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Základná škola , Spojová 14, Banská Bystrica  

 

 

 

  

                    

                          

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 
 

Spracovaná v zmysle 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 

a vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení. 

Správa doplnená o realizácii školského vzdelávacieho programu počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas pandémie COVID 19 

 

 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
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§ 2. ods. 1 a       Základné identifikačné údaje 

 

 Názov školy  Základná škola 

 Adresa školy  Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04 

 Telefón  048/423 03 90 

 E-mail  sekretariat@zsspojbb.sk 

 webová stránka www. zsspojova.edupage.org 

 Zriaďovateľ 

 Mesto Banská Bystrica  
Československej armády 26  
974 01 Banská Bystrica 
 

Štatutárny zástupca 
zriaďovateľa  

Ján Nosko 

 

 Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Priezvisko, meno 

Riaditeľka Mgr. Šárka Kováčová 

Zástupca pre I. stupeň Mgr. Michaela Imrichová 

Zástupca pre II. stupeň PaedDr. Eva Ondrušová 

Zástupca pre IKT a mimovyučoavciu činnosť 
 
PaedDr. Milan Bornay 
 

Vedúca ŠKD Mgr. Janka Körtvélyesiová 
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Rada školy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Poradné orgány školy 
Hlavnými poradnými orgánmi riaditeľa školy boli:  
Pedagogická rada,   metodické združenia a predmetové komisie 
 

Výchovný poradca: PhDr. Lenka Bačíková 

Školský psychológ: Mgr.Lenka Macejáková 

Vedúci MZ: 1.ročník: Mgr Tomuňáková  

2.ročník: Mgr. Sekerešová 

3.ročník: Mgr. Kozáková 

4.ročník: PaedDr. Vincová  

ANJ pre I.stupeň: Mgr. Magicová 

ŠKD : Mgr. Peniaková 

Vedúci PK: SJL : PhDr. Slamová 

ANJ, FRJ,NEJ, SPJ: Mgr. Eperješiová 

MAT,FYZ,INF: Mgr. Krajanová 

BIO,CHEM,SEE,THD,PDO: Mgr. Garaiová 

Funkcia: Priezvisko, meno:  

 Predseda 

 
PhDr. Mgr. Šárka Tomková 
 

Zástupca rodičov 

 PaedDr. Ľubica Tomková 
Pedagogický zamestnanec 

 
 
 PhDr. Lenka Bačíková 

Pedagogický zamestnanec 

 
 
 p. Alena Ološtiaková 

Nepedagogický 
zamestnanec 

 
 
Mgr. Petra Strnadová,PhD. 

Zástupca rodičov 

  
 
 Mgr. Ingrid Malá 

Zástupca rodičov 

 

 
 JUDr. Katarína Barinová 

Zástupca rodičov 

 
 
Mgr. Anna Martišovičová 

Zástupca zriaďovateľa 

 
 
Ing. Peter Pohančaník, PhD. 

 

Zástupca zriaďovateľa 

 
 
 Ing. Lucia Skokanová 

Zástupca zriaďovateľa 

 
 
 p. Beata Bosáková 

 

Zástupca zriaďovateľa 
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DEJ, GEO, OBN: PaedDr: Tomková 

TSV: Mgr. Kubaská 

HUV, VYV, ETV,NBV: Mgr. Čellárová 

Asistenti: Mgr. Dvorská, Mgr. Žilovcová, Mgr.Trudičová 

Koordinátori:  

Koordinátori čitateľ. gramotnosti: PhDr. Slamová. Mgr. Sekerešová 

Koordinátori finančnej gramotnosti: PaedDr. Kulfasová, Mgr. Vigašová 

Koordinátor prevencie: Mgr. Blahová 

Koordinátor Krok za krokom : Mgr. Kuníková 

Koordinátor elektr. dokumentácie: Mgr. Gabčo 

Triednych učiteľov: Mgr. Sekerešová, Mgr. Bornay D. 

Výchovnej komisii: PhDr. Bačíková 

Žiackeho parlamentu: Mgr. Kozáková, Mgr. Birmonová, Mgr. 

Körtvélyesiová 

 

Projektu Škola podorujúca zdravie: 

Mgr. Garaiová, Mgr. Kalmanová,                                                            

Mgr. Adamcová 

Projektu DIGI: Mgr. Polonec, Mgr. Majling 

Projektu Školy odborne: PaedDr. Kulfasová 

Projektu ŠŠA: Mgr. Lupták 

Enviro.výchovy: Mgr. Vojáčková PhD.,  Mgr. Peniaková 

Protidrog.výchovy: Mgr. Blahová,Mgr. Žilinská,Mgr. Rišová 

Sex.výchovy a výchovy k manž.: Mgr.Štovková, Mgr.Magicová,                                                      

Mgr. Škulcová 

Zdravej výživy: p. Ološtiaková 

Žiacka knižnica: PaedDr. Balážová, Mgr. Vigašová 

Mediálna skupina, šk. rozhlas: Mgr. Čellárová, Mgr.Tomuňáková  

PhDr. Bačíková, Mgr. Romanovský 

Internetový časopis: Mgr. Mihalíková, Mgr. Trnková, 

Mgr. Úradníková, PaedDr. Balážová, Bc. Ďurica 

Testovanie: Mgr.Vincová J., Mgr. Sekerešová  

Vzd. exkurzie:   PaedDr. Tomková, PaedDr. Vincová  

Správca siete p. Peter Bečkei 

Ekonómka Ing. Katarína Kohútová 

Admin. pracovníčka Ing. Hulinová, p. Bacíková 

Vedúca ŠJ p. Alena Ološtiaková 
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KOMISIE: 

Hlavná inventarizačná: Predseda PaedDr. Ondrušová 

 Členovia Ing. Kohútová,                           

Mgr. Imrichová, PaedDr. 

Tomková, Mgr. Magicová 

Vyraďovacia: Predseda PaedDr. Ondrušová 

 Členovia PaedDr.Kulfasová,                       

Mgr. Kuníková,  

PaedDr. Vincová L., 

Likvidačná: Predseda PaedDr. Bornay 

 Členovia Mgr. Majling, Mgr.Lupták, p. 

Dobrota 

Stravovacia: Predseda Mgr. Kubaská 

 Členovia Mgr.Dóšová,  p.Daňová, p. 

