
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

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 
Názov školy Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom 

Adresa 
školy 

Hutníkov 302, 96501 Žiar nad Hronom 

Telefón +421456732759 

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 

Vedúci zamestnanci školy 
  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ  Mgr. Anna Vargová  045/6732759  0910366557 szs.ziar@gmail.com 

ZRŠ  PaedDr. Ingrid Čierna  045/6732759  0910366557 szs.ziar@gmail.com 

Rada školy 
  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Judita Brančíková  045/6732759 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Mária Veselá  045/6732759 

ostatní zamestnanci Eva Hrabajová  0911722829 

zástupcovia rodičov Aurélia Kaločaiová                    - 

 Ivana Kaločajová                       - 

 Kaločaiová Žaneta - 

 Marcela Kaločajová                   - 

zástupca zriaďovateľa Ing.Ingrid Cibuľová                    048/4306 610, 0907/720 835 

 Ing. Alena Šebjanová 048/4306 634 

 Ing.Daniela Poturnayová 048/4306 627 

 Mgr. Vladimír Škarba                048/4306 620, 0917 192715 

http://szsziar.proxia.sk/sk


Poradné orgány školy 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie učiteľov  
príp. - 4. roč. 

Mgr. Dáša Janeková všetky predmety príp.- 
4.roč. 

7 členov 

Metodické združenie učiteľov  
5. - 9. roč. 

Mgr. Judita Brančíková všetky predmety  
5. - 9.roč. 

8 členovia 

Metodické združenie 
vychovávateľov ŠKD 

Vlasta Banhnová všetky výchovné 
činnosti 

3 členovia 

 

§ 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: 101 
Počet tried: 13 

 
Podrobnejšie informácie: 

Ročník: príp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

počet tried 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 13 

počet žiakov 4 7 12 5 10 13 12 11 16 10 1 101 

z toho ŠVVP  7 12 5 10 13 12 11 16 10 1 101 

z toho v ŠKD 4 6 11 4 9 4 3 1 0 0 0 42 

 
§ 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 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 7/ počet dievčat 2 .  

 
Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ  
k 30.6.2020 

  Nižší ročník 
Prípr.-4.roč. 

5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 10.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 1 10 1 12 

 
§ 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 

  OU Iné 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 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 
 

Priebeh výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie COVID 19 (16.3.-30.6.2020) 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športuꓼ podľa pokynov 

usmernení zriaďovateľa. 

 

Počas mimoriadnej situácie karanténnych opatrení v dôsledku nákazy Covid-19, v období od 16.3.-

30.6.2020 členovia MZ učiteľov 1. a 2. stupňa, vychovávateľov ŠKD úzko spolupracovali s vedením 

školy, aby bol zabezpečený vzdelávací proces v domácom prostredí a učenie sa na diaľku žiakov našej 

školy. Vzdelávanie sme realizovali dištančnou formou.  

 

Pedagógovia počas zatvorenia školy sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzdelávania žiakov,  

voľne prístupné webové stránky pre učiteľov, nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR a vedenia školy, 

zhotovovali si učebné pomôcky, pracovné listy, power-pointové prezentácie, materiály pre 

interaktívnu tabuľu. Realizovali sme konferenčné hovory medzi zamestnancami o aktuálnej situácii vo 

vzdelávaní,  krokoch, riešili aktuálne problémy a plány. Hneď od začiatku všetci pedagógovia nadviazali 

kontakt so žiakmi/rodinou vo svojej triede (sms, telefonátom), triedny učiteľ v spolupráci  

s vychovávateľmi a asistentami učiteľa spracovali pedagogicko-sociálnu-rodinnú anamnézu za účelom 

plánovania ďalších krokov v učení sa na diaľku so žiakmi. Kontakty boli postupne dopĺňané. Učitelia 

pravidelne komunikovali s rodičmi a žiakmi najčastejšie formou telefonického rozhovoru, sms, 

konzultovali zadávané úlohy, realizovali spätné väzby, poskytovali psychickú podporu rodinám. 

Odporučili sme do pozornosti žiakom a rodičom sledovanie vzdelávacej relácie prostredníctvom RTVS- 

Tumenca khere - S vami doma,  v rómskom jazyku. Pravidelne sme plánovali úlohy pre vyučovanie na 

diaľku žiakov v domácom prostredí z TVVP pre jednotlivé ročníky (učivo, ktoré je potrebné opakovať, 

Prehľad  žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku: 

 dievčat chlapcov spolu 

počet zapísaných na OU 4 3 7 

bez OU  3 1 4 

celkový počet končiacich žiakov 7 4 11 

Prehľad zaradenia žiakov do odborných učilíšť 

 dievčat chlapcov spolu 

odbor stav. výroba – odbor murárske práce 0 3 3 

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

OU KREMNICA 3 3 6 

odbor obchod. prevádzka – príprava, skladovanie 
a predaj tovaru 

1 0 1 

OU BANSKÁ BYSTRICA 1 0 1 

 4 3 7 



prehlbovať, upevňovať). Modifikovali sme učebné osnovy predmetov pre jednotlivé ročníky v ŠkVP. 

Vypracovali sme návrh úpravy učebných osnov predmetov pre jednotlivé ročníky (obsah učiva sa 

presunie do výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021). Na webovú stránku našej 

školy www.szsziar.proxia.sk UČÍME SA DOMA v období  27.4.2020- do 26.6.2020 učitelia v rámci svojej 

triedy zadávali týždňové úlohy pre svojich žiakov, projektovali žiakom pracovné listy, podklady a obsah 

k domácemu učeniu z predmetov MAT, SJL, RKS, VUC, PVC. Obsah úloh bol zameraný na opakovanie 

a utvrdenie už prebratého učiva, na precvičenie a zdokonalenie zručností a návykov našich žiakov. 

Tieto úlohy, ako aj pripravené PL a literárne texty distribuovali svojim žiakom väčšinou vo vytlačenej 

forme alebo formou MMS, telefonicky alebo odkazom na webovú stránku školy. Vychovávatelia 

pripravovali domáce zadania úloh vo výchovných predmetoch VYV, ETV, HUV, TSV a výchovných 

činnostiach (Ekologická výchova, Literárno-dramatická výchova). Asistenti učiteľa pomáhali žiakom pri 

učení sa na diaľku, vysvetľovali zadania, podporovali žiakov pri ich vypracovávaní, dávali inštrukcie 

rodičom. Založili sme školskú facebookovú stránku školy. Spätná väzba: telefonický rozhovor 

s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov, rozhovor (telefonický, osobný) so žiakmi (keď si prišli prevziať 

zadania úloh a doplnkový materiál). Kontrola vypracovania  úloh: telefonicky so zákonným zástupcom 

žiaka, pri prevzatí zadaní úloh na nasledujúci týždeň, prípadne po nastúpení žiakov do školy. 

