
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2018/2019 

 

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

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne  

a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Škola je plnoorganizovaná, poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom od prípravného ročníka 

až po 9. ročník s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vo variante „ A“ꓼ vzdelávame žiakov 

vo variante „B“ v ročníkoch 1.-10. so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Triedy 

(počet 11) sú umiestnené v budove školy na ul. Hutníkov 302 a v elokovaných triedach (počet 

2) v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. 

Súčasťou školy je školský klub detí. Navštevujú ho žiaci od 1. po 6. ročník. Školský klub má (3) 

oddelenia, v ktorých poskytujú deťom oddych, relaxáciu a výchovnú činnosť, ale aj povinnú 

prípravu na vyučovanie pod vedením kvalifikovaných špeciálnych vychovávateľov.  

Žiaci i zamestnanci školy sa môžu stravovať v Školskej jedálni pri ŠZŠ v Žiari nad Hronom.  

 

Názov školy Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom 

Adresa školy Hutníkov 302, 96501 Žiar nad Hronom 

Telefón +421/045/6732759 

  0910/366 557 

E-mail szs.ziar@gmail.com 

www  stránka http://szsziar.proxia.sk/sk 

Zriaďovateľ Okresný úrad Banská Bystrica 

  Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

  048/4306 111 

 

http://szsziar.proxia.sk/sk


Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón       Služ. MobilTtel. e-mail 

Riaditeľ Mgr. Anna Vargová 0456732759 0910366557 szs.ziar@gmail.com 

ZRŠ PaedDr. Ingrid Čierna 0456732759 0910366557 szs.ziar@gmail.com 

Vedúca ŠKD Vlasta Bahnová 0456732759 - vlastabahnova@gmail.com 

Vedúca ŠJ Jana Ivanová 0456722812 045/6722812 jankaivanova22@gmail.com  

Rada školy 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom bola 

ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné 

obdobie začalo dňom 14.04. 2016 na obdobie 4 rokov. 

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala v šk. roku 2018/2019, jej kontrolná činnosť  

a pomoc pri plnení úloh školy: 

 výchovno-vyučovacie výsledky za I. a II. polrok šk. roka,  

 správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch, 

 práca v ŠKD,  

 informácie o končiacich žiakoch a ich umiestnenie na OU, 

 školský poriadok, 

 školský vzdelávací program (úpravy), 

 školský výchovný program, 

 informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení organizácie šk. roka, 

 spolupráca s ÚPSVaR v ZH, 

 výročná správa rady školy, 

 príprava zasadnutí na šk. rok, 

 informácie o krúžkoch, školských a mimoškolských aktivitách, 

 zhodnotenie využívania stravovania žiakov v školskej jedálni, 

 informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania žiakov na OU,  

 schválenie zmien inovovaného školského vzdelávacieho programu. 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

pedagogický zamestnanec, predseda Mgr. Judita Susányiová 045/6732759 

pedagogický zamestnanec Mgr. Mária Veselá 045/6732759 

ostatní zamestnanci Eva Hrabajová 0911 722 829 

zástupcovia rodičov Žaneta Kaločaiová - 

  Ivana Kaločajová - 

  Marcela Kaločajová - 

  Aurélia Kaločaiová - 

zástupca zriaďovateľa Ing. Alena Šebjanová 0484306634 

  Ing. Daniela Poturnayová 0484306612 

  Mgr. Ingrid Cibuľová 0484306626 

  Mgr. Vladimír Škarba 0484306614 



Poradné orgány školy 

MZ počas celého školského roka 2018/19 pracovali podľa plánu práce a plnili stanovené ciele 

a úlohy. Prácu učiteľov, vychovávateľov a žiakov zo zaujímavých a netradičných školských, 

triednych, výchovných aktivít a úspechy našich žiakov v súťažiach sme prezentovali  

na verejnosti príspevkami na webovej stránke školy, v regionálne televízii ATV a v školskom 

albume školy 2018/19 formou prezentácií Power-Point v tlačenej i elektronickej podobe. 

 

MZ učiteľov I. stupňa: zasadnutie MZ sa uskutočnilo 4 krát (08/2018, 11/2018, 01/2019, 

06/2019) s účasťou rš. Mgr. Anny Vargovej a zrš. PaedDr. Ingrid Čiernej. Pedagogickí 

zamestnanci navrhli, pripomienkovali a schválili plán zasadnutí a plán práce MZ, postupovali 

podľa programov jednotlivých zasadnutí. V pláne práce MZ si stanovili ciele (v súlade s cieľmi 

výchovy a vzdelávania v ŠkVP) úlohy, ktoré plnili počas celého školského roka. Všetci členovia 

svojim pedagogickým úsilím, profesionálnym prístupom a pracovným nasadením sa podieľali 

na ich úspešnom splnení.  

V rámci zasadaní MZ pedagógovia riešili nasledovné okruhy pedagogických náležitostí: 

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, 

 inovovaný ŠkVP pre 4. ročník A, B variantu, 

 triedna dokumentácia, TVVP, IVP, osobné spisy žiakov, 

 kontinuálne vzdelávanie členov MZ, možnosti aplikácie vedomostí a odovzdávanie 

skúseností. 

MZ učiteľov II. stupňa: metodické združenie pracovalo podľa spoločne schváleného plánu 

práce. Zasadnutia sa konali štvrťročne, v prípade naliehavého problému sa učitelia stretli aj 

mimo plánu stretnutí. Na zasadnutiach sa prejednávali úlohy a otázky týkajúce sa rôznych 

naplánovaných aktivít a akcií, ktoré boli zahrnuté v pláne práce.  

V rámci zasadaní MZ učiteľov II. stupňa sa riešili nasledovné okruhy: 

 hodnotenie vyučovacích výsledkov a riešenie výchovne problémových žiakov, návrhy 

na zlepšenie, 

 vytváranie optimálnych podmienok práce v triedach, 

 pravidelné informovanie o prospechu a dochádzke žiakov, 

 zhodnotenie rôznych športových akcii, 

 hodnotenie práce v špecializovaných učebniach, 

 informácie o žiakoch končiacich povinnú školskú dochádzku a ich zaradenie do OU, 

 oboznámenie s poznatkami z účasti na odborných seminároch a školeniach, 

 spolupráca s rodičmi a inštitúciami. 

MZ vychovávateľov ŠKD: metodické združenie vychovávateľov pracovalo podľa plánu  

na plnení vytýčených úloh vychádzajúcich  z Výchovného plánu ŠKD. Vedúca vychovávateľka 

sa zúčastňovala na pracovných poradách a pravidelne informovala o aktuálnostiach práce 

v ŠKD a vychovávateľky o mesačných úlohách a zodpovednostiach za plnenie. 

V rámci zasadaní MZ vychovávateľov ŠKD sa riešili nasledovné okruhy: 



 organizovanie spoločných akcií rodičov i vychovávateľov so žiakmi,  
 zabezpečovanie výzdoby školy prácami a výrobkami našich žiakov, 

 organizovanie spoločných akcií o ktoré majú žiaci záujem a radi sa na nich zúčastňujú, 

 vytváranie priateľskej atmosféry v oddeleniach formou hry na oddych, zábavu, 

poučenie, 

 zabezpečenie spolupráce so školou, s učiteľmi detí, s asistentkami a s rodičmi žiakov, 

s terénnymi pracovníkmi, pracovníkmi CVČ , SČK a Úniou žien. 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ učiteľov I. st. a triedy B. var. Mgr. Dáša Janeková všetky predmety I. st. 

MZ učiteľov II. st. Mgr. Judita Susányiová všetky predmety II. st. 

MZ vychovávateľov ŠKD Vlasta Bahnová všetky výchovné zložky 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 96 

Počet tried: 13 

Podrobnejšie informácie: 

V školskom roku 2018/2019 sa vyučovali žiaci v 13. triedach, spolu bolo 96 žiakov, z toho  

na I. stupni 42 žiakov, na II. stupni 54 žiakov.  

Školský klub detí navštevovalo 31 žiakov, ktorí boli organizovaní v 3. oddeleniach. 

 

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

počet tried 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 13 

počet žiakov 5 9 4 10 13 10 11 15 10 9 96 

z toho ŠVVP 5 9 4 10 13 10 11 15 10 9 96 

z toho v ŠKD 4 8 3 9 5 1 1 0 0 0 31 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 
prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Skutočný počet žiakov prípravného ročníka k 15.9.2018: súčet 5, z toho /počet dievčat 0 

Skutočný počet žiakov prvého ročníka k 15.9.2018: súčet 7, z toho /počet dievčat 4 

Skutočný počet žiakov prípravného ročníka k 30.6.2019: súčet 5, z toho /počet dievčat 0 

Skutočný počet žiakov prvého ročníka k 30.6.2019: súčet 9, z toho /počet dievčat 4 



Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ k 30.6.2019 

8 žiakov/ počet dievčat 4, všetci žiaci 9. ročníka. 

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

Počet žiakov - - - - - 8 - 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na OU 
Tento školský rok na našej škole získalo primárny stupeň vzdelania (8) žiakov, z toho (4) chlapci 
a (4) dievčatá. O pokračovanie v štúdiu na odbornom učilišti prejavilo záujem (7) žiakov a boli 
úspešne zapísaní do 1. ročníka príslušného odborného učilišťa. Na Odbornom učilišti 
internátnom v Kremnici bude pokračovať (5) žiakov: odbor stavebná výroba - odbor murárske 
práce (2) žiaci, odbor práca pri príprave jedál (5) žiakov. Na Odbornom učilišti internátnom 
Viliama Gaňu v Banskej Bystrici budú pokračovať (2) žiaci,  a to v odbore obchodná prevádzka 
– príprava, skladovanie a predaj tovaru (1) žiakꓼ v odbore opatrovateľská starostlivosť  
v zariadeniach soc. starostlivosti (1) žiak. Jedna žiačka, ktorá ukončila povinnú školskú 
dochádzku, zo zdravotných dôvodov v ďalšom štúdiu nebude pokračovať.  