Smrečanová 

CO podľa plánu úloh CO: Predseda Mgr. Lupták 

 Členovia Mgr. Kováčová, 

Mgr. Imrichová,  

PaedDr. Ondrušová, 

PaedDr. Bornay,  

Mgr. Körtvélyesiová,  

p. Ološtiaková  

Požiarna ochrana: ---- externá služba Livonec  

Predseda OZ ZO: --- Mgr. Vigašová 

Zástupca zamestnancov: --- PaedDr. Tomková 
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§ 2. ods. 1 b    Údaje o počte žiakov:  

 
 
Ročník 

Stav k 15.9.2019 
 

Stav k 31.8.2020 
 

Triedy Počet žiakov Triedy Počet žiakov 

1.ročník 4 95 4 95 

2.ročník 4 102 4 102 

3.ročník 5 116 5 114 

4.ročník 4 97 4 97 

5.ročník 4 106 4 106 

6.ročník 3 74 3 74 

7.ročník 4 86 4 86 

8.ročník 3 63 3 63 

9.ročník 3 75 3 75 

Spolu 34 815 34 812 

 

Počet žiakov I. stupeň II. stupeň Spolu 

K  15.09.2019 411 404 815 
Priemerný počet na triedu 24,18 23,76 22,63 

K  30.6.2020 408 404 812 
Priemerný počet na triedu 24 23,76 23,88 

 

Počet tried I. stupeň II. stupeň Spolu 

2019/2020 17 17 34 

 

ŠKD Počet 
oddelení 

Počet detí 

K  15.09.2019 13 375 
Priemerný počet na oddelenie  28,85 

K  30.6.2020 13 373 
Priemerný počet na oddelenie  28,69 
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Počet integrovaných 

K 15. 9. 2019 bolo na v našej škole individuálne začlenených 41 žiakov. V priebehu roka do 13. 

3. 2020 bolo v CPPPaP, CŠPP a iných poradenských zariadeniach vyšetrených 19 žiakov 

z dôvodu problémov v učení, správaní, problémov s koncentráciou pozornosti alebo adaptáciou 

v škole. 2 žiaci dostali odporúčanie od poradenských zariadení na individuálne začlenenie, o 

integráciu požiadal jeden rodič, z dôvodu krízového stavu však začlenenie bolo 

oznámené v závere šk. roka a reálne začne od 2. 9. 2020. Ku koncu šk. roka bolo 

integrovaných 41 žiakov. Po odchode 5 začlenených deviatakov, jednej žiačky 8. ročníka 

a začlenení 1 schválenej žiačky, bude k 15. 9. 2020 začlenených pravdepodobne 36 

žiakov. 

Integrovaní žiaci sú evidovaní ako žiaci zdravotne znevýhodnení – ŠVVP, 

vzdelávaní podľa IVVP s vypracovaným Návrhom, hodnotení podľa Metodického pokynu 

č. 22/2011, príloha č. 2: 

a) individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
u niektorých žiakov evidujeme poruchy v kombinácii ( PaP a VPU)  

Spolu 
Integr. 

Asperg. 
syndróm 

mentálne  sluchovo zrakovo Narušená 
komun. 
schopnosť 

telesne  Poruchy 
správania 

Poruchy 
pozornosti 

Poruchy 
Učenia 

Zdravotne 
oslabený 

41 2 0 0 0 4 0 1 19 21 1 

b) žiaci so ŠVVP, ktorí si vyžadujú spoluprácu so  špeciálnymi centrami 
 

Žiaci so ŠVVP v CPPPaP v CŠPP v Súkromnom 
centre, Slnečná ul. 

v iných 
zariadeniach 

41 29 6 4 2 

 

 

c) individuálne integrovaných žiakov v ročníkoch 
     * žiak s intelektovým nadaním 
 

Spolu 
Integr. 

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

41 0 1 3 4 8 
1* 

6 6 7 5 

 

 

Poradenstvo školským psychológom 

V školskom roku 2019/2020 bola poskytnutá odborná psychologická starostlivosť 524 

žiakom ZŠ Spojová. Účastníkmi rodičovských konzultácií bolo 109 zákonných 

zástupcov žiakov. V rámci pedagogického zboru a ďalších odborných zamestnancov 

boli poskytnuté psychologické konzultácie ohľadom žiakov 62 pedagógom a odborným 

zamestnancom. Školská psychologička spolupracovala počas školského roku 

2019/2020 s viacerými poradenskými zariadeniami a ďalšími odbornými 

zamestnancami. Podrobnejší prehľad ponúka Tabuľka č.1. 
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Tabuľka č.1: Počet klientov 

EVIDOVANÍ KLIENTI Počet účastníkov Počet konzultácii 

Žiaci 524 297 

Rodičia 109 172 

Pedagogickí a odb. 
zamestnanci * 

62 247 

Spolu  695 716 
Obsahom psychologickej činnosti bola poradenská, terapeutická, diagnostická a prevenčná 

činnosť. V uvedenom školskom roku boli najčastejšími dôvodmi poskytovania odbornej 

psychologickej starostlivosti problémy spojené so správaním, osobnostnými a psychickými 

ťažkosťami žiakov. 

Dôvody príchodu žiakov 

DOVODY PRÍCHODU ŽIAKOV Počet intervencií 

Problémy v učení 12 

Problémy v správaní 63 

Osobnostné a psychické problémy 132 

Prevencia 27 

Profesijná orientácia  40 

Krízová intervencia 4 

Spolu 278 

 

V školskom roku 2019/2020 bola práca školského psychológa prispôsobená aktuálnym 

problémom a potrebám žiakov, učiteľov a rodičov. Hlavným cieľom psychologickej 

činnosti bolo prispieť ku školskej úspešnosti, psychickej rovnováhe a optimalizácii 

výchovných problémov žiakov. 

Práca počas mimoriadnej situácie: 

Cestou Edupage boli oslovení rodičia všetkých žiakov, aby v prípade potreby 

kontaktovali školskú psychologičku. 

o Telefonické konzultácie s rodičmi 

o Individuálna starostlivosť o žiakov telefonicky alebo online (Zoom) 
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 § 2. ods. 1 c    -    Zapísaní žiaci ZŠ 

 

Základné vzdelanie v tomto školskom roku ukončilo: 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6. 2020 :                                      91 

 

Ročník: Počet žiakov: 

9.ročník    73 

8.ročník    14  bilingválne gymnáziá 

5.ročník      4 žiakov  do osemročných gymnázií 

   

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

Umiestnenie žiakov   9.ročníka 

 

Trieda: 9.A 9.B 9.C Spolu 9.ročník 

Gymnáziá 14 9 15 38 

SOŠ (maturita) 10 16 9 35 

SOŠ (3 – roč.) 0 0 0 0 

Spolu 24 25 24 73 

 

72 žiakov deviateho ročníka sa umiestnilo na školách v prvom kole prijímacieho 

konania, v tomto roku sa 1 žiak musel uchádzať o prijatie v druhom kole prijímacieho 

konania a na štúdium boli prijatí všetci žiaci podľa svojho záujmu. Jedna žiačka po ukončení 10. 

roku PŠD a prijatí na strednú školu neoznámila svoj nástup na štúdium na strednej škole 

a ukončila vzdelávanie. 

  14 žiakov ôsmeho ročníka bolo prijatých na bilingválne gymnáziá. 