Hodnotenie žiakov: podľa pokynov Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, 

vydaného MŠVVaŠ  pre žiakov A, B variantu – prípravný a prvý ročník slovný komentár, 2.-9. roč.  

v  predmetoch SJL, MAT, PVC a Správanie klasifikáciou, ostatné predmety absolvoval. Žiakov s IVP,  

C variantu, s autizmom – slovný komentár.  

 

Skúsenosti pri dištančnom vzdelávaní: nedostupné či nefungujúce telefónne číslo rodičov/zákonných 

zástupcov žiakov, rôzna úroveň záujmu žiakov o dištančné vzdelávanie, nedôslednosť rodičov pri 

kontrole žiakmi vypracovaných úlohꓼ v domácom prostredí žiakov nedostupnosť internetového 

pripojenia a absencia písacích a školských potriebꓼ nenaplnená potreba kontaktov so spolužiakmi, 

chýbajúce pracovné prostredie žiakov, znižovanie úrovne osvojených pracovných návykov a  zručností 

školákov, absencia citových vzťahov a väzieb s pedagógmi. Väčšina rodičov i žiakov mala záujem 

o dištančné vzdelávanie  a zvykli si na pravidelný kontakt s vyučujúcimi a na úlohy v domácom 

prostredí.  Žiaci i rodičia boli poučení o potrebe nosenia rúšok. Šikovné ruky pedagógov dokázali ušiť 

rúška pre všetkých žiakov školy. 

 

Dobrá spolupráca celého pedagogického tímu svedčí o angažovanosti a iniciatíve  pedagógov počas 

edukácie žiakov v podmienkach covidu 19 (fungujúca facebooková stránka, na webe projektované 

výchovné aktivity a zadania úloh pre domáce vzdelávanie v jednotlivých triedachꓼ zvládnutej distribúcii 

úloh, podporných materiálov, pracovných listov, pomôcok a iné).  

 

Od 1.6. 2020 sme realizovali vyučovanie prezenčne pre žiakov našej školy, ktorých rodičia prejavili 

záujem o pobyt v škole. Rovnako sme pokračovali v dištančnom vzdelávaní tých, ktorí dobrovoľne 

zostali doma. Všetci pedagógovia sa na vyučovaní podieľali spoločne, či už priamo v škole/prezenčne 

alebo doma home office/dištančne. Pri prezenčnom vzdelávaní sme vytvárali každý týždeň zmiešané  

skupiny žiakov blízkych ročníkov, ktoré sme nemiešali. Náročný výchovno-vzdelávací proces našich 

žiakov s mentálnym postihnutím a iným zdravotným znevýhodnením v nových neštandardných 

podmienkach úspešne zvládli. 

 

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


Klasifikácia tried 

Tried
a 

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

1.A                   1,75   1       

1.B                               

2.A                   2,1   1       

3.A                   2,43   1,43       

4.A                   1,88   1,25       

5.A                   2   1,33       

5.B                   2,83   1,5       

6.A               2   1       

6.B                   2,25   1,25       

7.A                   2   1,13       

8.A                   1,6   1,5       

8.B                   1,71   1       

9.A                   2,44   1,22       

 
 

Trieda RVK RVA RSO SJL SPR SEE TSV TEV VUC VLA VYV ZRT 

1.A       1,75 1               

1.B         1               

2.A       2,3 1               

3.A       2,43 1               

4.A       2,13 1               

5.A       2,17 1               

5.B       2,83 1               

6.A       1,75 1         

6.B       2,75 1               

7.A       1,88 1               

8.A       2 1               

8.B       1,57 1               

9.A       2,67 1,56               

 

Prospech žiakov 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 7 7 0 0 

1.B 8 8 0 0 

2.A 10 10 0 0 

3.A 7 7 0 0 

4.A 8 8 0 0 

5.A 7 7 0 0 

5.B 6 6 0 0 

6.A 8 8 0 0 

6.B 6 6 0 0 

7.A 8 8 0 0 

8.A 10 10 0 0 

8.B 7 7 0 0 

9.A 9 9 0 0 

spolu 101 101 0 0 



Dochádzka žiakov 
Trieda Počet Zam. 

hodiny 
Zam. na 

žiaka 
triedy 

Ospravedlnené Ospr. na 
žiaka 
triedy 

Neospravedlnené Neospr. na 
žiaka triedy 

1.A 7 697 99,57 692 98,86 5 0,71 

1.B 8 1107 138,38 1098 137,25 9 1,13 

2.A 10 1202 120,20 1178 11,78 24 0,24 

3.A 7 1051 294,00 980 140,00 71 10,14 

4.A 8 1203 150,38 1173 146,63 30 3,75 

5.A 7 886 126,57 880 125,71 6 0,86 

5.B 6 1042 173,66 927 154,50 115 19,16 

6.A 8 1170 146,25 945 118,13 225 28,13 

6.B 6 1165 194,16 1064 177,33 101 16,83 

7.A 8 2096 262,00 1895 236,88 201 25,13 

8.A 10 1650 16,50 1588 15,88 62 0,62 

8.B 7 1816 259,42 1761 251,57 55 7,86 

9.A 9 2274 252,66 1950 216,66 324 36,00 

spolu 101 17359  16131  1228  

Priemer na žiaka 
školy 

171,87  159,71  12,16  

 

§ 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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

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

Variant A 1 1 1 1 2 1 1 2 1 - 11 

Variant B - - 1 - - - - - - - 1 

Viacnásobne postihnutých - - - - - 1 - - - - 1 

Rozširujúce hodiny 
Učebný 
variant 

Ročník Trieda Predmet Počet 
hodín 

 v týždni 

Variant A prípravný 1.A Pracovné vyučovanie 2 
tretí Matematika 1 

Vecné učenie 1 

Pracovné vyučovanie 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant A prípravný  
1.B 

 

Pracovné vyučovanie 2 

Variant A  
prvý 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Vecné učenie 1 

Variant A druhý  
2.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Vecné učenie 1 

Pracovné vyučovanie 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant A štvrtý  Slovenský jazyk a literatúra 2 



4.A 
 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant A piaty  
5.A,5.