  OU Spolu 

prihlásení 7 7 

prijatí 7 7 

% úspešnosti 100% 100% 

 

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

Klasifikácia tried 

Trieda BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT OBN PVC RGZ RKS RVK 

1.A           1       2   1       

1.B           1       2   1 2 1   

2.A           1       2   1,6 3 3   

3.A           1,33       2,33   1,78       

4.A           1       2,33   1,17       

4.B           1       2,57   1,57       

5.A     1     1     1 1,5   1 2 1   

5.B     1,8     2,4   1 2 2,4   1,6 1,5 1 1,75 

6.A     1,11     1     1,33 2,33   1       

7.A 1,14 1,57 1 1,57 1,29 1     1,13 1,25 1 1       

7.B 1 1,43 1 1,43 1,29 1     1,14 1,71 1,14 1       

8.A 2 2,89 2,22 2,89 2,78 1,11     1,44 2,78 1,67 1,78       

9.A 2,63 2,63 1,63 2,63 2,63 1 2,63 1,25   2,75 2,38 1,38       



Trieda SJL SPR SEE TSV TEV VUC VLA VYV 

1.A 2 1   1   1,57   1,29 

1.B 2 2   1   1   1 

2.A 2,2 1   1   1,6   1,4 

3.A 2,33 1   1,44   1,78   1,22 

4.A 2,17 1     1   1,67 1,33 

4.B 2,57 1,29     1   1,57 1 

5.A 1,5 1,38   1   1 1,86 1,13 

5.B 2,4 1,25 2 2,25 1 2   1,8 

6.A 2,44 1,89   1     2,56 1,11 

7.A 1,88 1,5   1     2 1 

7.B 1,71 1,29   1       1 

8.A 2,89 1,78   1,33       1,67 

9.A 2,25 1,63 1,25   1,5     1,5 

 
Prospech žiakov 
V tomto školskom roku z (96) žiakov našej školy prospelo (92) žiakov, neklasifikovaných (0) 
žiakov. Neprospeli (4) žiaci našej školy. Dvaja žiaci, vzdelávaní vo variante A neprospeli z dvoch 
vyučovacích predmetov (jeden žiak 2.roč., jeden žiak 3. roč.). Obom žiakom bolo  
po rediagnostických vyšetreniach odporúčané v školskom roku 2019/2020 pokračovať  
v nasledujúcom ročníku vo vzdelávacom variante B. Dvaja žiaci, vzdelávaní vo variante  
B neprospeli, neprospeli, preto na základe rediagnostických vyšetrení a odporúčaní 
odborníkov v šk. roku 2019/2020 sa budú vzdelávať vo variante C. 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 7 7 0 0 

1.B 6 6 0 0 

2.A 5 5 1 0 

3.A 9 8 1 0 

4.A 6 6 0 0 

4.B 7 7 0 0 

5.A 8 8 0 0 

5.B 6 4 2 0 

6.A 9 9 0 0 

7.A 9 9 0 0 

7.B 7 7 0 0 

8.A 9 9 0 0 

9.A 8 8 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedl. Ospr. na 
žiaka 

Neospravedl. Neosp. na 
žiaka 

1.A 7 1672 230,86 1641 234,43 31 4,43 

1.B 6 1153 192,16 1074 179,00 79 13,16 

2.A 5 706 117,66 676 112,66 30 5,00 

3.A 9 2270 252,22 2188 243,11 82 9,11 

4.A 6 1152 164,57 1132 161,71 20 2,86 

4.B 7 1391 198,71 1294 184,86 97 13,86 



5.A 8 1804 200,44 1620 180,00 190 21,11 

5.B 6 1140 190,00 1077 179,50 63 10,50 

6.A 9 3371 374,55 2839 255,51 532 59,11 

7.A 9 2563 284,77 2270 252,22 293 32,55 

7.B 7 2471 353,00 2434 347,71 37 5,29 

8.A 9 2485 276,11 2117 235,22 368 40,88 

9.A 8 2937 367,13 2729 341,13 208 26,00 

 spolu 96 25115 253,69 23091 233,24 2030 20,51 

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,  
v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

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

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 13 

Variant A 5 7 4 8 13 8 11 13 9 8 86 

Variant B 0 2 0 2 0 3 0 1 1 1 10 

Rozširujúce hodiny 

Učebný  
variant 

Trieda Predmet Počet hodín 
v týždni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variant A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prípravný ročník Pracovné vyučovanie 2 

1. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Vecné učenie 1  
Pracovné vyučovanie 2 

2. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Vecné učenie 1  
Pracovné vyučovanie 1  
Výtvarná výchova 1 

3. Matematika 1  
Vecné učenie 1  
Pracovné vyučovanie 1  
Výtvarná výchova 1 

4. Slovenský jazyk a literatúra 2  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 1 

5. Slovenský jazyk a literatúra 2  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 1 

6. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 1 

7. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 1  
Biológia 1 



  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 
Geografia 1 

8. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 1  
Biológia 1  
Geografia 1 

9. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 1  
Pracovné vyučovanie 0,5  
Geografia 1  
Svet práce 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variant B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prípravný Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 2 

1. Rozvíjanie grafomotrických zručností 1  
Matematika 1  
Pracovné vyučovanie 1 

2. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Rozvíjanie grafomotorických zručností 1  
Výtvarná výchova 1  
Matematika 1 

3. Rozvíjanie grafomotorických zručností 1  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 2 

5. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 2  
Výtvarná výchova 1 

6. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 2  
Výtvarná výchova 1 

7. Slovenský jazyk a literatúra 2  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 1 

8. Slovenský jazyk a literatúra 2  
Matematika 1  
Výtvarná výchova 1 

9. Slovenský jazyk a literatúra 1  
Matematika 2  
Pracovné vyučovanie 0,5  
Svet práce 0,5 

 
Žiaci prípravného, 1., 2., 3., 4., 5., 6, 7., 8. ročníka postupovali v školskom roku 2018/2019 
podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím 
ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (ŠVP schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 
9. 2016). Žiaci 9. ročníka vzdelávaní (vo variante A,  variante B) postupovali podľa Školského 
vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
(ŠVP schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-
1:914 dňa 26. mája 2009). 

 



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. 
integrovaných 

Prípravného ročníka 1 5 0 

Prvého ročníka 1 9 0 

Bežných tried 11 82 0 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 13 96 0 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer: 
Pracovný pomer Počet pedag. 

prac. 
Počet 

nepedag. prac. 
Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 15 6 15 5,4 

DPP 3 5 3 2,27 

Znížený úväzok 0 2 0 1 

ZPS 2 0 2 0,67 

Na dohodu 0 1 0 1 

 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 14 15 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 1 1 2 

spolu 2 18 20 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.A Slovenský jazyk a literatúra 9 

1.A Matematika 4 

1.A Vecné učenie 2 

1.A Pracovné vyučovanie 3 

1.A Výtvarná výchova 2 

1.A Hudobná výchova 1 

1.A Telesná a športová výchova 2 

9.A Pracovné vyučovanie 4 

 



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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 0 

2.kvalifikačná skúška 3 2 

štúdium školského manažmentu 3 0 

špecializačné inovačné štúdium 7 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 1 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

A: Absolvované vzdelávanie 
Názov vzdelávania Téma Počet  

pedagógov 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 
zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 

Funkčné vzdelávanie, šk. manažment 1 

Vykonanie 1. Atestácie, MPC Trenčín 1. Atestácia 1 
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej 
atestácie pre pedagogických zamestnancov, MPC Banská 
Bystrica (2x), MPC Trenčín (1x) 

2. Atestácia 3 

Vykonanie 2. Atestácie, MPC Trenčín (2), MPC Banská 
Bystrica (1)  

2. Atestácia 3 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 
(eTwinning) 

(eTwinning) 2 

Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie, 
MPC BB, špecializačné vzdelávanie    

Šk. manažment 1 

Školenie syndróm CAN    Odborný seminár 1 
Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity, na 
sebapoznanie 

§ 55) zákona č. 317/2009 Z.z. 20 

Korekčný program Mirabilis pre deti s problémami v 
spávaní v prostredí ZŠ   

Vzdelávací kurz 1 

Tvorba individuálnych vzdelávacích programov, 
špecializačné inovačné 

IVP 2 

Pojmové mapy vo vyučovacom procese, špecializačné 
inovačné 

Pojmové mapy 3 

Moderné prezentačné nástroje v edukácii  Prezentačné nástroje 3 
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese  Myšlienkové mapy 3 
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania, 
inovačné    

Prezentačné nástroje 4 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, 
aktualizačné 

Prezentačné nástroje 3 

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich 
pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných 
zamestnancov 

Šk. manažment 1 

Chuť  žiť Workshop, poruchy príjmu potravy 1 
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom 
procese, aktualizačné vzdelávanie 

Prezentačné nástroje 1 



 B: Prebiehajúce vzdelávanie 
Názov vzdelávania Téma Počet 

pedagógov 
- - - 

 C: Prihlásenie na vzdelávanie 
Názov vzdelávania Téma Počet 

pedagógov 

Koučovanie v praxi riadenia škôl a školských zariadení Riadenie škôl 2 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 
zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 

Šk. manažment 1 

 D: Ostatné, priebežné vzdelávanie 
Názov vzdelávania Téma Počet 

pedagóg
ov 

Prevencia II. (v netradičnom prostredí ÚSTAVU 
NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY PRE 
MLADISTVÝCH v Sučanoch pri Martine) 

Odborná diskusia s pracovníkmi ústavu 2 

Šikanovanie a rovesnícke násilie Multidisciplinárne vzdelávanie 2 

Školenie BOZ a PO Bezpečnosť a ochrana 3 

Metodické usmernenie činnosti výchovných 
poradcov v školách 

Aktuality, legislatíva, krízová intervencia 1 

Bezpečná škola  Tvorba internej normy školy na ochranu 
žiakov pred násilím 

1 

Až do dna   Verejná diskusia k problému pravidelného 
nadmerného pitia alkohol. nápojov tínedžermi 

1 

Školenie k ochrane osobných údajov. GDPR 23 

Závislosti zamerané na detský a adolescentný 
vek, hostilné správanie detí a mládeže, 
metodika práce s nimi  

Odborný seminár, závislosti detí a mládeže 1 

Psychológia komunikácie  Pedagogická komunikácia, odborný workshop 2 

Hľadanie ciest v prevencii proti kriminalite, 
alkoholizmu, fajčeniu, drogám, nelátkovým 
závislostiam, útekom zo zariadení   

Odborný seminár, kooperácia zariadení 
odborných a prevenčných 

1 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže počet 
žiakov 

okr. 
kolo 

kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzin. 
kolo 

Prednes poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl 3 - 4 - - 

Ochranárik, výtvarná súťaž 15 15 3 - - 

Polícia známa neznáma, výtvarná súťaž 9 9 - - - 

Cesty za poznaním minulosti, výtvarná súťaž 7 - 7 - - 

MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ, výtvarná súťaž 10 10 - - - 

IDEA „Ženy a profesie v modernom svete, výtvarná súťaž 14 - - 14 - 

Čarovný svet rozprávok, výtvarná súťaž 5 5 - - - 

Ovocie a zelenina, výtvarná súťaž 10 - - 10 - 

Všetko čo mám rád, výtvarný salón znevýhodnených detí 2019 3 - - 3 - 

Mozaika detských prác: Práva detí, výtvarná súťaž  8 8 - - - 



Aktivity a prezentácia na verejnosti: 