Prijímacie konanie v tomto školskom roku bolo významne ovplyvnené mimoriadnym stavom, 

vyhláseným v dôsledku šírenia pandémie CIVID 19. Prihlášky boli vytlačené tesne pred 

vyhlásením mimoriadnej situácie, avšak distribuované už boli za prísnych opatrení v rámci 

karantény v čase, keď žiaci už nastúpili na dištančné vzdelávanie. Kontakt so žiakmi 

a zákonnými zástupcami bol značne obmedzený. V čase karantény boli prihlášky 

odkontrolované rodičmi, spracované a s pripojením overených diplomov rozposlané na stredné 

Počet zapísaných prvákov v apríli     2019 :                                                      125 

Skutočný počet zaškolených žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2019:                           95                  
(ostatní nastúpili k septembru do iných škôl)  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:                                                 8 
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školy podľa školského zákona - do 20. 4. Postupne prichádzali metodické usmernenia z 

MŠVVaŠ SR a bolo zrušené Testovanie 9 a následne aj prijímacie skúšky na SŠ. Prijímacie 

konanie sa uskutočňovalo podľa usmernení z ministerstva školstva – podľa dosiahnutého 

priemeru známok na vysvedčení, čo spôsobilo spočiatku problém v interpretovaní usmernenia 

jednotlivými školami a následne problémy v prijímaní žiakov našej školy v prvej fáze 

prijímacieho konania. Postupne sa však problémy riešili a v konečnom dôsledku boli všetci žiaci 

našej školy prijatí na zvolené školy a odbory. 

Žiaci prijatí na bilingválne gymnáziá (z ôsmeho ročníka): 

 

 

Žiaci prijatí na osemročné gymnáziá (z piateho ročníka): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda: Počet 
žiakov: 

Názov školy / zameranie/ : 

 
8.A 

4 Evanjelické gymnázium Anglický jazyk 

2 GMK Španielsky jazyk 

 
8.B 

 

2 GMK Čínsky jazyk 

1 Prvé súkromné gymnázium banskobystické Ruský jazyk 

8.D 1 GJGT Francúzky jazyk 

3 Evanjelické gymnázium Anglický jazyk 

1 GMK Španielsky jazyk 

Trieda: Počet 
žiakov: 

Názov školy / zameranie/ : 

 
5.B 

 
1 

 
Katolícke gymnázium Š. Moysesa 

---- 

 
5.C 

 
2 

 
Katolícke gymnázium Š. Moysesa        

---- 

 
5.D 

 
1 

 
Katolícke gymnázium Š. Moysesa        

---- 
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 § 2. ods. 1 e    Klasifikácia tried 

Klasifikácia jednotlivých predmetov do 12. marca 2020 bola  podľa Metodického pokynu č. 

22/2011. 

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania bol vypracovaný Dodatok 

k ŠVP č.1 k hodnoteniu žiakov. 

Postupovali sme podľa uvedených princípov hodnotenia: 

• zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na 
domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

• sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

• akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Zásady hodnotenia: 

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje 
formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby 
poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať 
žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné 
hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a 
individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 
disponovanosť. 

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 
možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného 
vyučovania  v školách. 

3. Vo všetkých ročníkoch sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie 
realizuje  formou slovného hodnotenia podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov ZŠ čl. 3.  

4. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť sebahodnotenie 
žiaka.  

5. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase 
mimoriadnej situácie riaditeľka školy po elektronickom prerokovaní s pedagogickou 
radou.  

6. V čase prerušeného vyučovania sa neklasifikujú: hudobná výchova, výtvarná 
výchova, pracovné vyučovanie, telesná výchova, technika, etická/náboženská 
výchova, občianska výchova a to z dôvodu, že podmienky neumožňujú naplniť ciele 
predmetu kvalitnou/ plnohodnotnou realizáciou. 

O tejto skutočnosti sú oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia do 20.4.2020. 

Prospech žiakov 

 prospech I. stupeň Prospech II. stupeň 

1. štvrťrok 0 neprospievajúci 21 neprospievajúcich 

1. polrok 0 neprospievajúcich 3 neprospievajúci 

3. štvrťrok Dištančné vyučovanie Dištančné vyučovanie 

2. polrok 0 neprospievajúcich 0 neprospievajúcich 
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Výchovné opatrenia 

 (za)   I. stupeň         II.stupeň      

1.polrok 

Pochvaly TU:           42                                                                                                                                   

Pochvaly RŠ:           12 

Pochvaly TU:                 62 

Pochvaly RŠ:                  9  

  napomenutie TU:      3 napomenutie TU:           29 

  pokarhanie TU:         2 pokarhanie TU                 5 

  pokarhanie RŠ:         0 pokarhanie RŠ:                1 

  znížená známka (2): 0 znížená známka (2)         2 

  znížená známka (3): 0 znížená známka (3):        2 

 (za)     

2.polrok 

pochvaly TU:              0 

pochvaly RŠ:              1 

Pochvaly TU:               26 

Pochvaly RŠ:               13 

  napomenutie TU:        0 napomenutie TU:          0 

  pokarhanie TU:           0 pokarhanie TU:             0 

  pokarhanie RŠ:           0 pokarhanie RŠ:             0 

  znížená známka (2):   0 znížená známka (2):     3 

  znížená známka (3):   0 znížená známka (3):     0 
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Dochádzka žiakov 

Počet vymeškaných hodín je uvádzaný do 13.03.2020 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 24 1151 52,32 1151 52,32 0 0,00 

1.B 23 915 41,59 915 41,59 0 0,00 

1.C 24 1417 59,04 1417 59,04 0 0,00 

1.D 24 547 22,79 547 22,79 0 0,00 

2.A 26 1030 41,20 1030 41,20 0 0,00 

2.B 25 761 31,71 761 31,71 0 0,00 

2.C 25 862 34,48 862 34,48 0 0,00 

2.D 26 807 32,28 807 32,28 0 0,00 

3.A 25 1021 42,54 1021 42,54 0 0,00 

3.B 23 1231 53,52 1231 53,52 0 0,00 

3.C 22 844 42,20 844 42,20 0 0,00 

3.D 20 1143 57,15 1143 57,15 0 0,00 

3.E 24 1420 59,17 1420 59,17 0 0,00 

4.A 24 837 34,88 837 34,88 0 0,00 

4.B 23 866 41,24 866 41,24 0 0,00 

4.C 25 1506 62,75 1506 62,75 0 0,00 

4.D 25 871 36,29 871 36,29 0 0,00 

5.A 26 1549 59,58 1549 59,58 0 0,00 

5.B 26 1139 43,81 1139 43,81 0 0,00 

5.C 26 1663 63,96 1663 63,96 0 0,00 

5.D 28 1256 46,52 1256 46,52 0 0,00 

6.A 23 1604 72,91 1604 72,91 0 0,00 

6.B 26 1210 48,40 1210 48,40 0 0,00 

6.C 25 1251 56,86 1251 56,86 0 0,00 

7.A 22 1307 59,41 1307 59,41 0 0,00 

7.B 25 1417 59,04 1417 59,04 0 0,00 

7.C 21 1520 72,38 1520 72,38 0 0,00 

7.D 18 1339 76,64 1339 76,64 0 0,00 

8.A 24 1387 57,79 1387 57,79 0 0,00 

8.B 18 1101 64,76 1101 64,76 0 0,00 

8.C 21 1766 84,10 1765 84,05 1 0,05 

9.A 25 2134 88,92 2012 83,83 122 5,08 

9.B 25 2434 97,36 2364 94,56 70 2,80 

9.C 25 1357 56,54 1357 56,54 0 0,00 

spolu 812 42663 52,54 42470 52,3 193 0,23 
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TESTOVANIE  

Celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov Testovanie 9 – 2020 

Testovanie na základe rozhodnutia MŠVaV SR zrušené. 