B 
 

Slovenský jazyk a literatúra 2 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant A šiesty  
6.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant A siedmy  
7.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

Variant A siedmy  
8.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

Variant A ôsmy  
8.A,8.

B 
 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

 
Variant A 
 

deviaty  
9.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

Variant B prípravný 1.A  Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 2 

Variant B prípravný 1.B  Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 2 

Variant B druhý  
3.A 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 1 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant B  
tretí 

 

 
3.A  

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 1 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 2 

 
Variant B 
 

 
štvrtý 

 

 
 

3.A  
  

Rozvíjanie grafomotorických zručností 1 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

 
Variant B 
 

 
šiesty 

 

 
3.A  

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 2 

Výtvarná výchova 1 

 
Variant B 
 

 
deviaty 

 

 
3.A  

 

Slovenský jazyk a literatúra 2 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Viacn.ĽsMP
+Poruchy 
správania 

prvý 
 

 
1.B  

 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Pracovné vyučovanie  2 

Výtvarná výchova 1 

Variant C 
Viacn.ĽsMP
+NKS 

prvý  
1.B 

 

Slovenský jazyk a literatúra 2 

Vecné učenie 1 

Pracovné vyučovanie  1 

Variant C druhý 6.B    

Variant C 
Viacn.ĽsMP
+Sluch.pos. 

tretí 1.A Slovenský jazyk a literatúra 2 

Matematika 1 

Vecné učenie 1 



Viacn.ĽsMP
+Sluch.pos. 

piaty 6.B  Slovenský jazyk a literatúra 3 

Matematika 1 

Viacn.ĽsMP
+Poruchy 
sprav.a 
emotivity 

siedmy  
6.B  

Slovenský jazyk a literatúra 2 

Matematika 1 

Výtvarná výchova 1 

Variant C ôsmy  
 

6.B  
 

Rozvíjanie sociálnych zručností 1 

Informatika 0,5 

Pracovné vyučovanie 0,5 

Výtvarná výchova 1 

Viacnás.po
st. 
SsMP+Poru
chy 
správania 

desiaty 6.B  Slovenský jazyk a literatúra 1 

Matematika 2 

Pracovné vyučovanie 0,5 

Svet práce 0,5 

 

Žiaci so zníženým počtom hodín alebo IVP: 

Učebný plán pre žiakov Ročník Počet 
žiakov 

Znížený počet 
hodín 

IVP - Predmety 

Stredným stupňom 
mentálneho postihnutia 

Šiesty 1 4 hod./denne - 

S ťažkým alebo hlbokým 
stupňom mentálneho 
postihnutia 

Druhý 1 6 hod./týždenne RKS,RSZ,RGZ, MAT,VUC, 
PVC,HUV, VYV 

S ťažkým alebo hlbokým 
stupňom mentálneho 
postihnutia 

Ôsmy 1  
4 hod./denne 

RKS,RSZ,RGZ, 
MAT,INF,VUC, 
ETV,PVC,HUV, VYV,ZTV 

S autizmom alebo ďalšími  
pervazívnymi vývinovými 
poruchami 

Štvrtý 1  
2 hod./denne 

všetky predmety 

 

Štruktúra tried 
  Počet tried Počet žiakov Počet IVP 

prípravného ročníka 0 4 0 

prvého ročníka 1 7 2 

bežných tried (2.-9.roč.) 11 77 2 

tried Variant B, zmiešané ročníky 1 7 0 

tried pre viacnásobne postihnutých 1 6 6 

Spolu 13 101 10 

§ 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 19 6 19 6 

DPP 3 4 3 2 

Znížený úväzok 0 5 0 2 

ZPS 2 0 2 0 

Na dohodu 0 1 0 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 15 15 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 0 20 20 
 

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

Vzdelávanie zamestnancov 
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 2 0 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 
A: Absolvované vzdelávanie 

P. č. Názov vzdelávania Téma Počet 
pedagógov 

Termín 

1. Vykonanie 2. atestačnej skúšky 2.atest 2 20.11.2019 
25.11.2019 

2. Multidisciplinárna spolupráca subjektov 
podieľajúcich sa na ochrane detí pred 
násilím 

Detské násilie 2  
5.32020 

3. Čítať sa neučíme len na slovenčine webinár 1 18.5.2020 

4. Aby sme vo finančnej gramotnosti viac 
nezaostávali 

 
webinár 

1  
19.5.2020 

5. Zdravá výživa alebo načo a ako je dobré učiť 
sa chémiu 

 
webinár 

1  
21.5.2020 

6. Slovenčina v kocke webinár 1 20.8.2020 

 
B: Prebiehajúce vzdelávanie 
žiadne 
 

C: Prihlásenie na vzdelávanie 
P .č. Názov vzdelávania Počet pedagógov 

1. VŠ vzdelanie 1. stupňa UKF Nitra, PF, bakalárske štúdium, 
program: špeciálna pedagogika  

1 



2. VŠ vzdelanie 2. stupňa, KU v Ružomberku,  Inštitút J. Páleša  
Levoča, program: špeciálna pedagogika  

1 

 
D: Ostatné, priebežné vzdelávanie 

P .č. Názov vzdelávania Počet pedagógov 

1. Odborný seminár k novému Šk. zákonu 138/2019 Z.z. 1 

2. Školenie "Sexuálne zneužívanie" 1 

3. Grafológia 2 

4. Metodické usmernenie činnosti výchovných poradcov 1 

5. Metodické usmernenie činnosti koordinátorov prevencie 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 medzinár. kolo 

Vianočná pohľadnica 1   1  

Vesmír očami detí 1  1   

Boccia 4 2    

Mikulášsky ping-pong 3 1    

Cezpoľný beh 6     

Mám svojich starkých rád 1     

CO očami detí 
Ochranárik 

3     

Polícia známa neznáma 1     

Vesmír očami detí 1   1  

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, 

športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...) 

 

Prácu učiteľov a žiakov zo zaujímavých a netradičných školských i triednych aktivít a úspechy našich 

žiakov v súťažiach sme prezentovali na verejnosti príspevkami na webovej stránke školy, v regionálnej 

televízii ATV a v albume školy 2019/20 vo forme Power-Pointovej prezentácie. 