Aktivity v spolupráci so spoločenskými organizáciami: 
Názov aktivity Miesto 

konania 
Žiaci/trieda Termín Zodpovednosť 

Anonymita a bezpečnosť na 
internete, projekt Viem kto som 

ŠZŠ ZH 6.roč. 09.10.2018 Ms Polícia ZH, CVČ 
ZH 

Umývanie rúk ŠZŠ ZH 1. A, 1. B, 2. A, 
3.A, 

11.10.2018 p. Sikoraiová, 
asistent Osvety 
zdravia 4.B, 5.B 17.10.2018 

4.A 19.10.2018 

Dentálna hygiena RÚVZ ZH II. st.  21.11.2018 Vedenie školy 

Vianoce v piesňach a zvykoch 
(workshop) 

POS ZH 1.A, 1.B, 2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 5.B 

27.11.2018 D. Janeková 

Legálne a nelegálne drogy + 
Násilie a ochrana majetku, 
projekt Viem kto som 

ŠZŠ ZH 6.roč. 13.12.2018 Ms Polícia ZH, CVČ 
ZH 

Festivalu spoločenských hier                         
a hlavolamov 

Domov 
dôchodcov ZH 

žiaci II. st. 16.01.2019 Komunitní pracovníci 
pri MsÚ ZH 

Extrémizmus, projekt Viem kto 
som 

ŠZŠ ZH 6.roč. 18.01.2019 Ms Polícia ZH, CVČ 
ZH 

Zdravie si chráň, projekt Viem kto 
som 

ŠZŠ ZH 6.roč. 13.2.2019 Ms Polícia ZH, CVČ 
ZH 

Beseda s policajtom ŠZŠ 4.B 01.03.2019 Mestská polícia 

Výroba slnečníc Domov 
dôchodcov ZH 

žiaci II. st. 19.3.2019 Komunitní pracovníci 
pri MsÚ ZH 

Svrab RÚVZ ZH II. st. 03.04.2019 Vedenie školy 

Beseda – Krádeže v supermarkete 
a fetovanie, projekt Viem kto som 

Komunitné 
centrum ZH 

3.A, 4.B 10.04.2019 Komunitní pracovníci 
pri MsÚ ZH 

Na ulici bez nehody, projekt Viem 
kto som 

ŠZŠ ZH 6.roč. 25.4.2019 Ms Polícia ZH, CVČ 
ZH 

Športové predpoludnie s 
opekaním 

Domov 
dôchodcov ZH 

žiaci II. st. 05.06.2019 Komunitní pracovníci 
pri MsÚ ZH 

Prevzatie ceny v celoslovenskej 
výtvarnej súťaži v BB 

Múzeum SNP 
v BB 

Ondrej Cibuľa – 
4.B  

13.06.2019 L. Neshodová 

Vernisáž, prevzatie ceny  
vo výtvarnej súťaži 

POS v ZH Zdeno Kakara – 
4.B, 5.B 

21.06.2019 L. Neshodová 
M. Beňová 

 
 
Aktivity žiakov v spolupráci MZ učiteľov I.st. a MZ vychovávateľov: 

P. č. Aktivita Termín Zodpovednosť 

1. Vianočná besiedka s rodičmi  11.12.2018 ŠKD + triedne učiteľky 

2. Deň Matiek 14.5.2019 ŠKD + triedne učiteľky  

 
 
Aktivity realizované v rámci tried so žiakmi I. stupňa: 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda Zodpovednosť 

1. Varenie horúcej čokolády Zážitkové 
učenie 

16.11.2018 5.B M. Beňová, 
M. Paulíková 

2. Spoločné čítanie- Popolvár 
Ako išli rozprávky do sveta, 
rozvíjanie ČG 

Netradičné 
vyučovanie 

28.11.2018 1.A, 1.B,  2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 
5.B. 

M. Beňová, 
L. Neshodová 



3. Vianočné pečenie Zážitkové 
učenie 

3.12.2018 1.A D. Zimanová 

4. Mikuláš v škole 
aktivita plánovaná MZ 

Besiedka 6.12.2018 1.A, 1.B,  2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 
5.B. 

D. Zimanová, 
K. Ďurišová + tr.uč. 

5. Vianočné pečenie Zážitkové 
učenie 

6.12.2018 4.A M. Pudišová 

12.12.2018 4.B, 5. B M. Beňová, 
L. Neshodová 

6. Vianočný program na 
Vianočnej besiedke 

Besiedka 11.12.2018 4.A,3.A,5.A M. Pudišová 

7. Vianočná besiedka Besiedka 13.12.2018 4.B, 5.B L. Neshodová, 
M. Beňová 

8. Vianočná besiedka Besiedka 18.12.2018 1.B Ľ. Burská 

9. Projekt Orange –Daruj 
Vianoce –spoločná 
vianočná besiedka pre 
žiakov 1. stupňa 

Besiedka 19.12.2018 1.A, 1.B, 2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 

M. Pudišová, 
J. Susányiová 
+ tr. uč. 

10. 
 

Eduhry- Učíme sa 
nakupovať 

Netradičné 
vyučovanie 

14.2.2019 1. A, 2. A D. Zimanová 
D. Janeková 

Eduhry- Finančná 
gramotnosť. Kyberšikana. 

Netradičné 
vyučovanie 

14.2.2019 3.A, 4.A, 4.B, 
5.B 

M. Marcinek, 
M. Pudišová, 
L. Neshodová, 
M. Beňová 

11. Sladký Valentín Zážitkové 
vyučovanie 

15.2.2019 3.A M. Marcinek 

12. Marec- Mesiac knihy Netradičné 
vyučovanie 

18.3.2019 2. A, 9. A D. Janeková, 
M. Tokarčíková 

13. Návšteva kníhkupectva Tematická 
vychádzka 

19.3.2019 
18.3.2019 

3.A, 
4.A 

M. Marcinek, 
M. Pudišová 

14. Čítanie v prírode Netradičné 
vyučovanie 

20.3.2019 1.B Ľ. Burská 

15. Marec- Mesiac knihy Netradičné 
vyučovanie 

20.3.2019 1. A D. Zimanová 

16. Deň otvorených dverí 
aktivita plánovaná MZ 

Netradičné 
vyučovanie 

28.3.2019 1.-9. roč., B 
var. 

D. Janeková, 
M. Beňová + tr. uč. 

17. Veľkí malým, aktivita MRK 
– Rómska rozprávka 

Netradičné 
vyučovanie 

12.3.2019 5.A, 1.A I. Hromádková, 
D. Zimanová 

Veľkí malým, aktivita MRK 
– Rómska rozprávka 

Netradičné 
vyučovanie 

2.4.2019 6.A, 5.B L. Bartková, 
M. Beňová 

Veľkí malým, aktivita MRK 
– Hudobné nástroje 

Netradičné 
vyučovanie 

3.4.2019 8. A, 2.A M. Veselá, 
D. Janeková, 

Veľkí malým, aktivita MRK 
–Tancuj, tancuj 

Netradičné 
vyučovanie 

5.4.2019 9.A, 3.A M. Tokarčíková, 
M. Marcinek 

Veľkí malým, aktivita MRK 
–Rómska kuchyňa 

Netradičné 
vyučovanie 

4.4.2019 7.A, 4.A J. Susányiová, 
M. Pudišová 

Veľkí malým, aktivita MRK 
– Rómska kuchyňa 

Netradičné 
vyučovanie 

4.4.2019 7.A, 1.B L. Varga, 
Ľ. Burská 

18. Nájdi svoj domček Netradičné 
vyučovanie 

3.4.2019 4.B, 5.B M. Beňová, 
L. Neshodová 

19. Deň Rómov Tematické 
vyučovanie 

8.4.2019 3.A M. Marcinek 

20. Krajské kolo prednesu 
poézie a prózy v Brezne 

Súťaž 30.4.2019 4.A- 
S. Kaločaiová, 
M. Hollerová 

M. Pudišová 



21 Projekt E-twening: My city-
My love 

Netradičné 
vyučovanie 

apríl -jún 
2019 

4.A M. Pudišová 

22. Kde bývajú prasiatka? Netradičné 
vyučovanie 

10.5.2019 4.B, 5.B M. Beňová, 
L. Neshodová 

23. Naša vlajka Netradičné 
vyučovanie 

15.5.2019 4.A M. Pudišová 

24. MDD /Športový deň 
aktivita plánovaná MZ 

Netradičné 
vyučovanie 

31.5.2019 1.st.+ 5. B M. Beňová, 
L. Neshodová 

25. Náramky Netradičné 
vyučovanie 

18.6.2019 5.B M. Beňová, 
M. Paulíková 

26. Zmrzlinová párty Zážitkové 
učenie, záver šk. 
roka 

26.6.2019 1.A, 1.B, 4.A, D. Zimanová, 
Ľ. Burská, 
M. Pudišová 

27. „Opekačka“ v parku Zážitkové 
učenie, záver šk. 
roka 

25.6.2019 4.B ,5.B, L. Neshodová , 
M. Beňová 

28. Zmrzlina za odmenu Zážitkové 
učenie, záver šk. 
roka 

26.6.2019 2.A D. Janeková 

 
 

Aktivity uskutočnené na podporu a rozvíjanie environmentálnej výchovy: 
P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda Zodpovednosť 

1. Deň stromov Tematická vychádzka 10.10.2018 2. A D. Janeková 

2. Deň zvierat Tematické vyučovanie 3.10.2018 3.A M. Marcinek 

3. 
Čo nám to tu vzrástlo? 