Celoplošné testovanie žiakov piatych ročníkov Testovanie 5 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPARO 6 – Plánované testovanie sa neuskutočnilo z dôvodu mimoriadnej situácie 

COVID 19. 

Komparo 8 

Výsledková listina školy 

Základné 
údaje/Predmety 

MAT (%) SJL(%) BIO(%) GEO(%) VŠP(%) 

Počet testovaných 
žiakov školy 

62 62 62 62 62 

Priemerná úspešnosť 
školy (v %) 

55,0 69,0 52,3 61,3 59,8 

Priemerná úspešnosť 
v SR – národný 
priemer (v %) 

53,8 64,2 52,2 62,2 54,3 

Percento zúčastnených 
škôl, ktoré v teste 
dosiahli HORŠÍ 
výsledok ako naša 
škola 

57,5 78,9 54,8 47,9 85,8 

 

  Testovaných Percentuálna Percentuálna 

   úspešnosť úspešnosť v SR 

Matematika 102 žiakov 71,6% 63,4% 

Slovenský jazyk 102 žiakov 70,2% 64,8% 

  

  

úspešnosť 

nad  50% 

úspešnosť 

pod 50% 

Priemerná 

úspešnosť 

Matematika 89 žiakov 13 žiakov 71,6% 

Slovenský jazyk 92 žiakov 10 žiakov 70,2% 
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Trieda MAT (%) SJL(%) BIO (%) GEO(%) VŠP(%) 

8.A 59,2 69,5 61,1 67,6 62,9 

8.B 50,3 62,6 42,7 52,8 60,9 

8.C 54,2 73,6 50 61,1 55,5 

 

Komparo 9  

Výsledková listina školy 

Základné údaje/Predmety MAT (%) SJL(%) 

Počet testovaných žiakov školy 67 67 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 63,1 70,4 

Priemerná úspešnosť v SR – národný 
priemer (v %) 

49,7 61,7 

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste 
dosiahli HORŠÍ výsledok ako naša škola 

91,3 90,3 

 

Trieda MAT (%) SJL(%) 

9.A 57,8 67,0 

9.B 63,0 71,8 

9.C 68,1 72,5 
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§ 2. ods. 1 f  - ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

Škola postupuje podľa školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a 
inovovaného ŠVP od 01.09.2015.  

      ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN – I. stupeň  2019/2020 

 

Vzdel. oblasť: 

Predmety: 

 

1.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+disp.: 

2.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+ disp.: 

3.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+ disp. 

4.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Povinn.+ disp. 

 

spolu 

Jazyk 

a 

komunikácia: 

Slov. jazyk 

a literatúra 

 

9 

 

8 

 

7 + 1 

 

7 

 

32 

Anglický jazyk  

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

9 

Matematika 

a 

práca s informáciami: 

 

Matematika 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 + 1 

 

17 

 

 Informatika 

 

-- 

 

0 + 1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Človek a príroda/ 

 

Prvouka 1+ 1 2 -- -- 4 

 

Prírodoveda 

 

-- 

 

-- 

 

1 + 1 

 

2 

 

4 

Človek 

 a  

spoločnosť: 

Vlastiveda 

 

-- 

 

-- 

 

1 

 

2 

 

3 

Človek  

a 

hodnoty: 

Etická 

výchova/ 

Náb. výchov. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Človek Pracovné      
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a 

 svet práce: 

Vyučovanie -- -- 1 1 2 

Umenie 

a 

kultúra: 

Výtvarná 

výchova 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

Hudobná 

výchova 
1 1 1 1 4 

Zdravie 

a 

pohyb: 

Telesná 

a športová 

výchova 2 2 2 2 8 

 

Spolu: 

 

20 + 2 

22 

 

20 + 3 

23 

 

23 + 2 

25 

25 + 1 

26 
96 
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UČEBNÝ PLÁN – II. stupeň 2019/2020 

 

 

Vzdel. oblasť: 

Predmety: 

/voliteľný 

pred., 

disponib. h / 

5.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Pov.+disp.: 

6.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Pov.+disp.: 

7.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Pov.+disp.: 

8.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Pov.+disp.: 

  9.ročník 

Počet hodín: 

/ týždenne / 

Pov.+disp.: 

 

spolu 

Jazyk 

a 

komunikácia: 

 

Slov. jazyk 

a literatúra 

 

5 

 

5 

 

4 + 1 

 

5 

 

5 

 

24+1 

Anglický 

jazyk 

 

3 + 1 

 

3 + 1 

 

3  

 

3  

 

3 

 

15+2 

Druhý cudzí 

jazyk 

 

-- 

 

--- 

 

0 + 2 

 

0 + 2 

 

0 + 2 

 

0+6 

Matematika 

a 

práca 

s informáciami: 

 

 

Matematika 

 

4 + 1 

 

4 + 1 

 

4 

 

4 + 1 

 

5 

 

21+3 

 

 Informatika 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 + 1 

 

4+1 

 

Človek 

a príroda: 

 

 

Fyzika 

__ 

 

 

2 

 

1  

 

2 

 

1 + 1 

 

6+1 

Chémia 

__ 

 

__ 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Biológia 

 

2 

 

1  

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

Človek 

a 

spoločnosť: 

Dejepis  

1 

 

1 + 1 

 

1 

 

1 

 

2 + 1 

 

6+2 

Geografia  

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1   

 

6 
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Občianska 

náuka __ 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Človek 

a 

hodnoty: 

Etická 

výchova/ 

Náboženská 

výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Umenie 

a 

kultúra: 

 

Výtvarná 

výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Hudobná 

výchova 1 1 1 1  4 

Zdravie 

a 

pohyb: 

 

Telesná 

a športová 

výchova 

 

2 + 1 

 

2 + 1 

 

2 + 1 

 

2 

 

2 

 

10+3 

Človek a Svet 

práce 
Technika 1 1 1 + 2 1 + 2 1 + 2 5 + 6 

 

Spolu: 
 

24 + 3 

27 

25 + 4 

29 

26 + 2 + 2 

30 

27 + 1 + 2 

30 

25 + 3+ 2  

30 

127+13+6=

146 

 

POZNÁMKA: 

  * 2  disp. hodiny v 7., 8. a 9. roč. –alternatíva k druhému cudziemu jazyku je predmet  

Technika 
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§ 2. ods. 1 g -  Zamestnanci - pracovný pomer                             .                                                                

Škola organizovala vyučovanie a výchovu len kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami.  