 
Aktivity v spolupráci so spoločenskými organizáciami: 
1. stupeň 

P. č. Názov aktivity Miesto 
konania 

Žiaci/trieda Termín Zodpovednosť 

1. Dentálna hygiena ŠZŠ 1. A, 1. B, 2. A,  24.9.2019  Zdravé regióny 
asistent Osvety zdravia 

 
 
 
 



Spoločensko-kultúrne aktivity 
P. č. Názov aktivity Žiaci/trieda Termín Realizátor 

1. Príbeh hudby- Hudobná škola online Všetci žiaci 22.11.2019 Bratislavský 
chlapčenský zbor 

2. Divadielko „Snehulienka“ Všetci žiaci 10.12.2019  

3. Divadielko „Zlatá rybka“ Všetci žiaci 5.3.2020  

4. Tvorivé dielne 5.A, 
5.B,6.A,7.A 

9.12.2020 MsKC Žiar nad 
Hronom 

 
Aktivity uskutočnené na podporu a rozvíjanie výchovy k zdraviu a zdravému životnému 
štýlu: 
1. stupeň 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Hovorme o jedle aktivita plánovaná MZ 
1.A – Zdravá desiata 
1. B – Ovocie, zelenina 
2.A - Ovocníčkovia 
3.A - Zdravá výživa 
4.A - Ovocie a zelenina 

 
Zážitkové 

vyučovanie 

19.10.2019 1.A 

15.10.2019 1.B 

16.10.2019 2.A  

16.10.2019 3. A 

15.10.2019 4. A 

 

Športové aktivity 
spoločné 1 a 2. stupeň 

P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Európsky týždeň športu (23.-30.9.)  
aktivita plánovaná MZ   
Ak chceš dobrú drogu brať, poď si s nami zabehať  

19.9.2019 1. až 7. ročník 

 Tanečný maratón  2.10.2019 Výber žiakov školy 

2. Cezpoľný beh  3.10.2019 Výber žiakov školy 

3. Tanečný maratón  3.10.2019 Výber žiakov školy 

4. Svetový deň srdca 8.10.2019 5.B 

5. Svetový deň bielej palice 15.10.2019 5.B 

6. Braillov deň 16.1.2020 6.B. 

7. Olympijský deň 24.10.2019 2. stupeň 

8. Preťahovanie lanom 26.11.2019 Výber žiakov školy 

9. Tanečný maratón  27.11.2019 Výber žiakov školy 

 

Aktivity uskutočnené na podporu a rozvíjanie environmentálnej výchovy: 

1. stupeň 
P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Svetový deň zvierat Netradičné vyučovanie 3.10.2019 4.A 

2. Vychádzka do prírody  Tematická vychádzka do 
parku 

3.10.2019 3.A 

3. Deň stromu Netradičné vyučovanie 22.10.2019 1.A, 6.B 

4. Stromy na jeseň Tematická vychádzka do 
parku 

23.10.2019 2. A 

5. Príroda v zime Tematická vychádzka s 
pozorovaním 

16.1.2020 1.B 

 



2. stupeň 
P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Šípkobranie 25.10.2019 5.A,5.B,6.A,6.B,7.
A,8.A,8.B,9.A 

2. Deň stromu 23.10.2019 6.B 

3. Domaľuj si záhradku 28.10.2019 6.B 

4. Stromy v parku 4.10.2019 - 

5. Kreatívna dielnička- práca s odpadovým materiálom 14.11-15.11.2019 5.B 

6. Prikrmovanie vtákov v zime  16.1-23.1.2020 5.B 

  7.  O štiavnických jašteričkách 4.2.2020 9.A 

  8. Príbeh čakanky poľnej 4.3.2020 9.A 

 

Prevenčné aktivity žiakov   

2. stupeň 
P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Bezpečnosť na internete, Deň počítačovej bezpečnosti 29.11.2019 5.- 9.roč. 

2. Gambling asistent Osvety zdravia, Zdravý región Banská 
Bystrica 

 
8.10.2019 

 
5.- 9.roč. 

3. Návšteva útulku 16.10.2019 Výber žiakov 

5. Linka detskej istoty 12.2.2020 5.- 9.roč. 

6. „Viem kto som „na tému: Legálne a nelegálne drogy 19.12.2019 5.ročník 

7. Viem kto som „na tému: Fašizmus,  Mestská polícia ZH 
s CVČ Žiar nad Hronom 

11.2.2020 5.ročník 

 

Aktivity v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti: 

2. stupeň 
P. 
č. 

Aktivita Trieda Termín 

1. Domáce vianočné ozdoby 9.A 18.12.2019 

2. Náramky priateľstva 9.A 5.3.2020 

3. Bezpečné nákupy 8.A 10.3.2020 

4. Finančná gramotnosť- Hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 5.B 6.11.2019 

5. Finančná gramotnosť- poznať svoje silné a slabé stránky 5.B 27.1.2020 

6. Finančná gramotnosť- Správanie sa v prostredí internetu 5.B 30.1.2020 

7. Finančná gramotnosť- Rozhodovanie a hospodárenie- Nákupy 5.B 10.2.2020 

8. Finančná gramotnosť- Rizika, prínosy a náklady 5.B 19.2..2020 

9. Finančná gramotnosť- Vypracovanie finančného plánu 5.B 4.3.2020 

 

Športové aktivity: 

1. stupeň 
P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Olympijský deň 24.10.2019 1. stupeň a 2. stupeň 

2. Tanečný maratón 3.10., 27.11. výber žiakov 1. a 2. stupňa 

3. Preťahovanie lanom 26.11.2020 výber žiakov 1. a 2. stupňa 

4. Cezpoľný beh ZŠ,SŠ 2019 obvodné 
kolo Kremnica 

3.10.2019 9.A/2ž;8.B/1ž;6.A/4ž;3.A/1ž 

 



Aktivity v rámci rozvíjania profesionálnej orientácie:  

2. stupeň 

P. č. Aktivita Trieda Termín 

1. Murári či kuchári 9.A 17.10.2019 

2. Stredoškolák 8.A,8.B,9.A 26.11.2019 

3. DOD OUI Kremnica 9.A 4.12.2019 

4. Vianočná pohľadnica 9.A 8.12.2019 

5. Moja budúcnosť 9.A 20.2.2020 

6. Beseda s vých. poradcom z OUI Kremnica 9.A. 8.A, 8.B 20.2.2020 

 

Aktivity podporované IKT 

1.a 2. stupeň 

Deň počítačovej bezpečnosti 30. november sme pripomenuli žiakom potrebu chrániť svoje počítače  

a predovšetkým svoje osobné údaje. Žiaci 5. až 9. ročníka v rámci tohto dňa absolvovali interaktívnu 

prednášku o bezpečnosti pri surfovaní na internete, absolvovali rôzne hravé testy na overenie svojich 

vedomostí a hlavne si formou krátkych edukačných videí pripomenuli dôležitosť svojej ochrany vo 

virtuálnom prostredí. 

