sociálna oblasť 

- v záujme o vzdelávanie uprednostniť tých pg. zamestnancov, ktorých absolvovanie daného 

vzdelávania sa javí ako skutočne prínosné pre potreby školy a zvýšenia kvality výchovno-

vzdelávacích a riadiacich procesov 

- naďalej venovať pozornosť výberu a kádrovému dopĺňaniu pedagogického zboru, realizovať      

teambuildingové aktivity pre zamestnancov školy   

- skvalitniť komunikačný a informačný systém  medzi jednotlivými stupňami riadenia 

- skvalitniť systém vyhodnocovania výsledkov práce pedagogických zamestnancov na základe 

nastavenej koncepcie rozvoja školy 

- prostredníctvom vzdelávacích aktivít zvyšovať manažérske zručnosti stredného manažmentu 

- vytvoriť podmienky pre pracovné pozície špeciálny pedagóg, školský psychológ 
 

c) materiálno-technická oblasť 

- sledovať nové grantové výzvy a programy, aktívne reagovať na tie, ktoré tematicky korešpon-
dujú s nastavenou pedagogickou koncepciou, resp. majú vplyv na skvalitňovanie materiálno- 

  technického vybavenia školy 
- získať finančné prostriedky na havarijné renováciu palubovky poškodenej presakujúcou vodou 

zo strechy 
- naďalej zvyšovať efektívnosť využívania materiálno-technického vybavenia školy 
- zlepšiť IKT vybavenie   učiteľov pre zavedenie jednotného elektronického hodnotenia 

a evidencie žiakov. 

 

 2.  Ďalšie informácie 

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

- rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické požiadavky a potreby žiakov 

- škola dodržiavala počty žiakov v triedach a v delených skupinách určených legislatívou  

a zohľadňovala potreby integrovaných žiakov 

- škola podľa možností vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch  

na vyučovanie i na mimoškolskú činnosť 

- máme vypracovaný školský poriadok, ktorý bol inovovaný a v ktorom sú určené práva a  

povinnosti žiakov 

- žiaci sú pravidelne oboznámení a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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a pri požiari na triednických hodinách, takisto sú na začiatku roka oboznámení s   

osobitnými predpismi pre prácu v odborných učebniach 

- pedagogické dozory sú prevenciou pred vznikom školských úrazov počas prestávok, 

pred začiatkom a po skončení vyučovania 

- pred  začiatkom školského roka sa zrekonštruovali ďalšie sociálne zariadenia 

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

Počet krúžkov: 26 
Počet vzdelávacích poukazov: 344 

 

 Názov krúžku    Názov krúžku  

1. Jazyky bez problémov            6.roč  14. Hádzaná                              II.st. 

2. Matematika prevažne vážne       9.roč.  15. Jumping                             II.st. 

3. Slovenčina bez chýb                   9.roč  16. Netradičné športy               II.st.. 

4. Hravá matematika                       4.roč  17. Športová príprava - florbal II.st. 

5. Angličtina hrou                            1.roč  18. Strelecký krúžok II.st. 

6. Angličtina hrou                            1.roč  19. Florbalový krúžok 3. až 4.roč. 

7. Angličtina hrou                            2.roč  20. Minihádzaná 2. až 4.roč. 

8. Angličtina hrou                            2.roč  21. Pohybové hry 2. až 4.roč. 

9. Zábavná angličtina                      3.roč.  22. Športová príprava 1.roč 

10. Zábavná angličtina                      4.roč.  23. Všeobecná šport. príprava 2.roč 

11. Doškoláčik                                   4.roč  24. Vševedko 1.roč. 

12.  Mladý zdravotník         II.st.  25. Tanečno-dramatický I. a II.st. 

13. Internetový krúžok                     II.st.  26. Turistický krúžok I. a II.st. 

 

Činnosť krúžkov bola zameraná na:  