Tematická vychádzka  
s pozorovaním 

13.03.2019 
4.B L. Neshodová 

4. Svetový deň vody Tematické vyučovanie 22.3.2019 
2. A 

D. Janeková 

5. Chráňme našu Zem 
(Deň Zeme)  

Zážitkové vyučovanie 24.4.2019 1.A, 1.B, 2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 5.B 

M. Marcinek 
D. Zimanová 

6. Medzinárodný deň 
vtáctva 

Tematické vyučovanie 1.4.2019 
2. A 

D. Janeková 

Tematické vyučovanie 1.4.2019 3.A, 4.B 
M. Marcinek 
L. Neshodová 

7. Návšteva Mini ZOO 
v Žiar nad Hronom 

Tematická vychádzka 11.4.2019 
1.A, 1. B, 2. A 

D. Janeková 

8. Čistenie okolia (Apríl 
Mesiac lesov) 

Zážitkové vyučovanie 
29.4.2019 1.B 

Ľ. Burská 

9. Deň Slnka Netradičné vyučovanie 3.5.2019 3.A M. Marcinek 

10. Stromy v parku Tematická vychádzka 9.5.2019 4.A M. Pudišová 

11. Svetový deň životného 
prostredia 

Zážitkové vyučovanie 5.6.2019 2. A D. Janeková 

12. Svetový deň životného 
prostredia 

Tematické vyučovanie 5.6.2019 
4.B, 5.B 

L. Neshodová 
M. Beňová 

 

Aktivity žiakov I. st. uskutočnené na podporu a rozvíjanie výchovy k zdraviu a zdravému životnému 
štýlu: 

P. č. Aktivita Forma 
výučby 

Termín Trieda Zodpovednosť 

1. Európsky týždeň športu- Aj keď 
sme malí, trénujeme svaly 
spoločná aktivita 1.st.a B var. 

Netradičné 
vyučovanie 

25.9.2018 1. stupeň + 5.B M. Pudišová 
Ľ. Burská 

2. 16.10.2018 1.A D. Zimanová 



Hovorme o jedle aktivita 
plánovaná MZ 
1.A - Ovocie 
1. B - Zelenina 
2.A Ovocie a zelenina 
3.A. - Hovoríme o zelenine 
4.A.- Ovocie a zelenina 
4.B, 5.B-Mlieko 

Netradičné 
vyučovanie 

15.10.2018 1.B Ľ. Burská 

16.10.2018 2.A  D. Janeková 

16.10.2019 3. A M. Marcinek 

23.10.2018 4. A M. Pudišová 

16.10.2018 4. B, 5.B L. Neshodová 
M. Beňová 

3. Sánkovačka Netradičné 
vyučovanie 

10.1.2019 2.A D. Janeková 

4. Sánkovačka Netradičné 
vyučovanie 

11.1.2019 3.A M. Marcinek 

5. Radosti na snehu: Sánkovačka 
nie je hračka 

Netradičné 
vyučovanie 

11.1.2019 4.A M. Pudišová 

6. Snehové radovánky Netradičné 
vyučovanie 

29.01.2019 4.B, 5.B L. Neshodová,  
M. Beňová 

7. Ovocný šalát Zážitkové 
vyučovanie 

5.2.2019 3.A M. Marcinek 

8. Lezenie po lanách  Netradičné 
vyučovanie 

25.3.2019 1.B Ľ. Burská 

9. Jarné behy plné nehy Netradičné 
vyučovanie 

11.4.2019 1.A, 1.B, 2.A, 
3.A, 4.A, 4.B, 

M.Pudišová 

10. Šikanovanie a drogy- prevenčná 
aktivita so školským 
koordinátorom protidrogovej 
výchovy 

Beseda 10.6.2019 1. A, 1. B Ľ. Burská 

12.6.2019 2. A, 3.A 

18.6.2019 4.B 

 

Umelecko-estetické celoškolské súťaže: 

P. č. Aktivita Termín Miesto 

1. Zlatý kolovrátok (prednes poézie a prózy) 
Aktivita prezentovaná v regionálnej televízii mesta ZH, 
televízia ATV 

27.3.2019 ŠZŠ Žiar nad Hronom 

2. Husľový kľúčik (spevácka súťaž) 25.4.2019 ŠZŠ Žiar nad Hronom 

 

Divadelné predstavenia na našej škole:  

P. č. Divadelné predstavenie Termín Miesto Divadelný súbor 

1. Cisárove nové šaty 19.11.2018 ŠZŠ ZH Divadlo Clipperton Banská Bystrica 

2. Aladin 10.12.2018 ŠZŠ ZH Divadlo Clipperton Banská Bystrica 

3. O troch grošoch 18.2.2019 ŠZŠ ZH Komorné divadlo bez opony Portál, 
Prešov 

4. Kocúr v čižmách 26.3.2019 ŠZŠ ZH Divadlo Lienka 

5. Edukačné predstavenie ,,Labyrint“ 20.5.2019 ŠZŠ ZH  Divadlo Clipperton Banská Bystrica 

 

Prevenčná aktivita žiakov 1. stupňa o právach detí, o obchodovaní s ľuďmi. 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda Zodpovednosť 

1. 
Obchod s ľuďmi 

Prevenčná aktivita 
13.6.2019 

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

I. Hromádková  
D. Janeková 

 

 

 



Údaje o aktivitách a prezentácii ŠKD na verejnosti 

P.č. Názov aktivity Organizácia Termín Zodpovednosť 

1. Imatrikulácia prváčikov – Privítanie 
prváčikov - klubučikov 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 
 

26.9.2018 Vychovávateľky  

2. Zdolajme „Šibák“ – Výstup na Šibeničný 
vrch cez prekážky 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 
 

16.10.2018 Vychovávateľky  

3. Účasť na benefičnom koncerte: Na 
krídlach anjelov. 

MsKC  ZH 17.10.2018 Vychovávateľky  
 

4. Miss bábika ŠKD pri ŠZŠ 
ZH,CVČ a SČK 
ZH 

16.11.2018 Vychovávateľky  
Mgr. M. Lancková PhD. 

5. Bezpečne na ceste - Dopravné hádanky ŠKD pri ŠZŠ ZH 28.11.2018 Vychovávateľky  

6. Čakáme na Vianoce ,Posedenie s rodičmi 
pri stromčeku 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 
 

11.12.2018 Vychovávateľky  
triedni učitelia 

7. Vianočné posedenie v POS  POS ZH 
 

20.12.2018 Vychovávateľky  
Únia žien 

8. Hrajme sa v zime bezpečne – Bezpečnosť 
pri zimných hrách. 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 
 

11.1.2019 Vychovávateľky  
 

9. Prvá pomoc s CVČ a SČK ŠKD pri ŠZŠ ZH 15.2.2019 Vychovávateľky ŠKD 
Mgr. M. Lancková PhD. 

10. O najstrašnejšie strašidlo – 
Predstavovanie masiek 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 13.3.2019 Vychovávateľky  
 

11. Klasické pozitívne rozprávky – 
Spoznávanie rozprávok 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 27.3.2019 Vychovávateľky  

12. Účasť na predstavení v Ms KC, 
Rozprávkové javisko- Perinbaba. 

Ms KC  ZH 10.4.2019 Vychovávateľky  

13. Zdravá výživa, hygiena. Spolupráca 
s CVČ a SČK 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 12.4.2019 Vychovávateľky ŠKD, 
Mgr. M. Lancková PhD. 

14. Nájdi veľkonočné vajíčko – Súťažné 
popoludnie 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 17.4.2019 Vychovávateľky  

15. Ľúbim mamku, ľúbim babku – Besiedka 
ku Dňu matiek 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 
 

14.5.2019 Vychovávateľky  
triedni učitelia 

16. Koniec roka v ŠKD, športové popoludnie ŠKD pri ŠZŠ ZH 19.6.2019 Vychovávateľky  

17. Vyhodnotenie ŠKD, rozdávanie darčekov 
od sponzorov- Únia žien v ZH 

ŠKD pri ŠZŠ ZH 27.6.2019 Vychovávateľky  

 

 

Športové podujatia v rámci  protidrogových aktivít: 

P. č. Názov aktivity Organizácia Termín Zodpovednosť 

1. So športom je život krajší, Špeciálne 

olympijské hry 

ŠZŠ ZH 26.9.2018 J. Susányiová 

2. Preťahovanie lanom ŠZŠ ZH 22.01.2019 Ľ. Burská 

3. Súťaž v drepovaní ŠZŠ ZH 29.03.2019 Ľ. Burská 

4. Stolnotenisový turnaj ŠZŠ ZH 26.04.2019 Ľ. Burská 

5. Športový deň ku „Dňu detí“ ŠZŠ ZH 07.06.2019 Ľ. Burská 

6. Tanečné maratóny ŠZŠ ZH mesačne 

1krát 

M. Pudišová 

D. Zimanová 

7. Futbalový turnaj  ŠZŠ vo Zvolene 13.06.2019   L. Varga 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 
Dlhodobé Krátkodobé Školou vypracované 

Tanečný maratón - Tanečný maratón 

Viem kto som - - 

- Anjeli lietajú nízko a 
ORANGE je blízko - NÁS 

Anjeli lietajú nízko a ORANGE je 
blízko - NÁS 

- Veľkí malým Veľkí malým 

Ako išli rozprávky do sveta, I.st. - Ako išli rozprávky do sveta, I.st. 

Rómska svadba, I.st. - Rómska svadba, I.st. 

Edukáčik  - Edukáčik 

Rozprávkový kolotoč - Rozprávkový kolotoč 

Školské ovocie, ŠJ  - - 

Školský mliečny program, ŠJ - - 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

 Tanečný maratón: pohybom ku zdraviu, 1 krát do mesiaca vybraní žiaci tried (skupina 

min 35 žiakov) hromadne tancovala 1 vyučovaciu hodinu podľa pripravených 

choreografií, tancom sme podporovali boj proti obezite. 

 Viem kto som: žiaci spoznávali škodlivé dôsledky užívania závislých látok, zdravý 

životný štýl, zdravú výživu, pomoc iným, učili sa ako a prečo povedať ľahkým či ťažkým 

drogám NIE. 

V spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom sa naši žiaci pravidelne 
zúčastňovali súboru  prednášok z oblasti prevencie určených žiakom 6. ročníka. Projekt 
trval  od októbra 2018 do mája 2019. Cieľom projektu bolo spoznať nebezpečenstvo 

návykových látok, nadmerného vysedávanie pri počítačiꓼ intoleranciu rasy a náboženstvaꓼ 
zdravý životný štýl a riziko pohybu v blízkosti ciest.  
 
Témy prednášok, ktoré žiaci absolvovali:  
o Anonymita a bezpečnosť na internete 

o Legálne a nelegálne drogy 

o Násilie a ochrana majetku 

o Extrémizmus 

o Zdravie si chráň 

o Na ulici bez nehody. 

 Anjeli lietajú nízko a ORANGE je blízko – NÁS: podporený v grantovom programe 
Darujte Vianoce 2018.  

Učitelia priblížili a vytvorili čaro sviatočnej štedrovečernej večere, ktorú väčšina z našich žiakov 

v tej pravej podobe nezažila. Cieľom projektu bolo prostredníctvom osobného zážitku vytvoriť 

u detí predstavu vianočných tradícií a vytvoriť u nich pocit spolupatričnosti pomocou pri 

spoločnom varení a pečení.  