LDI - linka detskej istoty a linka detskej dôvery, aktivita zameraná na ochranu detí pred  násilím: 

12.2.2020 žiaci 5. až 9. ročníka, interaktívna prednášku venovaná linke detskej istoty a linke detskej 

dôvery. 

 
Aktivity realizované v rámci tried: 

1. stupeň 
P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Pribináčik- Deň mlieka  Netradičné vyučovanie 23.9.2019 2.A 

2. Svetový deň srdca Netradičné vyučovanie 1.10.2019 3.A 

3. Kreslenie v prírode na igelit Netradičné vyučovanie 28.10.2019 1.A 

4. Vitaj Mikuláš aktivita plánovaná MZ Besiedka 6.12.2019 1.A, 1.B,  2.A, 
3.A, 4.A,  

5. Vianočné pečenie Zážitkové učenie 4.12.2019 2.A 

11.12.2019 4.A 

13.12.2019 3.A 

18.12.2019 1.A, 6.B 

16.12.2019 1.B 

6. Vianočná besiedka Besiedka 17.12.2019 3.A 

18.12.2019 2.A 

18.12.2019 1.B 

19.12.2020 1.A, 6.B 

19.12.2020 4.A 

7. Braillov deň- „Keď vypnem oči“   Zážitkové učenie 16.1.2020 1.A, 6.B 

8. Valentínska kytička  Netradičné vyučovanie 14.2.2020 1.A, 6.B 

9. Výroba pokladničky- príprava na Eduhry Netradičné vyučovanie 12.2.2020 3.A 

10. Eduhry- Pokladničky a nakupovanie Netradičné vyučovanie 19.2.2019 1. stupeň 

Od 16.12.2019 do 20.12.2019  sme  organizovali Vianočné besiedky v každej triede. 



Spolupráca školy a verejnosti 
 
Žiaci našej školy sa 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, 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, Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica - stále 

pracovisko Žiar n./Hronom. 

Škola spolupracovala aj s inými organizáciami a školami v rámci SR: Spojená škola internátna  

v Kremnici, ŠZŠ v Banskej Bystrici, ŠZŠ vo Zvolene, 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), divadlo 

CLIPPERTON Banská Bystrica, Bábkové divadlo LIENKA, Zdravé regióny Banská Bystrica. 

 

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

Projekty 

V školskom roku 2019/2020 boli školou realizované školské projekty:  

Dlhodobé 

1. stupeň 

1/  ,,Ako išli rozprávky do sveta“ – so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti. v termíne október 

2019- jún 2020, pre žiakov 1.- 4. ročníka. 

 

Aktivity v rámci projektu: 

P. č. Aktivita Ročník Termín 

1. Koza rohatá a jež 1-4.roč. október - november 2019 

2. Ako psíček s mačičkou piekli tortu 1-4.roč. december 2019- január 2020 

3. Gevenducha – Danka a Janka 1-4.roč. február- marec 2020 

 

2/  „Rómska svadba“ – so zameraním na rozvoj multikultúrnej výchovy v duchu humanizmu, ľudských 

práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie. Vytvárali sme priaznivé multikultúrne 

prostredie, pre žiakov 1.- 4. ročníka, v termíne október 2019- marec 2020.  

 
Aktivity v rámci projektu:  

P.č. Ročníková téma Tematický okruh Trieda Termín 

1. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rodina – oslavy v rodine 1.A Október 2019 

2. Rozprávkové leporelo Rómska rodina v minulosti a dnes 1.B Október 2019 

3. Hraj hudba hraj Rómska rodina 2.A Október 2019 

4. Rómska rozprávka Príchod Rómov na územie Slovenska 3.A Október 2019 

5. Rómska kuchyňa Rómska rodina 4.A Október 2019 

6. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómska hudba a rómske piesne 1.A November 2019 

7. Rozprávkové leporelo Obľúbené jedlá v rómskej rodine 1.B November 2019 



8. Hraj hudba hraj Tradičné rómske remeslá 2.A November 2019 

9. Rómska rozprávka Rómski kočovníci 3.A November 2019 

10. Rómska kuchyňa Tradičné rómske remeslá 4.A November 2019 

11. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske Vianoce 1.A December 2019 

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

1.B December 2019 

13. Hraj hudba hraj Rómska hudba 2.A December 2019 

14. Rómska rozprávka Rómska rodina 3.A December 2019 

15. Rómska kuchyňa Rómska kuchyňa 4.A December 2019 

16. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske detské piesne 1.A Január 2020 

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

1. B Január 2020 

18. Hraj, hudba hraj Rómska pieseň 2. A Január 2020 

19. Rómska rozprávka Rozprávač – autor rozprávok 3.A Január 2020 

20. Rómska kuchyňa Obľúbené rómske polievky 4.A Január 2020 

21. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómski remeselníci 1.A Február 2020 

22. Hraj, hudba hraj Rómske hudobné nástroje 2. A Február 2020 

23. Rómska rozprávka Pôvodné a nové rómske rozprávky 3.A Február 2020 

24. Rómska kuchyňa Hlavné rómske jedlá 4.A Február 2020 

25. Tancuj, tancuj vykrúcaj Rómske osobnosti 1.A Marec  2020 

26. Rómska rozprávka Dramatizácia rómskej rozprávky 3.A Marec 2020 

27. Rómska kuchyňa Rómske koláče 4.A Marec 2020 

 

Dlhodobé 
2. stupeň 
3/ Projekt na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti „Rozprávkový kolotoč“, žiaci 2. stupňa, termín 
(september 2019- marec 2020). 

Aktivity v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti:  

P. 
č. 

Aktivita Trieda Termín 

1. Rozprávkový kolotoč: Ako išlo vajce na vandrovku 5.B 24.1.2020 

2. Povesti o slovenských hradoch  9.A September 2019 – Marec 2020 

 
4/„Viem kto som“  - so zameraním na drogovú prevenciu a zdravý životný štýl pre žiakov  

6. ročníka, celoročný projekt, trval október (2019-marec 2020), uskutočnili sme ho  

v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Cieľom projektu bolo poukázať na 

nebezpečenstvo návykových látok, nadmerného vysedávanie pri počítači, intolerancie rasy  

a náboženstva, zdravý životný štýl a riziko pohybu v blízkosti ciest. 

Témy prednášok boli nasledovné: a/Anonymita a bezpečnosť na internete, b/ Násilie  

a ochrana majetku, c/Extrémizmus, d/Kyberšikana, e/Zdravie si chráň, f/Na ulici bez nehody. 