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

Žiaci si na krúžkoch anglického jazyka na 1.stupni hravou formou a prostredníctvom rôznych 
hier upevňovali a prehlbovali svoje vedomosti a vytvárali si tak pozitívny vzťah k cudziemu jazy-
ku.  
Krúžok „Jazyky bez problémov“ , ktorí navštevovali žiaci II.stupňa prepájal jazyk slovenský a 
anglický a žiaci  mohli využívať porovnávanie obidvoch jazykov. 
Na krúžkoch zameraných na slovenčinu  a  matematiku si  žiaci 4.. a  9.ročníka upevňovali 
a rozširovali svoje vedomosti z daných predmetov a zároveň sa aj pripravovali na zvládnutie 
úloh pri  Testovaní 5  a Testovaní 9. 
Informatický krúžok bol zameraný na zdokonaľovanie a prehlbovanie vedomostí a poznatkov 
žiakov v práci s PC,  na programovacie jazyky (logo motion), spracovanie videa a  prípravu žia- 
kov na súťaže z informatiky. 

2. športovo - pohybové  aktivity::   

Veľkej obľúbenosti sa nepochybne tešia tieto krúžky, na ktorých si žiaci môžu rozvíjať svoje 
pohybové a športové zručnosti., učiť sa spolupracovať, ale aj dodržiavať pravidlá a rešpektovať 
pokyny vedúcich. Počas krúžkovej činnosti prebiehala aj príprava jednotlivcov či kolektívov na  
súťaže tak, aby v nich žiaci  dosiahli  čo najlepšie výsledky.  
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Už tradíciou sa stalo pôsobenie  turistického krúžku, ktorého náplňou je počas víkendov zmys-
luplne a aktívne tráviť voľný čas v banskobystrickom regióne. Poznávať prírodné a historické 
krásy sme umožnili nielen žiakom našej školy, ale aj ich rodinným príslušníkom a učiteľom, čím 
sme zároveň vytvorili priestor na upevňovanie sociálnych vzťahov. Tradíciou krúžku je aj konco- 
ročná rozlúčková turistika.   

3. umeleckú tvorivosť, kreativitu a rozvoj praktických zručností:  

Pohyb, dramatika,  tvorivosť a vzťah k ľudovému umeniu – v týchto oblastiach žiaci nadobúdali  
a rozvíjali svoje zručnosti na „Tanečno-dramatickom krúžku.“ So svojimi modernými alebo ľudo-
vými tancami a dramatizáciami, ktoré dosahujú vysokú kvalitu a úroveň reprezentovali školu na 
rôznych tanečných vystúpeniach a súťažiach, kde zožali veľký úspech od publika. 
Osvojovanie si techniky poskytovania prvej pomoci a získanie zručnosti vedieť zareagovať v 
nepredvídateľných situáciách bolo náplňou zdravotníckeho krúžku. Žiaci svoje nadobudnuté 
zručnosti prezentovali aj pred ostatnými žiakmi školy, učili ich a takisto boli úspešní vo viacerých 
súťažiach. 
Zameranie krúžkov na škole už tradične pokrývalo širokú oblasť záujmov našich žiakov a tí mali 
následne možnosť rozvíjať rozširovať svoje vedomosti alebo svoje zručnosti či talent . 
Niektorí žiaci, ktorí sa chceli  realizovať vo viacerých oblastiach, mali možnosť  a  aj navštevo-
vali dva krúžky, a tak účelne a efektívne využívali svoj voľný čas.  
Systematickou  prácou so žiakmi v záujmových krúžkoch umožňujeme ich  mimoškolské vzdelá-
vanie, rozvoj ich pohybových schopností a talentu, podporujeme u žiakov súťaživosť, správne 
rozhodovanie sa, zodpovednosť za dokončenie práce, samostatnosť, tvorivosť, vynaliezavosť, 
rozvíjame ich nadanie a orientujeme ich na výber budúceho povolania v živote, zapájame ich do 
konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí 
formou súťaženia a tvorivej spolupráce, rozvíjame tak kritické sebahodnotenie u žiakov. 