Škola v rámci svojho rozpočtu financuje pozície: psychológ, údržbár.  
Dlhodobo máme problém s obsadením pracovného miesta upratovačky. Pracovníčky 
po krátkej dobe odchádzajú z dôvodu náročnosti práce a nízkeho finančného 
ohodnotenia. 
Od 1. mája 2020 sme vytvorili v škole novú pozíciu pre pracovníčku PaM, pre 
najpočetnejšiu školu ( počtom žiakov a zamestnancov) vnímame toto pracovné miesto 
ako veľký prínos pre našu organizáciu. 
Využívame spoluprácu s UPSR ( nezamestnaní vykonávajú aktivačné práce)  

 
 
 

Pracovný pomer Počet 
pedg. 
prac. 

Počet nepedg. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

Doba neurčitá 39 15 49 14,18 

Doba určitá 27 8 16,88 8 

Z toto znížený 
úväzok 

1 1 0,88 0,5 

ZTPS 0 1 0 1 

Na dohodu 2 0 - - 

Spolu 73 23 65,88 22,68 

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 0 50 50 

Vychovávateľov 0 13 13 

Asistentov učiteľa 0 3 3 

Školská psychológ 0 1 1 

Spolu 0 67 67 

 

Odbornosť vyučovania podľa predmetov 

Predmet Primárne vzdelávanie Nižšie stredné 
vzdelávanie 

Slovenský jazyk a literatúra 100% 100% 

Anglický jazyk 71% 100% 

Nemecký jazyk --- 100% 

Španielsky jazyk --- 100% 

Francúzsky jazyk --- 100% 

Matematika 100% 100% 

Informatika 17% 100% 

Fyzika --- 100% 



21 
 

Chémia --- 100% 

Biológia --- 100% 

Prvouka 100% --- 

Prírodoveda 100% --- 

Vlastiveda 100% --- 

Pracovné vyučovanie 100% --- 

Dejepis --- 100% 

Geografia --- 100% 

Občianska náuka --- 100% 

Etická výchova 100% 50% 

Náboženská výchova 100% 100% 

Výtvarná výchova 100% 100% 

Hudobná výchova 100% 65% 

Výchova umením --- 100% 

Telesná a športová 
výchova 

100% 100% 

Technika --- 90% 

Práce v domácnosti --- 50% 

 

§ 2. ods. 1 h     Vzdelávanie zamestnancov 

 

    Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 
v školskom roku 2019/2020 

začalo pokračuje ukončilo  

1. atestácia 3 0 3 2  

2. atestácia 1 0 0 1  

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 
0 0 0 0 

 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0  

Funkčné- inovačné vzdelávanie 0 0 0 0  

Adaptačné vzdelávanie 3 3 0 3  

Inovačné vzdelávanie 5 4 1 4  

Aktualizačné vzdelávanie 45 45 45 0  

Pedagógovia mali možnosť si vybrať zo vzdelávacích ponúk MPC, NUCEM Bratislava, 
ŠPÚ, UMB BB, podľa profilácie školy.  

Väčšina  pedagógov sa zúčastnili  interného vzdelávania v rámci Klubu moderného 
učiteľa pri ZŠ Spojová. Školenia boli zamerané:  

 seminár Kritické myslenie 

 Workshop s organizáciou Post Bellum – Avraham Harshalom 
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Koordinátori pre prevenciu: 

 účasť na sedení koordinátorov prevencie  v CPPP a P, ktoré sú  spojené s 
prezentáciou najnovších informácií  z oblasti prevencie a  trestnoprávnej 
zodpovednosti mladistvých 

 
Zahraničné vzdelávanie- projekt MYS, Berlín – Mgr. Tomáš Slávik 
Najaktívnejšou kolegyňou vo vzdelávaní sa je p. PaedDr. Tomková, ktorá je gestorom Klubu 
moderného učiteľa. 
Zapojila sa do rôznych vzdelávaní so zaujímavými témami:  

 Komenského inštitút  

 Vzdelávanie Amnesty International – ľudské práva 

 Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých ľudí 

 Fašizmus v Európe v medzivojnovom období 

 Trans.History Webinar – 20th century Polish Jewish History   

 Letná škola Zaježová 

 Ranné komunity – iné triednické hodiny 

 Letní škola pro pedagogy v České a Slovenské republiky 

webináre 

 Ako učiť počas korony – Martina Štestková 

 Ako využívať Microsoft Teams počas online vzdelávania – Peter Pallo 

 Učenie sa online – Dávid Králik 

 Ako učiť z domu – Peter Humay 

 Ako učiť slovenský jazyk a literatúru z domu 

 Rozvíjame talenty detí  

 IT akadémia – aktivizujúce metódy v geografii 

 Stories that move – dejepis inak – Katarína Petrisková 

 Ako zvládame koronu z psychologického hľadiska – Sylvia Ondrisová, Dušan Ondrušek 

 Tomáš Pešek a Juraj Hipš – počas online vyučovania 

 Ako vytvárať náučné videá 

Školská psychologička Mgr. Macejáková je frekventantka psychoterapeutického výcviku 

v Systemickej rodinnej a párovej terapii v Inštitúte pre systemickú skúsenosť 

v Košiciach (predpokladané ukončenie január 2021). Tiež je  frekventantka výcviku 

Praktické techniky práce s deťmi organizovaného Výskumným ústavom detskej 

psychológie a patopsychológie v Bratislave (predpokladané ukončenie jar 2023). 

Riaditeľka školy sa zapojila do vzdelávacieho programu Akadémia riaditeľov škôl, ktoré 

organizuje Profesia. Cieľom vzdelávania je skvalitnenie vedenia tímu a nové štýly 

manažovania.  

Aj v tomto školskom roku sa pedagógovia zúčastnili víkendového školenia v rámci 

projektu Krok za krokom, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu. 

Vedenie školy podporuje  pedagógov, ktorí sa vzdelávajú a zároveň sú prínosom pre 
ďalší rozvoj školy.   
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§ 2. ods. 1 i   - Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Talent a vlohy žiakov sa snažíme objavovať a rozvíjať vo výchovno-vzdelávacom  
procese, tiež počas krúžkovej činnosti. Zúčastňujú sa širokej škály školských aj 
medziškolských súťaží. Vedomostné súťaže sú motivačným prvkom vo vzdelávaní 
žiakov, ukazujú im úroveň ich poznania.  

Mnohí učitelia hľadajú nové vedomostné súťaže, ktoré motivujú žiakov k zapojeniu sa.  