 

Krátkodobé 

5/ EDUHRY VIII. ročník, trvanie 1 týždeň, zameranie na finančná gramotnosť  

a environmentálnu výchovu, pre všetkých žiakov školy. 

1. a 2. stupeň 

Pokračovali sme v tradícií celoškolských vzdelávacích aktivít realizovaním školských EDUHIER = 

edukačné aktivity s využitím IKT so spoločnou témou „finančná gramotnosť  

a environmentálna výchova“ pre vytvorenie spolupráce žiakov školy. Žiaci rozdelení do jednotlivých 



kategórií sa celý týždeň venovali počítaniu, práci s fiktívnymi peniazmi, rodinnému rozpočtu, 

reklamáciám či obchodným podmienkam. 

Žiaci prvého stupňa celý týždeň sporili za splnené úlohy triedne peniaze, ktoré použili počas projektu 

na nákupy. Každá trieda si zorganizovala svoj vlastný predajný stánok, kde ponúkala svoj vlastný tovar. 

Úlohou každej triedy bola tvorba vlastnej pokladničky, ktorú prezentovali   a do budúcna bude slúžiť 

na sporenie pre triedu. 

Žiaci druhého stupňa sa venovali sporeniu, rodinnému rozpočtu či nákupom v kamennom 

 i internetovom obchode. Učili sa rozdeľovať financie do jednotlivých položiek, vypĺňať formuláre, on-

line formuláre, napísať žiadosť o reklamáciu. Žiaci 2. stupňa efektívne a zaujímavo prerobili staré 

a nepotrebné veci „starým veciam dali novú šancu poslúžiť" (zo starých tričiek- pletený koberec, zo 

starých záclon- vrecká na ovocie či zeleninu, zo starých plechoviek- krásne stojany na perá, zo starých 

plastových fliaš- nádoby na cukríky a dobroty. Zo spoločne vytvorených výrobkov sme galériu 

inšpiratívnych prác pre všetkých priateľov školy. 

 

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

V tomto školskom roku sme kontrolu (podľa §54  §55  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Dátum výkonu štátneho zdravotného dozoru: 06.11.2019 Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom. 

Preverením príslušnej písomnej dokumentácie a kontrolou objektov a priestorov boli uložené 

nasledovné opatrenia:  

 Zabezpečiť umývateľnú podlahu na WC pre chlapcov na II. A III. poschodí pod 

pisoárovým státím.  

 Zabezpečiť vymaľovanie vchodových priestorov, chodby. 

 Zabezpečiť olištovanie poškodených lavíc v triedach. 

Opatrenia uložené pri kontrole zo štátneho zdravotného dozoru boli splnené v celom rozsahu vo 

všetkých bodoch. 

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

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu využívame priestory školy- učebne 

žiakov, učebňu IKT, telocvičňu (účelová miestnosť), školskú jedáleň, žiacku kuchynku, školskú dielňu. 

Využívanie školskej dielne, žiackej 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 1. 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. Telocvičňu slúžila tiež na aktívnu pohybovú činnosť deťom počas mimoškolskej krúžkovej 

činnosti (Športový krúžok, máme posilňovacie stroje a náčinie, 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, na organizovanie besiedok, besied, prednášok a prezentácií. 

 

Využívanie učebne IKT 

predstavuje práca v učebni IKT- Edukáčik žiakov 1. až 9. ročníka A variant, B variant. V rámci 

týždňového rozvrhu hodín boli každej triede pridelené 1 alebo 2 vyučovacie hodiny počas ktorých 

pracovali v učebni IKT so zakúpenými pomôckami i vzdelávacími programami. Počítače sme využívali 

na vyučovaní informatiky (5. až 9.ročník). Na týchto hodinách sa žiaci učili pracovať s počítačom 

a internetom podľa ŠkVP 1hod týždenne. V rámci krúžkovej činnosti Počítačový krúžok bol zameraný 

na rozšírenie zručností pri práci s počítačom, krúžok Chytráčik sa zameriaval na rozvoj tvorivosti aj 

formou práce na počítačoch. S PC pracovali aj deti pod vedením p. vychovávateliek v rámci školského 

klubu detí, vyhradený deň (streda). 

V ročníkoch 5. až 9. – mal učiteľ trvale pridelený jeden notebook, ktorý slúži na inovovanie 

osvojovaného učiva formou diferencovanej práce po skupinách žiakov alebo na frontálnu prezentáciu 

inovovaných materiálov, výučbového softvéru, vypĺňanie pracovných listov, krátku motiváciu či 

spoločné vyhľadávanie na webe, podľa cieľa a štruktúry vyučovacej hodiny. Všetci pedagógovia aktívne 

pri svojej práci využívali vlastné učebné zdroje, zakúpené učebné zdroje, zdroje z internetu alebo 

overených edukačných portálov či výukovú databázu našej školy, vytvorenú v rámci európskeho 

projektu. Pedagógovia používali dve interaktívne tabule, využívali originálny interaktívny výučbový 

softvér a vlastné interaktívne prezentácie vytvorené našimi pedagógmi v rámci európskeho projektu 

MRK. Okrem vyučovania sme IKT využívali aj na prípravu celoškolských vzdelávacích aktivít, 

celoškolských súťaží pre žiakov, pri projektových vyučovaniach, pri prezentácii školy na verejnosti.  

 

Využívanie školskej jedálne 

Naša školská jedáleň (ŠJ) ako účelové zariadenie poskytuje služby pre žiakov a zamestnancov školy  

v oblasti stravovania zabezpečovaním plnohodnotnej výživy pre (98) žiakov a (27) zamestnancov, ako 

aj (8) cudzím stravníkom schváleným RUVZ ZH na základe podanej prihlášky. 
  

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

noriem a receptúr pre školské stravovanie, podľa jednotlivých vekových kategórií stravníkov. 

Materiálno-spotrebné normy sú pravidelné aktualizované.  Na zostavení jedálneho lístka sa podieľa 

vedúca ŠJ spolu s kuchárkou a pomocnou kuchárkou. Pri príprave jedál a nápojov používame čerstvé 

suroviny a potraviny dodávané od certifikovaných  dodávateľov, s ktorými máme uzavreté rámcové 

zmluvy. 
  



Naše školské stravovanie je zapojené do Európskeho programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny 

a výrobkov z nich pre deti a žiakov ,,Školské ovocie“, ako aj do Európskeho programu na podporu 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti ZŠ ,,Školský mliečny program“. Zvýšenou konzumáciou 

ovocia a zeleniny sa usilujeme predchádzať obezite a nezdravému stravovaniu detí v ich veku.  