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

Spolupráca s rodičmi je založená na hodnotách, ktorými sú otvorenosť, korektnosť, vzájomná 
dôvera. Realizuje sa formou:   

a) organizovaných zasadnutí (Rada rodičov, triedne aktívy)  

b) neformálnych stretnutí (účasť na podujatiach organizovaných školou a pod.) 

c) elektronickou komunikáciou ( EŽK a pod.) 

Ukazovateľmi stupňa iniciatívy rodičov a ich záujmu aktívne prispievať k činnosti školy sú :  

 participácia na organizovaní podujatí a pomoc pri zabezpečovaní a realizácii celoškol-
ských a triednych aktivít  

 organizovanie podujatí pre rodičov – ples, brigády 

 sponzorstvo formou vecných darov  

 finančná podpora pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy 
            ústretovosť, ochota pri podávaní žiadostí o granty – Projekt Zdravé mesto, dotácia od 
            Mesta BB na technicko-materiálne zabezpečenie akadémie    

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych aktívoch a  informačných 
okienkach. Študijné výsledky majú možnosť sledovať priebežne aj v elektronickej žiackej kniž-
ke. O aktuálnom dianí na škole a pripravovaných akciách sú informovaní prostredníctvom we-
bovej stránky školy alebo formou pozvánok. Za účelom konzultácie výchovno-vzdelávacích vý-
sledkov majú rodičia možnosť dohodnúť si individuálne termín stretnutia s vyučujúcimi jednotli-
vých predmetov.  
Osvedčenou formou spolupráce sú neformálne stretnutia počas celoškolských aktivít.  
Pozitívom je, že rodičia niektorých tried si organizujú kolektívne triedne akcie a posedenia, spo-
ločne sa zúčastňujú rôznych kultúrnych, relaxačno-oddychových a športových podujatí.  
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D.  Vzájomné vzťahy medzi školou a ďalšími fyzickými  a právnickými    
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 (§ 2. ods. 2d) 

         
Škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania rozširuje svoje  
aktivity smerom k nielen k odbornej verejnosti, ale otvára sa aj širšej komunite.  

V aktuálnom školskom roku sme spolupracovali s: 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva:  

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

Centrom špecializovaného pedagogického poradenstva:  

- diagnostika žiakov, konzultácie a odborná pomoc  v oblasti špeciálnej pedagogiky        

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

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

Metodicko-pedagogickým centrom:  konzultácie a poradenstvo  

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta:  
- projekt lyžiarskej gramotnosti (permanentky a lyžiarska výstroj) 

Ústavom prognóz a informácií :ŠkVS Banská Bystrica:   
- workshop pre žiakov, odborné poradenstvo v oblasti rozvoja  IKT, vzdelávacie aktivity  

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva:  
- interaktívne besedy pre  žiakov 4., 6. a 7.ročníka, spolupráca v rámci projektu Viem, čo zjem   

Súkromnou ZUŠ Tatára: 
- participácia na kultúrno-spoločenských podujatiach 

Bábkovým divadlom  na Rázcestí, Štátnou operou: 
-  ponuka a rezervácia predstavení pre žiakov  

Divadlom pod balkónom: 

- spolupráca pri akcii organizovanej školou, pravidelné predstavenia pre žiakov 

 Divadlom Štúdio tanca: 

- projekt Tanec v laviciach realizovaný v škole, účasť na predstaveniach 

OR Rudlová Sásová:   
- spolupráca na  kultúrno-spoločenských akciách, ktoré OR realizuje pre občanov sídliska Sásová 

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

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

OZ FOPART:  
- finalizácia projektu „Sásovská mozaika“ - technická úprava a grafická úprava stien a átria školy   