- vedomostné – Olympiáda SJL, Ypsilon – slovina je hra; 
- interpretačné – recitačné súťaže – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, 

Rozprávkové vretienko, Kováčova Bystrica; 
- autorské literárne súťaže – Banskobystrické pierko, Kováčova Bystrica  

Škultétyho rečňovanky, Cesty za poznaním minulosti, Poetický Púchov  ; 
- prezentačné -  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Medzinárodný deň 

materinského jazyka (žiaci 5.,6, 8.ročníka – 120 žiakov) 
V mesiaci apríl bola Ministerstvom školstva SR vyhodnotená táto aktivita. 
Ministerstvo školstva našu snahu ocenilo ako mimoriadne inšpiratívnu a rozhodlo 
sa naše zapojenie sa do osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka 
zverejniť na svojej  webovej stránke v časti „Čitateľská 
gramotnosť“ https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost/. Prístup k nášmu 
príspevku - https://www.minedu.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka/ 

- Matematická olympiáda 
- Pytagoriáda 
- Náboj Junior 
- Maks  – korešpondenčná súťaž 
- Klokan  – online súťaž 

- i-Bobor, Robohranie 

- Scratch Cup – programovanie so Scratchom 

- Projekt Heydrichiáda a lidické deti- lektorovanie žiakov výstavy. Výstavu 
sprostredkovalo Vzdelávacie centrum Múzea SNP  

- online celoslovenské kolo geografickej olympiády- 1. miesto 
- Chemstar - Súťaž organizovaná v rámci okresu SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici 
- Biologická olympiáda, kat. C, D, E 
- Chemická olympiáda 
- Technická olympiáda kat. A, B;  
- aranžérske súťaže (Jesenné aranžovanie, Vianočné aranžovanie) 
- Celoslovenská súťaž Všetkovedko 

- olympiáda v anglickom jazyku 
- súťaže v hláskovaní slov v anglickom jazyku Spelling Bee 
- francúzsky vedomostný kvíz- formou elektronického kvízu cez Edupage 
- Učitelia výtvarnej výchovy reagujú na výzvy vyhlasovateľov súťaží a motivujú 

žiakov a na základe výberu posielajú žiacke práce do súťaží : 
Maskot EYOF, Deti a architektúra, Vysoké budovy, Viem , čo zjem, Hovorme 
o jedle, Krotitelia odpadov 

- vystúpenie žiakov v zborovom speve 
- fotografická súťaž pre deti a mládež Envirospektrum 2020 
- Biblická olympiáda 

https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost/
https://www.minedu.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka/
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- Plavecká štafeta žiakov, Basketbal žiakov, Volejbal chlapci, Gymnastický 
štvorboj 

- Horehronské hry, Bedminton žiakov a žiačok, Bedminton žiakov a žiačok 

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 sa niektoré súťaže 

nerealizovali. 

 

§ 2. ods. 1 j  -  Projekty 

 ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO           
ŠKOLSTVA    MŠVVaŠ SR 

Vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie 

elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom 

skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich  primárne a sekundárne vzdelávanie. 

 Národný projekt „ Digitálne učivo na dosah“ 

 PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 
a práca s talentami.           Národný projekt - ŠIOV 

Modernizovať učebný plán základného vzdelávania vo fyzike, biológii, chémii 

a technickom vzdelávaní, zvýšiť úroveň záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní, 

vybavenie škôl odbornými učebňami, zavedenie inovatívnych výučbových foriem 

a metód. 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania 

             NUCEM 

Inovovať a realizovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení 

primárneho, nižšieho sekundárneho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, 

ktorý umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ 

v kontexte realizovanej obsahovej reformy 

 KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA 
SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOSKOM PROSTREDÍ 

Národný projekt VÚDPaP 

Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie – modernizovať 

podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy 

Ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP, digitalizovať prostredie 

a diagnostické nástroje. 

 IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 
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Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na 

informatiku a IKT. 

 Akadémia Mateja Tótha 

Rozvíja u detí mladšieho školského veku  športové zručnosti, učia sa správnym 

pohybovým návykom, dychové cvičenia, cvičenia na pozornosť a predstavivosť, 

ktoré pomáhajú deťom lepšie sa koncentrovať na vyučovaní.  

Školské projekty: 

Krok za krokom-  začleňovanie rodičov a  pomocných učiteľov  ( vychovávateľov) do 

vyučovacieho procesu. Pedagógovia školy  sa zúčastnili víkendového školenia Na 

Štrbskom Plese v rámci projektu Krok za krokom 

 

Škola podporujúca zdravie- vhodným učivom a pohybovými aktivitami sme učili 

žiakov predchádzať obezite;  ( Aktivita -Deň športu )                                                                                                                                                                    

Olympiáda Banská Bystrica – Tajov 2019 – „Najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019 na tému 
„Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. 

Literárna čajovňa – piatkové stretnutia v školskej knižnici pre priaznivcov literatúry 
spojené s pitím teplého čaju a čítaním kníh 

Enviroprojekty – EKOALARM, Zber papiera; 

Správaj sa normálne: - v spolupráci s OR PZ,  
 

Zvyšovanie právneho povedomia žiakov - projekt v spolupráci s Krajskou 

prokuratúrou B. Bystrica:  o trestnoprávnej zodpovednosti  mladistvých,  

nápravnovýchovných zariadeniach, páchanie priestupkov  a o trestnej  činnosti 

mládeže. 

Cesta - projekt protidrogovej výchovy 

         Projekt: „Učíme sa navzájom“- žiaci 8. a  9. ročníka odovzdávajú       

                              získané vedomosti, čítajú v školskej knižnici mladším žiakom. 

        

Školy za demokraciu  –  Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv a 
usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Projekt sa realizoval aj počas 
dištančného vzdelávania e-mailovou formou a riešili sa témy poplašných správ, 
využívania internetu a práva žien. 

 

          Učíme sa v múzeu – pre žiakov 9. ročníka  – dvojhodinové blokové vyučovanie  
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          v priestoroch Múzea SNP, resp. Vzdelávacieho centra Múzea SNP s historikmi 
          a historičkami. 
 
         Rok divadla -  žiaci navštevujú BDNR. Herci tohto divadla niekoľko krát vstúpili 
         na pôdu školy, kde sa prostredníctvom rozhlasu prihovárali žiakom, rozdávali  
         vysvedčenia a zapájali sa do vyučovania 
 
         Technika hrou od základných škôl – projekt zameraný na pracovné vyučovanie  
                                                                        I. stupňa 

§ 2. ods. 1 k  -  Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 neprebehla v škole žiadna inšpekčná činnosť. 
V súčasnosti prebieha kontrolná činnosť prokuratúry zameranej na zhodnotenie stavu 
zákonnosti v postupe a rozhodovaní riaditeľov ZŠ pri výkone štátnej správy v školstve. 

 2. ods. 1 l - Hodnotenie priestorov a podmienok vyučovania 

Budova pozostáva z objektov:  škola,  školský byt, telocvične, kuchyňa, výmenníková  
stanica.  
Škola pozostáva z monolitného bloku traktov „A“ až „G“  
Má 2 poschodia, 7 vstupov do budovy.  