 

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 2. finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov platné od 01.09.2019. Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie.  
 

Stravovanie v júni 2020 sa realizovalo pod prísnym hygienickým dohľadom personálu v kuchyni podľa 

usmernení a nariadení.   

 

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 dňa  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. 

 

Stručná analýza súčasného stavu  

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. 

 

 

 



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

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov   

 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

  I. Celková dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2019   571 845,00€ 

  Kategória 610 - mzdy, platy   391 847,00€ 
  v tom: vzdelávacie poukazy   1 510,00€ 
    asistenti učiteľa   16 433,00€ 
  Kategória 620 - poistné a príspevky do poisťovní   140 015,00€ 

  v tom: vzdelávacie poukazy   528,00€ 

    asistenti učiteľa   5 743,00€ 
  Kategória 630 - tovary a služby   37 450,00€ 

  v tom: vzdelávacie poukazy   861,00€ 

  Kategória 640 - odchodné, nemocenské dávky, dopravné - žiaci   2 533,00€ 

  v tom: dopravné pre žiakov   660,00€ 

    nemocenské dávky   1 873,00€ 

  Kategória 710 – Kapitálové aktíva     

    Kapitálové aktíva   0€ 

  Celkom:     571 845,00€ 
        

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

  v tom:     0- 

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

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v ŠKD, od rodičov alebo inej osoby, ktorá 
má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

Finančná hotovosť získaná 2019/2020 eur 

spolu eur 

P. č. Finančné 
prostriedky (eur) 

Spôsob použitia Výška čerpania 

1.  182,50   eur Učebné pomôcky v ŠKD 132,00   eur 

čerpanie spolu 132,00  eur 

Zostatok k 30.6.2020 50,50  eur 

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

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

Finančná hotovosť získaná 2019/2020 929,00eur 

spolu 929,00eur 

P.č. Finančné 
prostriedky 

(eur) 

Finančné 
aktivity/názov krúžku 

Spôsob použitia Výška 
čerpania 

Zostatok 



1. 237,78eur  všetky nákup materiálu COVID-19 237,78eur 691,22eur 

2. 184,08eur  všetky nákup materiálu COVID-19 184,08eur 507,14eur 

3. 131,40eur  všetky nákup materiálu COVID-19 131,40eur 375,74eur 

čerpanie spolu 553,26eur 

Zostatok k 30.6.2020 375,74eur 

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

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb 

Finančná hotovosť zostatková 2018/2019 Eur       163,18 eur 

Finančná hotovosť získaní 2019/2020 Eur        188,00 eur 

spolu Eur        351,18  eur 

P. č. Finančné 
prostriedky 
(eur) 

Finančné aktivity Spôsob použitia Výška 
čerpania 

Zostatok 

1.  351,18 eur  BEH KREMNICA  cestovné  10,40 eur  340,78 eur 

2.  340,78 eur  BOCCIA NOV. BAŇA  cestovné   6,56 eur  334,22 eur 

3.  334,22 eur  VIAN.POSED.RODIČIA  občerstvenie  9,22 eur  325,00 eur 

4.  325,00 eur  VÝTV.SÚŤAŽ D.KUBÍN  cestovné  9,90 eur  315,10 eur 

5.  315,10 eur  ST.TENIS,N.BAŇA  cestovné  7,68 eur  307,42 eur 

čerpanie spolu  43,76 eur   

zostatok k 30.6.2020    307,42 eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov   

Finančné prostriedky prijaté  na  ŠKOLSKÉ POMÔCKY 

Finančná hotovosť získaná 
2019/2020 

365,20eur 

 Finančné 
prostriedky 

(eur) 

 Spôsob použitia Výška čerpania Zostatok 

 582,00eur  Nákup školských 
potrieb žiakom 

365,20eur 0eur 

čerpanie spolu 365,20eur 

Zostatok k 30.6.2020  
0eur 

 

Finančné prostriedky prijaté  na  DOPRAVNÉ ŽIAKOM 

Finančná hotovosť získaná 2019/2020 582,00eur 

 Finančné 
prostriedky 

(eur) 

  Výška 
čerpania 

Zostatok 

 582,00eur   100,38eur 481,62eur 

čerpanie spolu 100,38eur 

Zostatok k 30.6.2020 481,62eur 



 
6. Finančné prostriedky prijaté za kultúrne poukazy 

 

§ 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 pedagogických zamestnancov, kvalifikovanosť dobrá 

vzájomná spolupráca medzi zamestnancami, 
 splnenie kvalifikačných a osobitných kvalifikačných požiadaviek, 

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

školy,  

 dobré vybavenie kabinetov didaktickými pomôckami, didaktickou technikou  

a výučbovým softvérom,  

 záujem rodičov o pobyt žiakov v našej škole, záujem detí o pobyt v ŠKD, 

 estetické školské prostredie, prostredie rodinnej atmosféry, 

 záujem detí o krúžkovú činnosť na našej škole,  

 fungujúca školská jedáleň, kvalitná strava, 

 podporujúca výučba s prvkami ITV, programu Krok za krokom, s podporou informačno-

komunikačných technológií, 

 realizovanie školských a triednych,  

 rozvoj spolupráce rovesníckych skupín formou celoškolských netradičných vyučovaní, 
 rozvoj finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti a počítačovej bezpečnosti, 

 vysoké zapojenie žiakov do výtvarných súťažiach regionálneho, krajského  

i celoslovenského pôsobenia, 

 nulová tolerancia šikanovania a podpora ochrany detí pred násilím. 
 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
 vzájomná komunikácia s odbornými zamestnancami príslušného CŠPP v oblasti diagnostických 

a rediagnostických vyšetrení, 

Finančné prostriedky prijaté  na ASISTENTOV UČITEĽA 

Finančná hotovosť získaná 2019/2020 16 256,00eur 

Ekonomická 
klasifikácia 

Finančné 
prostriedky 

(eur) 

  Výška 
čerpania 

Zostatok 

610 12 046,00eur   9 034,00eur 3 012,00eur 

620 4 210,00 eur   3 157,00eur 1 053,00eur 

čerpanie spolu 12 191,00eur 

Zostatok k 30.6.2020 4 065,00eur 

P. č. Divadelné predstavenie Termín Divadlo 

1. Snehulienka 166 KP Divadlo Clipperton (Snina) 

2. Zlatá rybka 110 KP Portál – komorné divadlo bez opony (Prešov) 



 starostlivosť o žiakoch vyžadujúcich psychiatrickú ambulantnú starostlivosť, spolupráca s 

pedopsychiatrami v Banskobystrickom kraji, 

 doplniť materiálno-technické vybavenie žiackej dielne, 

 posilniť a rozšíriť vyučovanie čítania a písania pomocou metodiky SFUMATO, 

 úroveň zručností žiakov v školskej dielni v predmete pracovné vyučovanie,  

 domáca príprava na vyučovanie žiakov 2. stupňa, 

 školskú dochádzku, počet neospravedlnených hodín. 