 Veľkí malým:  projekt na rozvoj interkultúrnej výchovy, realizovaný v spolupráci s I. 
stupňom MZ /v rámci podpory multikultúrnej/interkultúrnej výchovy projektu 
„Rómska svadba“. Každá trieda II. stupňa si vybrala kamarátov z I. stupňa a spoločne 
strávili jeden deň s rôznym zameraním: tradície Rómov, ich zvyky, jedlá, remeslá, 
hudba. Táto aktivita trvala jeden týždeň, prebehla 31. školský týždeň, bola 
prezentovaná v šk. albume. 

 Rómska svadba: pokračovali sme v realizovaní školského projektu pre učiteľov I. 

stupňa a triedy B. variant ako triedne projekty učiteľov I. stupňa na rozvoj 

interkultúrnej výchovy. Téma: Rodina – tradičné remeslá. Časové trvanie projektu: 8 

mesiacov, v termíne október 2018 – máj 2019, dlhodobý projekt. Účastníkmi projektu 

boli pedagógovia a žiaci I. stupňa a triedy B variantu, asistentky učiteľa. Výstupom 

projektu: školská prezentácia triednych aktivít. Aktivity sme evidovali v triednej 

dokumentácii. 

Aktivity v rámci školského projektu multikultúrnej/interkultúrnej výchovy „Rómska svadba“: 

P. č. Aktivita Tematický okruh Trieda Termín Zodpovednosť 

1. Rozprávkové leporelo Rómska rodina v minulosti 
 a dnes 

1.A 10/2018 D. Zimanová 

2. Hraj hudba hraj Rómska rodina 2.A 10/2018 D. Janeková 

3. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rodina – oslavy v rodine 3.A 10/2018 M. Marcinek 

4. Rómska kuchyňa Rómska rodina 4.A,B 10/2018 M. Pudišová 
L. Neshodová 

5. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Príchod Rómov na územie 
Slovenska 

5.B (B. var.) 10/2018 M. Beňová 

6. Rozprávkové leporelo Obľúbené jedlá v rómskej 
rodine 

1.A 11/2018 D. Zimanová 

7. Hraj hudba hraj Tradičné rómske remeslá 2.A 11/2018 D. Janeková 

8. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómska hudba a rómske 
piesne 

3.A 11/2018 M. Marcinek 

9. Rómska kuchyňa Tradičné rómske remeslá 4.A, B 11/2018 M. Pudišová 
L. Neshodová 

10. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Rómski kočovníci 5.B (B. var.) 11/2018 M. Beňová 

11. Rozprávkové leporelo Kováči v rómskej rozprávke 
/tradičné remeslá/ 

1.A 12/2018 D. Zimanová 

12. Hraj hudba hraj Rómska hudba 2.A 12/2018 D. Janeková 

13. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske Vianoce 3.A 12/2018 M. Marcinek 

14. Rómska kuchyňa Rómska kuchyňa 4.A, B 12/2018 M. Pudišová 
L. Neshodová 

15. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Rómska rodina 5.B (B. var.) 12/2018 M. Beňová 

16. Rozprávkové leporelo Košikári v rómskej rozprávke 
/tradičné remeslá/ 

1. A 01/2019 D. Zimanová 

17. Hraj, hudba hraj Rómska pieseň 2. A 01/2019 D. Janeková 

18. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske detské piesne 3.A 01/2019 M. Marcinek 

19. Rómska kuchyňa Obľúbené rómske polievky 4.A, 4.B 01/2019 M. Pudišová 
L. Neshodová 

20. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Rómske tradície a zvyky 5.B (B. var.) 01/2019 M. Beňová 



21. Rozprávkové leporelo Hrnčiari v rómskej rozprávke 
/tradičné remeslá/ 

1.A 02/2019 D. Zimanová 

22. Hraj, hudba hraj Rómske hudobné nástroje 2. A 02/2019 D. Janeková 

23. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómski remeselníci 3.A 02/2019 M. Marcinek 

24. Rómska kuchyňa Hlavné rómske jedlá 4.A, B 02/2019 M. Pudišová 
L. Neshodová 

25. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Tradičné rómske remeslá 5.B (B. var.) 02/2019 M. Beňová 

26. Rozprávkové leporelo Textilná výroba v rómskej 
rozprávke  
/tradičné remeslá/ 

1.A 03/2019 D. Zimanová 

27. Hraj, hudba hraj Rómska kapela 2.A 03/2019 D. Janeková 

28. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske osobnosti 3.A 03/2019 M. Marcinek 

29. Rómska kuchyňa Rómske koláče 4.A, 4.B 03/2019 M. Pudišová 
L. Neshodová 

30. Naša kniha rómskych 
rozprávok 

Rómska rozprávka 5.B (B. var.) 03/2019 M. Beňová 

31. Rozprávkové leporelo Rozprávkové leporelo 1.A 04/2019 D. Zimanová 

32. Hraj, hudba hraj Rómska muzika 2.A 04/2019 D. Janeková 

33. Tancuj, tancuj vykrúcaj Kto som, odkiaľ som 3.A 01/2019 M. Marcinek 

34. Rómska kuchyňa Najobľúbenejšie rómske 
recepty 

4.A,4.B 04/2019 M. Pudišová 
L. Neshodová 

35. Rozprávkové leporelo Naša kniha rómskych 
rozprávok 

5.B (B. var.) 04/2019 M. Beňová 

 Ako išli rozprávky do sveta: pre žiakov I. stupňa, žiaci získavali kladný vzťah ku knihám  

a literatúre, rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť, pravidelne využívali triedne knižnice,  

školskú knižnicu, realizovali rôzne edukačné aktivity, čím sa zvýšila jazyková kultúra 

žiakov na všetkých vyučovacích hodinách a rozvinuli sa zručnosti čitateľskej 

gramotnosti. Žiaci spolu s učiteľom realizovali spoločné čítanie rozprávok, dvakrát do 

roka sa realizovalo spoločné čítanie rozprávok všetkých žiakov I. stupňa. 

Aktivity súvisiace s týmto projektom sme zapisovali do triednej knihy. Počas roka sme mali 

jedenkrát spoločné čítanie rozprávky (Popolvár najväčší na svete), jedna z naplánovaných 

rozprávok bola rómska (výber bol na vyučujúcom). Výstupová aktivita bola spolu pre všetkých 

žiakov a realizovaná formou súťaží a riešením úloh, ktoré súviseli s prečítanými rozprávkami.  

Aktivity v rámci triedneho projektu rozvíjania čitateľskej gramotnosti: Ako išli rozprávky  

do sveta: 

P. č. Aktivita Trieda Termín Zodpovednosť 

1. Dlhý, Široký a Bystrozraký 1-4.roč., B var. september – október 2018 tr. uč. 

2. Popolvár najväčší na svete 1-4.roč., B var. november – december 2018 tr. uč. 

3. Zlatovláska 1-4.roč., B var. január – február 2019 tr. uč. 

4. Zlatá priadka 1-4.roč., B var. marec – apríl 2019 tr. uč. 

5. Rómska rozprávka 
(výber určí vyučujúci) 

1-4.roč., B var. máj 2019 tr. uč. 

6. V rozprávkove (spoločná 
aktivita všetkých žiakov),  
výstup 

1-4.roč., B var. 6.6. 2019 L. Neshodová 
+ tr. uč. 

 



 Edukáčik: projekt na podporu IKT, dlhodobý, trvanie (10) mesiacov. V rámci projektu 

boli každej triede pridelené (1 alebo 2) vyučovacie hodiny do týždňa počas ktorých 

pracovali v učebni informatiky s informačnou technológiou, pomôckami a edukačnými 

programami. V učebni IKT sa realizovalo vyučovanie s podporou informačných 

technológií, žiaci získavali nové zručnosti, efektivita výučby bola podporovaná 

individuálnym prístupom a diferencovaným vyučovaním. 

 Rozprávkový kolotoč: projekt žiakov II. st., v každom mesiaci jednu vyučovaciu hodinu 

žiaci mali mimočítankové čítanie, viedli si čitateľský denník a výstupom projektu bolo 

prezentovanie svojich prác (22.05.2019). 

 Školské ovocie: program podpory spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, školská 

jedáleň. 

 Školský mliečny program: program podpory spotreby mliečnych výrobkov, školská 

jedáleň. 

 Udržateľnosť a monitorovanie projektov: 

 Operačný program VZDELÁVANIE: Premena tradičnej školy na modernú, názov 

projektu: „Efektívne cesty inovácií v edukácii zdravotne znevýhodnených žiakov  

v špeciálnej základnej škole“ 90.845,12 €. 

 Operačný program VZDELÁVANIE: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít, názov projektu: „Nové formy vzdelávania  
a trávenia voľného času pre žiakov z MRK“ 153.638,50 €. 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 
V tomto školskom roku sme mali protipožiarnu kontrolu (podľa zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov).  

(1) Dátum vykonania tematickej protipožiarnej kontroly: 19.09.2019. Preverením 
príslušnej písomnej dokumentácie a kontrolou objektov a priestorov boli uložené 
nasledovné opatrenia:  

 Správne vyznačiť smery úniku v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu 
na jednotlivých podlažiach objektu. 

 Nebola vykonaná účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom 
pláne formou cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov.  

(2) Dátum vykonania protipožiarnej následnej kontroly: 21.03.2019, ktorej účelom bolo 
preveriť splnenie opatrení uložených pri tematickej kontrole vykonanej v našej škole 
dňa 19.09. 2018. Bolo zistené, že opatrenia uložené pri protipožiarnej kontrole boli 
splnené v celom rozsahu vo všetkých bodoch. 



§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

V budove školy máme (11) žiackych učební – tried, (2) učebne pre IKT, dielňu na drevo – kov, 

kuchynku pre ŠPPD, účelovú miestnosť pre TEV spolu s ďalšou miestnosťou kabinetu TEV 

náradia a náčinia. Dve učebne a jednu miestnosť pre relaxáciu máme v elokovaných 

priestoroch Pohronského Osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Triedy sú vybavené 

novým moderným školským nábytkom, ktorý je funkčný. Zariadenie je rozmiestnené účelovo, 

didaktickými pomôckami sú vybavené jednotlivé učebne a kabinet učebných pomôcok 

v primeranom množstve a zodpovedajúce súčasným trendom v oblasti pedagogiky  

na edukáciu a netradičné formy vzdelávania. Každá trieda má vlastnú žiacku knižnicu (triedne 

knižnice, ktoré sú súčasťou inventáru tried). Jednu väčšiu knižnicu detskej literatúry 

a odbornej literatúry máme umiestnenú v jednej žiackej učebni. V priestoroch školy máme 

primeranú a vynovenú školskú jedáleň, kuchyňu a výdajňu jedál.  