V komplexe je 31 kmeňových učební z toho je 10 odborných učební  

Odborné učebne sú zriadené pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie, výtvarnej 

výchovy, počítačové učebne, tabletová učebňa, cvičná kuchynka , učebňa pre technickú 

výchovu. 

Budova školy má 45 rokov, čo sa odzrkadľuje na jej technickom stave. Každý rok čelíme 
havarijným situáciám. V školskom roku 2019 sme vypracovali projekt na odstránenie 
havarijného stavu osvetlenia tried a chodieb školy, ktorý bol predložený MŠVVaSR. 

Škola z vlastných zdrojov vyčlenených na údržbu  postupne rekonštruuje priestory určené 
pre učiteľov ( kabinety).  

V spolupráci s OZ Rady rodičov sme zmodernizovali posilňovňu kvalitným športovým 
náradím. 

Novým problémom je havarijný stav vonkajšej izolácie severnej strany telocvične, čo sa 
prejavuje v interiéroch  ( pleseň na stenách ) a tiež  vážne poškodenie fasády školy. 
O problémoch sme informovali zriaďovateľa školy. 

Škola je kultivovaným priestorom v interiéroch aj exteriéroch, čo je odrazom aktívneho 
prístupu vedenia školy, pedagógov, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov.  

Škola sa zapojila do projektu IROP, ktorým by sme mohli zrekonštruovať odborné učebne 
v hodnote 200 000,- eur - jeho realizácia je posunutá na neurčito. 
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 § 2. ods. 1 m - Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, školského klubu detí  

 

Príloha č. 1 

 

 

§ 2. ods. 1 n - Plnenie stanoveného cieľa           

Plnenie stanovených cieľov ovplyvnilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Mnohé ciele sme splnili len čiastočne, niektoré sme nesplnili vôbec. Plánujeme v novom 

školskom roku pokračovať v plnení nastavených cieľoch.  

Cieľ: Plnenie 
cieľov: 

Aktivity: 

Pri tvorbe ŠkVP a iŠkVP zohľadniť 

projekty, do ktorých je škola zapojená, 

implementovať ich do TVVP. 

Úloha 
splnená 

 

Viď. „Projekty školy“  

Intenzívnym zopakovaním a prehĺbením 

učiva zo šk. roka 2019/2020 odstrániť 

nedostatky, vedomosti preveriť vstupnými 

testami. 

Úloha 
splnená 

Vstupné testy 

Porady- vyhodnotenie výsledkov testov 

Venovať pozornosť príprave žiakov na 

predmetové olympiády a tým nadviazať na 

výborné umiestnenia v okresných kolách. 

Upriamiť sa hlavne na súťaže, ktoré sú 

uvedené v POP 2019 /20,  MMK, ostatné 

súťaže podľa záujmu žiakov a pedagógov. 

Úloha 
čiastočne 
splnená 

 

Krúžková činnosť 

Mimovyuč.činnosť-príprava 
talent.žiakov 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami vypracovať 

individuálne vzdelávacie programy. 

Úloha 
splnená 

Vypracované programy 

Na základe ponuky zorganizovať 

KOMPARO podľa záujmu rodičov žiakov4., 

6. a 8. ročníkov ako odrazový mostík pre 

prípravu na Testovanie 5 a T9. 

Úloha 
Čiastočne 
splnená 

 

Testy – Komparo 

Viď. „Výsledky žiakov v testovaní“  

 



28 
 

Podporovať činnosť Žiackeho parlamentu, 

podujatia zakomponovať do mesačných 

plánov práce. 

Úloha  
Čiastočne 
splnená 

 

Aktívna činnosť žiack. Parlamentu 

Pedagogickými prostriedkami podporovať 
úroveň všeľudskej vychovanosti žiakov, 
bojovať proti formám xenofóbie, 
šikanovania, agresivity a násilia. 

Úloha bola 
priebežne 
plnená. 

 

Viď. „ Aktivity“  

Besedy, exkurzie 

Využívať prácu školského psychológa 
a koordinátora prevencie na efektívne 
ovplyvňovanie uvedomenia, zodpovednosti 
a vychovanosti žiakov. 

Realizované Sociometria 

Skup. rozhovory 

Individ. rozhovory 

Šíriť u žiakov zodpovednosť za vlastné 
konanie, právne povedomie 
i zodpovednosť. 

Úloha bola 
priebežne 
plnená. 

 Besedy s právnikom 

Na triednických hodinách uskutočniť so 

žiakmi rozbor Vnútorného poriadku školy, 

vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie. 

Porušovanie riešiť ihneď, podľa potreby 

prizývať na riešenie problémov členov 

vedenia školy a rodičov, z osobných 

stretnutí viesť záznamy o pohovore. 

Úloha bola 
priebežne 
plnená. 

Triednické hodiny 

Priebežne realizovať zážitkové učenie 

v rámci projektu Krok za Krokom  

Zrealizované Vyučovacie hodiny 

Podľa plánu K&K 

Začleniť úlohy podľa zákona na posilnenie 
vlasteneckej výchovy a ostatných POP MŠ 
SR, podporovať folklórne formy ako súčasť 
regionálnej a národnej výchovy. 
Podporovať zmysel žiakov pre demokraciu 
a humanizmus, naučiť ich správne  Úloha  
priebežne plnená.a terorizmus chápať 
nezdravý naciona-lizmus ako prostriedok 
na zakrývanie a riešenie dôsledkov 
sociálneho napätia v spoločnosti. 

Úloha  
priebežne 
plnená. 

 

Besedy 

Exkurzie 

Besedy 

 

Zvyšovať odbornosť pedagógov vo 
využívaní modernej interaktívnej 
technológie. 

Úloha 
čiastočne 
splnená 

prehĺbená najmä v čase dištančného 
vyučovania v dôsledku COVID 

Zavedenie elektronickej dokumentácie 
v ŠKD  –triednej knihy  

Úloha 
splnená 

Opakované stretnutia pedagógov s 
koordinátorom 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola využila na svoju propagáciu popularizáciu činnosti a života školy v médiách – TV 
Markíza, TA3, STV; region. TV; regionálne denníky, Radničné noviny; Slovenský rozhlas, tiež 
webová stránka školy 

Pedagógovia reprezentujú školu svojou účasťou na rôznych mimoškolských 
aktivitách, do školy pozývame významné osobnosti, ktoré sú vzormi pre žiakov:    

Zmapovať názory žiakov, rodičovskej 
verejnosti, pedagógov na kvalitu školy 

 

 

  Úloha 
splnená 

 

 

 AUDIT školy 

Rekonštrukcia  kabinetov pre učiteľov Úloha 
splnená 

 

Havarijný stav osvetlenia tried a chodieb  Vypracovanie projektu 

Predloženie na MŠVVaSR 

 

Rozvíjať u detí čitateľskú gramotnosť. Úloha bola 
priebežne 
plnená. 