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

Stredoslovenským múzeom: 
 - interaktívne prednášky a tvorivé dielne, najmä v pobočke Tihányiovký kaštieľ – prírodovedná   
 expozícia, ale aj v pobočke , Matejov dom – historická expozícia 

Stredoslovenským osvetovým strediskom: 

- vzdelávacie podujatia zamerané predovšetkým na prevenciu spoločensky škodlivých javov 

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

DFS Dratvárik: 
-  pomoc pri zabezpečovaní kostýmov a spoločné  vystúpenia 
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UNICEF: 

-  využitie projektu Emergency lessons 

Materským centrom MAMINA: 
- čitateľské aktivity 

Slovenským zväzom hádzanárov, Slovenským atletickým zväzom, ŠK Dukla: 

- realizácia turnajov v minihádzanej, prezentačno-športové aktivity 

E.  Vyhodnotenie činnosti a aktivít ŠKD  

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD prebiehala v súlade s Výchovným programom a Školským 
vzdelávacím programom základnej školy, ktorej je súčasťou. 
 

Činnosť ŠKD prebiehala:  

- v ranných hodinách od 6.00 – 7.45 v dvoch triedach ŠKD 
- popoludňajších hodinách od 11.35 – 17.00  

 

Údaje o počte žiakov a oddelení ŠKD: 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo ŠKD 146 detí v šiestich oddeleniach,  dochádzku  

ukončilo 134 detí.  
 

Personálne obsadenie: 

 I. oddelenie  - Mgr. Ariana Giertliová 

 II.oddelenie  - Edita Bakošová 

 III.oddelenie - Mgr. Jana Stockmannová 

 IV.oddelenie - Mgr. Katarína Kandová 

 V. oddelenie -   Ľubica Hlubocká 

 Vl.oddelenie - Mgr. Stanislava Vojteková 

Všetky p. vychovávateľky spĺňali kvalifikačné požiadavky.  

V rámci záujmovej činnosti  viedla p. Hlubocká  v školskom roku 2016/2017 tanečno-dramatický 

krúžok. 

Ciele a vyhodnotenie ich plnenia:          

Ciele a aktivity  ŠKD úzko korešpondovali  s cieľmi školy. 
 
C 1 Vytvárať kvalitné podmienky na rozvoj osobnosti dieťaťa so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť  
 

Relaxačno-odpočinkové popoludnie p. vychovávateľky deťom vypĺaňali čítaním detskej literatú-
ry a interaktívnymi rozhovormi o nej. Tieto aktivity boli podporené vzájomnými  návštevami her-
cov z bobkového divadla „Pod balkónom“ a ich interaktívnymi predstaveniami „Tonka a Fónka 
z Gramofónie“ „Janko Hraško“ „Klauniáda“ a „Fašiangový karneval.“ Cieľom týchto podujatí bolo 
rozvíjať u detí slovnú zásobu, vlastnú fantáziu a učiť deti vystupovať na verejnosti. Tematické 
predstavenia hercov bábkového divadla mali pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti detí a ich vzťa-
hu k čítaniu.  
Jednou z priorít rodičov, ktorí zverujú deti do ŠK, je kvalitná príprava na vyučovanie a vypesto-
vanie návyku u detí  pravidelne si plniť školské povinnosti samostatnou prípravou na vyučova-
nie.  Vychovávateľky sa preto zameriavali na osvojenie správnej techniky učenia.  Zvýšenú po-
zornosť venovali  slabo prospievajúcim žiakom a žiakom s poruchami učenia. Dôležitú úlohu 
v tomto smere zohrávala  úzka spolupráca s vyučujúcimi , ktorá sa v tomto školskom roku vý-
razne zlepšila a skvalitnila. 
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C 2  Otvorenie sa širšej komunite v oblasti športu a kultúrno-umeleckých aktivít. 
 