Využívanie školskej jedálne:  

Školská jedáleň (ŠJ) je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre našu školu v oblasti 

stravovania. V ŠJ Zabezpečuje plnohodnotnú výživu, vedúca ŠJ, kuchárka a pomocná kuchárka, 

pre (96)  žiakov našej školy a (30) zamestnancov, ako aj  (8) cudzím stravníkom na základe 

podanej prihlášky.  

Stravovanie v ŠJ sa uskutočňuje podľa jedálneho lístka, ktorý je tvorený na základe materiálno-

spotrebných receptúr, podľa vekových skupín stravníkov. Pri príprave jedál a nápojov 

používame čerstvé suroviny a potraviny dodávané od overených dodávateľov. 

Pri stravovaní v školskej jedálni zabezpečujeme európsky program podpory spotreby ovocia  

a zeleniny v školách „Školské ovocie“ – sa usilujeme zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny  

u žiakov, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti 

a obezity a taktiež aj „Školský mliečny program“ –  ktorý našim žiakom zabezpečuje bezplatné 

ovocie a zeleninu v snahe o zdravie našej budúcej generácie. 

Úhrada stravy sa vykonáva do konca mesiaca v hotovosti u vedúcej školskej jedálne. Odhlásiť 

alebo prihlásiť sa možno 24 hodín vopred prípadne do 8:00 hodiny ráno. Obed sa vydáva  

od 11:30 do 13:30 hodiny. Cudzí stravníci si obed odnášajú do vopred pripravených obedárov. 

Naše stravovacie zariadenie je zaradené do 3. pásma finančných nákladov na nákup potravín 

na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 

Využívanie IKT 

IKT boli využívané v dvoch učebniach. V jednej sa realizuje výučba žiakov našej školy – v učebni 

Edukáčik, pre žiakov 1.- 9. ročníka, vzdelávaných vo variante A, aj vo variante B. Druhú učebňu 

IKT aktívne využívali pedagógovia našej školy na prípravu vyučovania, samoštúdium, výber 

a tlač materiálov, tvorbu pracovných listov, výučbových materiálov, didaktických testov a iné. 

Pokračovali sme v tradícii vzdelávacích aktivít počas roka v učebni informatiky, realizovali sme 



celoškolský výstup projektu Edukáčik- školské EDUHRY. Tento školský rok sa uskutočnil VII. 

ročník dvojdňových Eduhier (edukačné aktivity s využitím IKT). Vyhlásená spoločná téma  

pre všetky triedy vytvorila možnosť vzájomnej spolupráce všetkých žiakov. Tohtoročnou 

témou bola príprava Valentínskeho triedneho večierka. Každá trieda mala za úlohu pripraviť 

svoju Valentínsku oslavu (prichystať návrh na rozpočet/výzdobu/prezentáciu). Triedy plnili 

rôzne aktivity zamerané na finančnú gramotnosť (plánovanie–počítanie–kreslenie–

vyhľadávanie informácií ...) Žiaci svoju prácu prezentovali na spoločnom výstupe pred 

ostatnými triedami v telocvični (spoznali históriu tohto sviatku, rozdali si „Valentínky“, 

hrovými aktivitami súťažili medzi sebou). V súvislosti s vyskytujúcim sa trendom problémom 

kyberšikany sa každá trieda celý jeden týždeň venovala aj tejto téme. Žiaci všetkých tried 

prezentovali jedno nimi vybrané heslo súvisiace s témou kyberšikany (poučenie o správaní sa 

na internete, o komunikácii na sociálnych sieťach, o používaní mobilu a pod. Spoločne sme 

zostavili rebrík bezpečia, kde každú priečku tvorilo práve poučenie za každú triedu. 14. február 

2019 sa stal pre našich žiakov okrem sviatku zaľúbených aj edukačným, kedy si pripomenuli 

dôležitosť ochrany osobných údajov. 

Na podporu multimediálneho vyučovania, individuálneho prístupu, diferencovaného 

vyučovania, zvýšenie názornosti či motivácie k učeniu mal pedagóg trvale pridelený jeden 

notebook, pomocou ktorého v  ročníkoch (5.-9.) si žiaci na aktívne osvojovali učivo formou 

diferencovanej práce v skupinách alebo boli prezentované inovované materiályꓼ využíval sa 

výučbový softvér, slúžil  na vypĺňanie pracovných listov, krátku motiváciu či spoločné 

vyhľadávanie na webe. Všetci pedagógovia aktívne pri svojej práci využívali vlastné učebné 

zdrojeꓼ zakúpené učebné zdrojeꓼ zdroje z internetu alebo z overených edukačných portálovꓼ 

výučbovú databázu našej školy, vytvorenú v rámci európskemu projektu Efektívne cesty 

inovácii v edukácii žiakov ŠZŠ. 

 Vo februári 2019 sa uskutočnilo ďalšie kolo súťaže v prepise textu – Rýchle prsty, v ktorej 

bolo hlavnou úlohou prepis básne do elektronickej podoby. Po triednom tréningu počas 

hodín IFV  a INF si zmerali svoje zručnosti žiaci najskôr v rámci triedneho kola v ročníkoch 

(4.- 9.). Traja žiaci z každej triedy postúpili do školského kola v kategóriách ročníkov (4.- 6.) 

a (7.-9). Na súťaži, žiaci vo vyššej kategórii, okrem prepisu textu vkladali a formátovali do 

textu básne aj obrázok. 

Využívanie IKT na našej škole sa realizovalo viacerými spôsobmi: 

o počítače sme využívali na vyučovaní informatiky a informatickej výchovy  

(5.-9.roč.). Na týchto hodinách sa žiaci učili pracovať s počítačom a internetom 

podľa ŠkVP (1hod týždenne). 

o V rámci krúžkovej činnosti – Počítačový krúžok a krúžok Chytráčik. 

o S počítačmi pracovali aj žiaci pod vedením p. vychovávateliek počas ŠKD 

(vyhradený deň streda). 

o Práca s interaktívnou tabuľou: pedagógovia používali dve interaktívne tabuleꓼ 

jednu získanú od Infoveku a druhú získanú z eurofondov projektu MRK. Pri 

práci využívali originálny interaktívny výučbový softvér a vlastné interaktívne 



prezentácie vytvorené našimi pedagógmi v rámci projektu MRK. 

o Okrem práce na vyučovaní, sme IKT využívali aj na prípravu celoškolských 

edukačných aktivít, celoškolských súťaží pre žiakov, pri projektových 

vyučovaniach, pri prezentácii školy na verejnosti.  

Využívanie žiackej dielne, kuchynky, účelovej miestnosti 

Počas školského roka využívali žiacku dielňu jednotlivé triedy ročníkov (5.-9.) podľa 

vypracovaného rozvrhu hodín. Rovnako ju využíva pre účely opráv školského majetku údržbár 

školy. 

Žiacku kuchynku využívali žiaci na hodinách PVC podľa nastaveného rozvrhu pre jednotlivé 

triedy ročníkov (5.-9.). S obľubou bola táto miestnosť využívaná aj žiakmi I. stupňa pri 

realizovaní ITV, spoločnej príprave pokrmov na triedne besiedky. V rámci krúžkovej činnosti sa 

učebňa využívala žiakmi z krúžku Žijeme zdravo, ako aj dievčatami vyšších ročníkov na ručné 

práce na hodinách PVC. 

Účelovú miestnosť – telocvičňu sme využívali naplno pri realizovaní vyučovacích hodín TEV 

a TŠV, avšak s obmedzeniami podľa rozvrhu účasti v miestnosti pre triedy. Telocvičňu slúžila 

na aktívnu pohybovú činnosť deťom počas mimovyučovacej krúžkovej činnosti (Športový 

krúžok, máme posilňovacie stroje a náčinieꓼ Stolnotenisový krúžok, máme dva stolnotenisové 

stoly). Miestnosť bola efektívne využívaná deťmi zo ŠKD na relaxáciu, oddych a pohybové 

aktivity. Našu viacúčelovú miestnosť využívame na spoločné stretnutia žiakov, jednotlivých 

tried, oddelení ŠKD, stretnutia s rodičmi, prezentovanie kultúrnospoločenských aktivít, 

realizovanie celoškolských športových súťaží, za účelom organizácie besiedok, besied, 

prednášok a prezentácií. 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Edukácia na našej škole je zabezpečená dostatočným množstvom kvalitného didaktického 

materiálu, učebných pomôcok, didaktickej techniky, telovýchovných náradí a náčiní, strojov, 

športových pomôcok a športového vybavenia. V každej triede máme vlastný repertoár detskej 

literatúry, učebných a didaktických pomôcok, didaktických hier. Triedy sú vybavené funkčnými 

televízormi s DVD prehrávačmi/LCD televízory s USB prístupom, staršie modely PC s využitím 

softvérových programov, rádiomagnetofón/ CD prehrávač. Všetky triedy I. stupňa majú pre 

žiakov koberec na individuálne formy vyučovania, na relaxáciu a oddychové aktivity počas 

vyučovacieho dňaꓼ aj triedy II. stupňa majú v prípade záujmu koberec. Máme bohatý a pestrý 

výber pomôcok v kabinetoch jednotlivých vyučovacích predmetov (SJL, MAT, GEG, VUC, HUV, 

TEV/TSV, INF/IFV a iné). Pestrý výber učebných pomôcok na výučbu a mimovyučovacie 

aktivity máme vďaka realizácie dvoch projektov z ESF.  



V tomto školskom roku sme zakúpili vybavenie pre školskú kuchynku, pre skvalitnenie výučby 

pre prax a svet práceꓼ športové náradie na rozvoj telovýchovných a športových aktivít žiakov  

v boji za zdravie a proti obezite, za zdravý životný štýl. Získali sme športový materiál  

zo Špeciálnych olympiád Slovenska. 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie 

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
ŠKOLY V ROKU 2018 

I. Celková dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2018                         510 299,00€ 

Kategória 610 - mzdy, platy 342 577,00€ 

v tom:  vzdelávacie poukazy 1 526,00€  
asistenti učiteľa 14 939,00€ 

Kategória 620 - poistné a príspevky do poisťovní 121 502,00€ 

v tom:  vzdelávacie poukazy                                                                                           533,00€  
asistenti učiteľa                                                                                                5 221,00€ 

Kategória 630 - tovary a služby                                                                                                 41 762,00€ 

v tom:  vzdelávacie poukazy                                                                                          911,00€ 

Kategória 640 - odchodné, nemocenské dávky, dopravné - žiaci 2 641,00€ 

v tom:  dopravné pre žiakov                                                                                           683,00€                                
 

nemocenské dávky                                                                                             981,00€  
odstupné                                                                                                              977,00€ 

Kategória 710 – Kapitálové aktíva 18 

  Kapitálové aktíva                                                                                             1 817,00€ 

Celkom: 510 299,00€ 

 
 II. Príspevky a dary na rok 2018 0,00€ 

v tom:  
 

- 

 

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

Plnenie stanovených cieľov školy, výchovno-vzdelávací proces: 

1) Využívali sme alternatívny program KROK ZA KROKOM, počas roka pedagógovia podľa 

potreby si usporadúvali nábytok v triede, hlavne lavice do rôznych tvarov. V každej triede  

na I. stupni si vytvorili oddychovú časť v triede (koberec), na II. st. si vytvorili voľný priestor 

v triede na relaxáciu a oddych. V triedach si vytvorili žiaci spolu s triednym učiteľom pravidlá. 