Návrh opatrení: 
 pravidelne komunikovať s odbornými zamestnancami príslušného CŠPP, konzultovať s nimi 

výsledky psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení, návrhy intervencie, odosielať 

im priebežné výsledky z iných odborných vyšetrení do evidencie klientov, 

 

 venovať zvýšenú pozornosť vo výučbe žiakom vyžadujúcim psychiatrickú ambulantnú 

starostlivosť, podporovať vyučovanie prítomnosťou a za pomoci asistenta učiteľa, 

 konzultovať 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 grantov, 

 zabezpečiť odovzdávanie skúseností s metodikou a aplikovaním metódy Splývavého čítania 

medzi učiteľmi, ktorí vlastnia certifikát s oprávnením aplikovať metodiku Sfumato  

v pedagogickej praxi, 

 zvýšenie počtu pedagogických asistentov, 

 predvolanie rodiča už po 2 neospravedlnených dňoch -zlepšenie školskej dochádzky, 

 realizovať prevenčné aktivity na eliminovanie rizikového správania žiakov. 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Chytráčik krúžok 8 1 Mgr. Michal Marcinek 

Kuchársky krúžok 8 1 Mgr. Judita Brančíková 

Malý Konštruktér 8 1 Jana Kováčiková 

Počítačový krúžok 8 1 Mgr. Mária Veselá 

Polepetko krúžok 9 1 Vlasta Bahnová 

Stolnotenisový krúžok 8 1 Mgr. Ľubomíra Burská 

Šikulko krúžok 8 1 Viera Revajová 

Športový krúžok 9 1 Mgr. Ivana Hromádková 

Tanečný krúžok 9 1 Mgr. Mária Pudišová 

Tvorivé dielne krúžok 7 1 Mgr. Mária Beňová 

Výtvarný krúžok 8 1 Mgr. Ladislav Varga 

 

 



Aktivity mimoškolskej činnosti- v rámci Školského klubu detí  

Školský klub detí navštevovalo v 42 detí, boli rozdelené do troch oddelení. Tento školský rok sme 

nazvali rokom „ RODINY“,  cez spoločné zážitkové činnosti s rodičmi sme prehlbovali záujem a 

spoluprácu so školou. Vytvárali  sme deťom rodinné prostredie, pripravovali zmysluplné a zaujímavé 

aktivity, vytvárali sme vhodné podmienky pre rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia, 

telesný a psychický vývin individuality našich žiakov. Deti mali podmienky na zrelaxovanie, obnovenie 

energie a realizovanie aktívneho odpočinku po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti v priebehu 

vyučovania. Pripravovali sme deťom po spoločnej príprave na vyučovanie, individuálnej pomoci 

výchovné aktivity v nasledovných záujmových činnostiach: 1/Estetická záujmová činnosť, 2/Pracovno-

technické činnosti, 3/Dopravná činnosť, 4/Telovýchovná, zdravotná a športová záujmová činnosť, 

5/Prírodovedná a environmentálna záujmová činnosť, 6/Spoločenskovedná záujmová činnosť podľa 

týždenného rozvrhu činnosti. 

 
Aktivity a prezentácii ŠKD  

P. č. Názov aktivity Zodpovednosť Termín 

1. Hry v parku, Zmeny v prírode ŠKD 18. september 2019 

2. Otec a syn, Futbal ŠKD 25. september 2019 

3. Zvyky a tradície POS,ZH 14. október 2019 

4. Účasť na benefičnom koncerte: Na krídlach anjelov. MsKC, ZH 16. október 2019 

5. Babičkina špajza, výstavka jesenných plodov.  Úcta 
k starším. Posedenie so starými mamami. 

ŠKD 
 

23. október 2019 

6. Hrádky -Športové popoludnie ŠKD  13. november 2019 

6. Vianočné prekvapenie- program pri stromčeku ŠKD  12. december 2019 

7. Zimné harašenie- hry v snehu  ŠKD 29. január 2020 

8. Karneval ŠKD 12. február 2020 

8. Kuchtíci- moja mama a ja ŠKD  19. február 2020 

Záver 
Tím pedagogických zamestnancov- učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa sa aktívne zúčastňoval 

na plnení vytýčených cieľov výchovy a vzdelávania pre školský rok 2019/2020. Všetci s profesionálnym 

prístupom, tvorivou činnosťou a vysokým pracovným nasadením, prispeli k tomu, že sa nám podarilo 

splniť vytýčené ciele a úlohy vychádzajúce zo Školských vzdelávacích programov pre žiakov  

s mentálnym postihnutím i Výchovného programu pre žiakov v ŠKD. 
 

Výučbové činnosti pedagógov, zaujímavé netradičné školské a triedne aktivity, projekty, úspechy 

žiakov v kultúrnospoločenských i športových súťažiach, besedy, prednášky, divadelné predstavenia 

sme odprezentovali formou fotogalérie a vlastných (Power-Point) prezentácií, výsledkom ktorých je 

Školský fotoalbum 2019/20 v printovej a elektronickej podobe. Na informovanie verejnosti  

o aktivitách, každodennom živote a dištančnom vzdelávaní našej školy a prezentáciu školy, sme 

využívali našu webovú stránku www.spzkszh.edu.sk. a facebookovú stránku našej školy. 

 
Mgr. Anna Vargová 

riaditeľka školy 

V Žiari nad Hronom, 27. augusta 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 02.09.2020 

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


Vyjadrenie rady školy 

Výpis z uznesenia pedagogickej rady školy zo dňa 02.09.2020: Správa o výsledkoch  
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Špeciálnej základnej školy za školský rok 
2019/2020 bola prerokovaná a odsúhlasená.  

Výpis z uznesenia Rady školy pri Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom konanej dňa: 
12.10.2020 

 

Rada školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 berie  
na vedomie. 

 
 
 

Mgr. Judita Brančíková 
predseda rady školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