Školský rok 2016/2017 sa niesol v duchu myšlienky „Myslenie je pohyb“. Vytýčená myšlienka 
bola mottom, ktorú sme vložili do prípravy  a realizácii  všetkých vystúpení, tak v rámci klubu 
jako aj celoškolských programov. Participovali sme na priprave všetkých zaujímavých a  púta-
vých podujatí, napr. „Magia svetla a  tmy,  „ Deň otvorených dverí.“ 
Odovzdávanie skúsenosti z generácie na generáciu si deti naživo prežili v tradíciách  vianoč-
ných  sviatkov. Vianočná dekorácia, medovníky, stromčeky, koledy a piesne. Toto všetko dotvá-
ralo predvianočnú atmosféru v oddeleniach školského klubu  a počas „ Sásovských vianočných 
trhov.“ Záujmový tanečno-dramatický krúžok aktívne participoval na bohatom programe pri 
priležitosti 25. výročia vzniku školy. Prierez programu si deti našej školy mohli pozrieť na škol-
skom podujatí „Deťom a pre deti“ . V rámci projektu „Sásovská mozaika“ sme s deťmi a ich ro-
dičmi v popoludňajších hodinách prispievali k dotváraniu mozaiky v átriu školy. Všetky tieto akti-
vity boli zaujímavé, významné pre deti, ako aj pre širšiu komunitu.  
 
C 3   Zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä v oblasti enviromentálnej výchovy. 

 
Deti ŠKD enviromentálne aktivity plnili priebežne počas školského roka vo všetkých oblastiach 
výchovno-vzdelávacích činností. V priestoroch školy, kde boli vytvorené podmienky na separá-
ciu odpadu, deti zaujali pozitívny postoj a svedomito triedili odpad. Tematickými vychádzkami 
a čistením okolia školy sa hlbšie učili vnímať prírodu a chrániť ju. K upevneniu  environmentál-
ního postoja prispelo aj „ EKO-popoludnie v komunitnej záhradke“ kde deti spoločne s rodičmi 
upravovali a vysádzali našu školskú hriadku a pomáhali s úpravou a čistením priestoru. Dobro-
voľnícke aktivity tohto cieľa však neboli dostatočne splnené.  
 

Opatrenia: v  budúcom šk. roku bude potrebné: 
 -  zamerať sa na skvalitnenie a zintenzívnenie socializácie detí a zlepšenie motivá    
    cie deti k práci  
 -  zamerať sa na vedenie deti k efektívnemu rozvoju slovnej zásoby 

      -  vylepšiť spoluprácu s prvým a druhým stupňom 

 -  s cieľom zabrániť klesajúcej tendencii, ktorá sa každoročne objavuje v jarných      
mesiacoch, zatraktívniť činnosť  a vytvoriť lepšie podmienky pre deti 3. a 4. roč. 

 

Prezentácia ŠKD na verejnosti, aktivity 

• Uvítanie a pasovanie prvákov 
• Sásovské Vianoce – koledníci 
• Snehové kráľovstvo – ľadové sochy v átriu  
• Fašiangový karneval – prehliadka masiek a karnevalová zábava s rodičmi 
• Vítanie Jari v komunitnom centre 
• Stavanie májov – tradičné ľudové detské tančeky 
• Otváranie futbalového turnaja MacDonald – moderný tanec 
• Účasť na prehliadke folklórnych súborov na námestí SNP -FUBABY 

 

 

Záver 

Poďakovanie za spoluprácu, pomoc a ústretovosť patrí všetkým, rodičom, zriaďovateľovi, part-
nerským inštitúciám, učiteľom a žiakom,  ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch, úspe-
choch školy  a svojou iniciatívou prispeli k zvýšeniu statusu školy. 
 
 Banská  Bystrica,  15.10.2017                                                                                                               
 
                                                                                           ..........................................                                                                                                 
                                                                                            RNDr. Dana Edlingerová 
                                                                                                     riaditeľka školy 