Kútik pitného režimu je v každej triede. Ráno na prvej vyučovacej hodine žiaci spolu 

s triednym učiteľom si vytvárali priestor niekoľkominútový na voľný rozhovor so žiakmi, riešili 

akútne problémy v triede alebo vyskytujúce sa starosti žiakov (zdravotný stav, hygienu, 

desiatu a iné). Do niekoľkých školských aktivít sa nám zapojili rodičia našich žiakov (Deň 



otvorených dverí, Deň matiek, triedne aktivity a iné, čím sa zlepšili vzťahy niektorých rodín 

ku škole). 

2) Zlepšili sme vzťah žiakov ku knihám a literatúre tým, že sme podporovali čitateľskú 

gramotnosť žiakov – pravidelne triedy využívali triedne knižnice i školskú knižnicu, ako aj 

realizovanými aktivitami v rámci projektu ,,Ako išli rozprávky do sveta“.  

3) Realizovali sme alternatívne a netradičné vyučovacie formy výučby v rámci triedy alebo 

spoločných aktivít žiakov našej školy. V priebehu roka sme využívali vytvorené Inovatky ITV 

(inovované materiály vytvorené odbornými zamestnancami školy v projekte, kód itms 

26110130142) pre Integrované tematické vyučovanie vo výchovno-vyučovacom procese 

žiakov. Využívanie Inovatiek sme zapisovali do triednych kníh, ako aj do samostatného hárku 

pre potreby udržateľnosti a monitorovania projektu. Na vyučovacích hodinách sme zadávali 

žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovali kooperatívne 

vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjali sebahodnotenie žiakov, využívali slovné 

hodnotenie, hodnotenie slovným komentárom (v prípravnom, v prvom ročníku, v triedach  

B variantu, ako aj u žiakov vzdelávajúcich sa podľa IVP.). Používali sme kompenzačné 

pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím, učebné pomôcky zo školského 

kabinetu. 

4) Využívali sme IKT na rozvíjanie informačnej a digitálnej gramotnosti žiakov  

na vyučovaní i mimo neho. Aktívne sme využívali edukačné programy a software, ako aj 

vytvorený interaktívny materiál, ktorý vytvorili naši zamestnanci na výučbu predmetov 

Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Zemepis, Geografia. Využívanie týchto materiálov 

sme zapisovali do triednych kníh a tiež do samostatného hárku pre potreby udržateľnosti  

a monitorovania projektu. 

5) Rozvíjali sme multikultúrnu výchovu v duchu humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa, 

rodovej rovnostiꓼ predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu. Pokračovali sme v školskom projekte MRK - Rómska svadba pre žiakov 

1.- 4. ročníka a triedy B variantu. Prvýkrát sme realizovali aj projekt žiakov II. st. „Veľkí malým“. 

Podarilo sa nám zlepšiť vzťahy medzi žiakmi, rovnako sa žiaci naučili spolupracovať 

a podporovať sa pri realizovaní spoločného cieľa. Žiaci I. stupňa sa aktívne zapájali do prípravy 

programov (Vianočná besiedka ŠKD, Deň matiek), realizovali sme časť výstupu z projektu MKV. 

6) Rozvíjali sme environmentálnu výchovu vo vzdelávaní žiakov všetkých tried  

v spolupráci so školským koordinátorom ENV. Uskutočnené aktivity sme zapisovali  

do triednych kníh, sú zdokumentované v školskom albume aktivít. 

7) Venovali sme pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu (prevencii 

obezity, zdravému životnému štýlu, zdravej výžive, škodlivosti užívania alkoholu, fajčeniu, 

dopingovým a návykovým látkam). Žiaci sa zapájali do rôznych aktivít, projektov  

na podporu telesného a duševného zdravia, zapisovali sme ich do triednych kníh, sú 

zdokumentované v školskom albume aktivít. 

8) Pravidelne sme organizovali divadelné predstavenia pre žiakov, pozývali sme divadelné 

súbory priamo do našej školy (5 krát). Žiaci prejavili veľký záujem o kultúrny zážitok, čím sme 

podporili estetické cítenie žiakov. 



9) Aktívne sa žiaci zúčastňovali vyhlásených súťaží (recitačných, speváckych, výtvarných, 

športových), získali mnohé ocenenia, hlavne vo výtvarných súťažiach a recitačných, kde sa 

nám podarilo zabezpečiť si účasť na celoslovenskom kole. 

10) Počas školského roka sme aktívne spolupracovali s rôznymi organizáciami v meste  

žiaci sa zapájali do aktivít, ktoré organizovali. 

Všetky stanovené ciele školy v rámci plnenia efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa 
nám podarilo splniť. 
 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení 

ÚSPECHY A NEDOSTATKY 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 dobré personálne zabezpečenie pedagógov a nepedagogických zamestnancov 

(splnenie kvalifikačných a osobitných kvalifikačných požiadaviek)ꓼ 

 súdržný a stály kolektív zamestnancov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a podporujú 

kultúru našej školyꓼ 

 vysoko odborný a kvalifikovaný kolektív pedagógov, ktorí majú záujem o zvyšovanie 

kompetencií prostredníctvom špecializačných/inovačných/funkčných vzdelávaní  

v súlade s plánom osobného rozvoja i s plánom kontinuálneho vzdelávaniaꓼ 

 dobre zabezpečená výučba učebnými pomôckami, didaktickou technikou a výučbovým 
softvéromꓼ 

 aktívna spolupráca s rodičmi pri organizovaní spoločných akcií, pozitívne ohlasy 
rodičov na prácu pedagógov a záujem rodičov o pobyt žiakov v našej škole, záujem 
o pobyt v ŠKDꓼ 

 estetické školské prostredie, prostredie rodinnej atmosféry, ozdobené a prezentujúce 

práce a výrobky našich žiakov, získanými cenami/diplomami (nástenky v triedach  

a na chodbách školy)ꓼ 

 vysoký záujem detí o krúžkovú činnosť na našej školeꓼ 

 dobre fungujúca školská jedáleň, vlastná kuchyňa a jedáleň, kvalitná stravaꓼ 

 realizovanie výučby s využitím prvkov ITV, programu Krok za krokom, s podporou 

informačno-komunikačných technológiíꓼ 

 realizovanie triednych a školských projektov do výučby pre zvyšovanie motivácie 

žiakov k učeniu saꓼ 

 vysoká účasť žiakov na výtvarných súťažiach regionálneho, krajského i celoslovenského 
pôsobenia.  
 

 
 



Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

 vzájomná komunikácia s odbornými zamestnancami príslušného CŠPP týkajúca sa 

výsledkov diagnostických vyšetrení pre prijatie žiakov na základe výsledkov 

psychologickej diagnostiky stanovením preukázateľného mentálneho postihnutiaꓼ 

komunikáciu pri rediagnostických vyšetreniachꓼ 

 starostlivosť o žiakovi vyžadujúcich psychiatrickú ambulantnú starostlivosť, spolupráca 

s pedopsychiatrami v Banskobystrickom krajiꓼ 

 doplniť materiálno-technické vybavenie žiackej dielne, a tým zvýšiť časovú dotáciu 

hodín realizovaných v tejto špecializovanej učebni pre prípravu žiakov pre svet práceꓼ 

 posilniť a rozšíriť vyučovanie čítania a písania pomocou metodiky SFUMATO. 

Návrh opatrení: 

 pravidelne komunikovať s odbornými zamestnancami príslušného CŠPP, konzultovať 

s nimi výsledky psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení, návrhy 

intervencieꓼ, odosielať im priebežné výsledky z iných odborných vyšetrení do evidencie 

klientovꓼ 

 venovať zvýšenú pozornosť vo výučbe žiakom vyžadujúcim psychiatrickú ambulantnú 

starostlivosť, podporovať vyučovanie prítomnosťou a za pomoci asistenta učiteľa, 

častejšie diskutovať o problémoch takýchto žiakov na úrovni stretnutí tr. učiteľov 

a výchovného poradcu, učiteľov, ktorí žiaka vyučujú v jednotlivých predmetoch  

na úrovni metodických združení. Konzultovať písomnou formou psychický stav 

žiakov/klientov psychiatrickej ambulancie, návrhy a opatrenia vo vyučovacom 

procese. 

 získať financie z mimorozpočtových zdrojov pre doplnenie materiálno-technického 

vybavenie žiackej dielne prostredníctvom rozvojových projektov a grantovꓼ 

 zabezpečiť metodické inovačné vzdelávanie pre učiteľov na úrovni odovzdávania 

skúseností s metodikou a aplikovaním metódy Splývavého čítania u tých učiteľov, ktorí 

vlastnia certifikát s oprávnením aplikovať metodiku Sfumato v pedagogickej praxi. 

 
 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 

Uplatnenie žiakov 

  

  

 

 

Zhodnotenie úspešnosti končiacich žiakov v šk. roku 2018/19 

  spolu chlapcov dievčat 

celkový počet končiacich žiakov 8 4 4 

počet zapísaných na OU 7 4 3 

Bez OU  1 0 1 



 

   

 

 

 

 
 
 

 
§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity – Školský klub detí 
Mimovyučovaciu činnosť predstavuje prevádzka Školského klubu zriadeného pri našej škole, 

má (3) oddelenia, ktoré poskytujú  žiakom rodinné prostredie, ponúkajú zaujímavé a pestré voľno-

časové aktivity, efektívnym spôsobom sme tak organizovali voľný čas našich žiakov. V ŠKD sme 

rešpektovali kultúrnu rozmanitosť blízkeho okolia, telesný, psychický a sociálny rozvoj našich detí. Poskytli 

sme im dostatok priestoru na relaxáciu, získanie pozitívnych zážitkov, uspokojovali sme ich vlastné 

túžby, záľuby a záujmy. Pripravovali sme ich zážitkovým činnosťami a skúsenostným učením 

pre život a zaujímať správne postoje k veciam z bežného života. Pobytom v záujmových 

krúžkoch sme napĺňali a využívali  voľný čas našich žiakov.  

Každý deň sme rešpektovali psycho-hygienu dieťaťa, bola zaradená oddychová činnosť 

(relaxácia, oddych a pobyt na čerstvom vzduchu –  čítanie a prezeranie detskej literatúry, 

spoločenské a individuálne hry, rozhovory s deťmi, počúvanie a čítania rozprávok, počúvanie 

hudobných a literárnych nahrávok, relax na koberci, voľné hry detí, kreslenie. Príprava  

na vyučovanie bola realizovaná podľa potreby (okrem stredy) formou didaktických hier, 

zmyslových hier, doplňovačiek, hlavolamovꓼ nakoľko naši žiaci nemajú doma vhodné 

podmienky na učenie sa. 

Celotýždňové plánované aktivity sme realizovali ako výchovné činnosti v zložkách:  

 Estetická činnosť: Deti si upevňovali povedomie vlastnej kultúrnej identity, dbali  

na rozvíjanie citového prežívania, charakterových a vôľových vlastností. Učili sa chápať 

význam umenia, estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote v činnostiach 

výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického hudobno-pohybového charakteru cez 

výtvarné  techniky k stvárneniu svojich predstáv, pocitov, fantázie a tvorivosti. Spoznávali 

klasické, moderné rozprávky. Rozvíjali svoj prirodzený talent a prezentovali ho  

na verejnosti cez výtvarne a hudobné súťaže a školské besiedky. 

 Pracovno-technické činnosti: deti si upevnili pracovno-technické zručnosti a vedomosti 

primerané veku , jemnú motoriku, pracovné návyky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, 

ako práca s papierom, textilom, drobným materiálomꓼ sebaobslužné činnostiꓼ  vzťah  

k práciꓼ rozvíjali detskú tvorivosť.  

Prehľad zaradenia žiakov do odborných učilíšť 

  spolu chlapcov dievčat 

OU KREMNICA 5 2 3 

odbor stav. výroba – odbor murárske práce 2 2 0 

odbor obchod. prev. – práca pri príprave jedál 3 0 3 

Prehľad zaradenia žiakov do odborných učilíšť 

  spolu chlapcov dievčat 

OU BANSKÁ BYSTRICA 2 2 0 

odbor obchod. prevádzka – príprava, skladovanie a predaj 
tovaru 

1 1 0 

opatrov. starost. v zariad. soc. starostlivosti               1 1 0 



 Dopravná činnosť: učili sa ako predchádzať úrazom na cestách, ako sa správať v cestnej 

premávke, ako aj pri cestovaní v dopravných prostriedkoch. Oboznámili sa so základmi 

prvej pomoci.  

 Telovýchovná, zdravotná a športová záujmová činnosť:  podľa záujmov formou 

individuálnych alebo kolektívnych hier si deti osvojili rôzne hry na podporu pohybu, osvojili 

si ich pravidlá, v hrách rozvíjali pohybové schopnosti a zručnosti (rýchlosť, koordináciu, 

silu, vytrvalosť, chytanie a prihrávanie lopty, streľbu na kôš, prekonávanie prekážok)ꓼ 

zmysel pre fair-play.  

 Prírodovedná a environmentálna činnosť: deti spoznávali prírodu,  realizovanými 

aktivitami si vytvárali vzťah k prírode, učili sa chápať prírodne zákony,  ako chrániť prírodu 

a všetky formy životaꓼ dodržiavať hygienu vo svojom okolíꓼ základné princípy zdravého 

životného štýlꓼ správne separovať odpad.  

 Spoločenskovedná činnosť: veľkú pozornosť sme venovali spoznávaniu medziľudských 

vzťahov, chápať princípy ľudskosti a humánnostiꓼ prejavovať úctu  k rodičom, k rodinným 

príslušníkomꓼ k pedagógomꓼ k starším ľuďomꓼ formovaniu národného povedomie a lásky 

k vlasti. Aktivity boli zamerané na vytváranie asertívneho správania, rozvíjanie empatie, 

prosociálnych zručností, sociálno-komunikačných zručností, akceptácie medzi ľuďmi. 

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov pracovali učiteľky, asistentky učiteľa a vychovávateľky 

školského klubu detí nasledovne: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voľnočasové aktivity – Záujmová krúžková činnosť 
 

Názov záujmového krúžku Počet 
detí 

Počet skupín Vedúci 

Chytráčik 7 1 Mgr. Michal Marcinek 

Kuchársky 8 1 Mgr. Judita Susányiová 

Malý konštruktér 9 1 Jana Kováčiková 

Malý umelec 7 1 Mgr. Denisa Zimanová 

Počítačový 8 1 Mgr. Mária Veselá 

Polepetko 8 1 Mgr. A. Schveigert/Vlasta Bahnová 

Stolnotenisový 8 1 Mgr. Ľubomíra Burská 

Oddelenie Trieda Triedny učiteľ Vychovávateľ Počet detí 

1.oddelenie 1.A 

4.A 

B variant 

Mgr. Denisa Zimanová 
Mgr. Mária Pudišová 
Mgr. Ľubomíra Burská 

Mgr. Adriana 
Sveigert/Vlasta 

Bahnová  

10 

2.oddelenie 2.roč. 

4.A 

1.B 

4.B 

Mgr. Dáša Janeková  
Mgr. Mária Pudišová 
 Mgr. Ľubomíra Burská 
Mgr. Lenka Neshodová 

Jana Kováčiková 10 

3.oddelenie 3.A 

4.A 

4.B 

5.A 

Mgr.  Michal Marcinek 

Mgr. Mária Pudišová 
Mgr. Lenka Neshodová  

Mgr. Ivana Hromádková 

Viera Revajová 11 



Šikulko 9 1 Viera Revajová 

Športový 8 1 Mgr. Ivana Hromádková 

Tanečný 8 1 Mgr. Mária Pudišová 

Tvorivé dielne 6 1 Mgr. Mária Beňová 

Výtvarný 8 1 Mgr. Ladislav Varga 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom  
a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 
Naša škola je otvorená rodičom i priateľom školy. Úzko spolupracujeme s rodičmi našich 
žiakov, podľa potreby ich pozývame na neformálne stretnutia za účelom rozhovorov  
o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, dodržiavaní školského poriadku,  
o dosiahnutých úspechoch či problémoch. Pedagógovia  sa svojim profesionálnym prístupom 
zaujímajú o svojich žiakov, s pedagogickým taktom vplývajú na rodičov a priateľov školy za 
účelom zvýšenia záujmu rodičov o dianie v škole, záujmu o svoje deti, záujmu o ich vzdelávanie 
a o ďalšie vzdelávanie na odborných školách. Pedagógovia pravidelne realizujú aktivity, ktoré 
sa stali už tradíciou na našej škole (Vianoce v triedach, Školská Vianočná besiedka, Deň 
otvorených dverí, Deň matiek, ...) spoločne so žiakmi pripravia pohostenie, napečú tradičné 
sladké koláčiky/slané pečivo, zhotovia darčeky pre dospelých i malých súrodencov.  

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní  
v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 
V šk. roku 2018/2019 sa žiaci našej školy aktívne zúčastňovali kultúrnospoločenských aktivít, 
ktoré organizovala škola, kultúrne a spoločenské organizácie v meste Žiar nad Hronom 
a v blízkom okolí, s ktorými otvorene spolupracujeme: 

v rámci nášho mesta Žiar nad Hronom: ZŠ (3), Cirkevná základná škola, Pohronské osvetové 
stredisko, Mestské kultúrne centrum, Mestská polícia, Centrum voľného času, Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, MÚ 
Žiar nad Hronom, Zdravotná služba, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obchodní 
zástupcovia PSS, Terénni sociálni pracovníci mesta, Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komunitné centrum, Obvodný úrad životného 
prostredia Banská Štiavnica - stále pracovisko Žiar n./Hronom. 

Škola spolupracovala aj s inými organizáciami a školami v rámci SR: Agentúra MŠ SR pre 
štrukturálne fondy EU, , Spojená škola internátna v Kremnici, ŠZŠ v Banskej Bystrici, ŠZŠ v 
Brezne, ŠZŠ vo Zvolene, Nadácia konto Orange, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP Kremnica, Centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Baňa, Špeciálne olympiády Slovensko, 
Ambulancia klinickej psychológie v ZH, Divadlo PORTÁL (prešovské profesionálne neštátne 
divadlo), Základná škola Horná Ždaňa, ZŠ Janova Lehota, mesto Banská Štiavnica, divadlo 
CLIPPERTON Banská Bystrica, Zdravé regióny Banská Bystrica. 



Záver 

Celý pedagogický tím učiteľov, vychovávateľov i asistentov učiteľa sa aktívne zúčastňoval 
na plnení vytýčených cieľov výchovy a vzdelávania pre daný školský rok 2018/2019. 
pedagógovia svojim profesionálnym prístupom, tvorivou činnosťou a vysokým pracovným 
nasadením, lojálnosťou ku škole a jej kultúre a hodnotám prispeli k tomu, že sa nám podarilo 
naplniť stanovené ciele a úlohy vychádzajúce z našich Školských vzdelávacích programov pre 
žiakov s mentálnym postihnutím i Výchovného programu pre žiakov v ŠKD.  

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov, výučbové činnosti pedagógov, zaujímavé 

netradičné školské a triedne aktivity, priebežné prezentovanie projektov a výstupov z týchto 

projektov (krátkodobých či dlhodobých), úspechy našich žiakov v súťažiach mimo našej školy, 

v školských kultúrnospoločenských i športových súťažiach, realizovaných besedách, 

prednáškach, divadelných predstaveniach sme prezentovali formou fotogalérii a vlastných 

(Power-Point) prezentácií. Výsledkom práce je Školský fotoalbum 2018/19 v printovej 

a elektronickej forme, ktorý prezentuje a dokumentuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na našej 

škole.  

Na informovanie verejnosti o aktivitách, každodennom živote našej školy a prezentáciu školy, 

sme využívali našu webovú stránku www.spzkszh.edu.sk.  

 

 

Mgr. Anna Vargová 
riaditeľka školy  

 

 

V Žiari nad Hronom, 26. júna 2019  

 

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade dňa: 28. 08. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spzkszh.edu.sk/


Vyjadrenie rady školy 

Výpis z uznesenia pedagogickej rady školy zo dňa 28.08.2019: Správa o výsledkoch  
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Špeciálnej základnej školy za školský rok 
2018/2019 bola prerokovaná a odsúhlasená.  

Výpis z uznesenia Rady školy pri Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom konanej dňa: 
10. 10. 2019 

Rada školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 berie  
na vedomie. 

 
 
 

Mgr. Judita Susányiová 
predseda rady školy  