Vyučovacie hodiny Mimovyuč. Aktivity 
Činnosť školskej knižnice, ŠKD 

Aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich 
zdravý životný štýl, posilniť výchovu detí 
a žiakov k zdravému životnému štýlu 
a realizovať aktivity a programy na podporu 
zdravia a zdravého životného štýlu 

Úloha 
priebežne 
plnená 

osveta na hodinách TEV, pozývanie 
osobností z oblasti športu 

Viesť žiakov pri vyučovaní k podpore 

environmentálneho myslenia a konania na 

ochranu Zeme a životného prostredia 

Priebežne 
plnený 

Celoškolská akcia  Zber papiera 

    

Posilňovať prírodovednú gramotnosť Priebežne 
plnený 

Zapojenie sa a realizácia projektu IT 
akadémia, Spolupráca s UMB PV, 
vzdelávanie pg. 

Zamerať sa na výučbu finančnej 
gramotnosti veku primeraný spôsobom 

Priebežne 
plnený 

Koordinátori organizujú stretnutia pg. 

Rozšíriť počet nepedagogických 
zamestnancov-  správca ŠŠA, 
bezpečnostná služba pri vstupe do školy 

Realizované Výpomoc cez úrad práce a súdom BB, 
čiastočné pomocné práce VPP 
pracovníkmi 
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 PaedDr. p. Tomková - článok v BBonline – Deviataci a  hrdinovia 
nášho mesta, o ktorých sa nehovorí (prezentovanie deviatackeho 
projektu z dejepisu) 
https://bbonline.sk/deviataci-a-hrdinovia-nasho-mesta-o-ktorych-

sa-nehovori/ 

 PhDr.Slamová, organizátorka a tvorca súťažných úloh; člen odbornej 
poroty; členka pracovnej skupiny tvorcov nového kurikula školského 
vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti; 
fotodokumentácia a články uverejňované na webstránke školy 
v predmete NBV.  

 Mgr. Luptáková-tvorba ilustrácií k pripravovanej detskej knihe 
Škriatok, Víla a Hviezdička (vychádza v novembri 2020). 

 PaedDr. Balážová- Chalupkovo Brezno  – Strieborné pásmo 
v kategórii Tvorba poézie, Poetický Púchov – Literárna tvorba 
(2.miesto v kategórii dospelých) 

 PaedDr. Ondrušová- Predsedníčka Okresnej komisie Pytagoriády 

 Mgr. Krajanová- Členka Okresnej komisie Matematickej olympiády 

 Mgr. Gabčo, Mgr. Polonec- Tvorba ochranných štítov na 3D-tlačiarni 
darovanie zdravotníckym zariadeniam počas COVID 19 

 Odborným vedením študentov UMB na praxi ( 60 študentov) 

 Spolupráca školy s ORPZ v BB, Informačným centrom mladých, 

Mestskou políciou BB  a SOS BB 

 

Exkurzie 

Miesto exkurzie: Ročník: Tematický cieľ: 
Čistička odpadových vôd 3.B, 3.D Ochrana životného prostredia 

Mesto Banská Bystrica 3.A Pamätné budovy BB 

Hronský Beňadik, Bratislava 5.- 9. ročník Kláštor HB , Bazilika, Dom pápež. mis. diel 

Žiar nad Hronom 4. A, B, C, D Prírodovedná exkurzia – Planetárium M. 
Hella  

Osvienčim -  Poľsko  9. ročník Návšteva múzea Auschwitz, holokaust 
a hrôzy II. svetovej vojny 

Sereď Múzeum holokaustu 
a Národná rada SR 

8. ročník Spoznať históriu svojho národa v období 2. 
svetovej vojny a Slovenského štátu a osudy 
židovského obyvateľstva na našom území, 
návšteva Národnej rady SR 

 

Škola v prírode 

Z dôvodu prerušenia vyučovania sa ŠvP  neorganizovala 

 

 

https://bbonline.sk/deviataci-a-hrdinovia-nasho-mesta-o-ktorych-sa-nehovori/
https://bbonline.sk/deviataci-a-hrdinovia-nasho-mesta-o-ktorych-sa-nehovori/
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Kurzy 

Kurz: Miesto kurzu: Triedy: 
Korčuliarsky Banská Bystrica 1.A,B,C,D, 

Lyžiarsky kurz Donovaly 2.A,B,C,D 

Lyžiarsky Tále– pobytový 7.ročník 

Iné aktivity 

Aktivita: Téma: Triedy: Zodpovedný: 
Beseda So zrakovo oslabeným 1.ročník  

 
MZ 1.ročník 

Sústredenie DFS Dupkáčik, Ľubietová 31.1. výber 

Divadlo v ANJ jazyku Projekt- starší učia mladších 1.A,B,C,D 

Testovanie fyzickej 
zdatnosti žiakov 

Fyzická zdatnosť žiakov 1.ročník 
 

Čítanie rozprávok Starými rodičmi v triedach 1.A,B,C,D 

Čítame s rodičmi rozvoj čitateľ. Zručností 2.ročník  
 

MZ 2.ročník 
Vianočný koncert Účasť v programe 2.C,D 

Tvorivé dielne so 
starými rodičmi 

Jesenné dekorácie 
 

2.C 

DOD pre rodičov Ako sa učíme 2.A,B,C,D 

Výchovný koncert  Medzinárodný folklórny festival 
Na baňu klopajú 

3.A,B,C,D,E  
 

MZ 3.ročník Viem čo zjem Zdravý životný štýl 3.A,B,C,D,E 

Bábkové divadlo Pinocchio 3.A,B,C,D,E 

Vysádzanie líp 75 líp k výročiu SNP 4. A  
 

MZ 4.ročník 
Beseda s policajtkou Šikanovanie 4. A,B,C,D 

Štafetové čítanie – starí 
rodičia, rodičia 

145. výročie narodenia J. G. 
Tajovského 

4.A,B,C, D 

Vystúpenie Dupkáčik  Radvanský jarmok „ Dupkáčik“ 
Šk. folk. súbor 

Halloween Vyučovanie netradičnou formou 
v kostýmoch 

Žiaci I. st. MZ ANJ 

Vítanie Mikuláša Tradície    
 

ŠKD 
Tanečný maratón Športové aktivity  
Fašiangový karneval  Regionálna výchova  

Noc výskumníkov     5. a 6. ročníky  
 
 
 
 

PK BIO-CHE-THD 

Čas premien 
 

výchovno-vzdelávací program 
o dospievaní: Medzi nami 
dievčatami ,Na štarte k 
mužnosti 

7. ročníky 

Výstava projektov 
Návrh optimalizácie 
prostredia v okolí školy 
alebo bydliska   

Životné prostredie 9.D 

Starší žiaci mladším Pozorovanie črievičiek, 
chemické pokusy 

9.C pre žiakov 
I.st. 

„Viem, čo zjem“ Osvojovanie zásad zdravej 
a vyváženej stravy 

7.A,B,C,D 

DeLesUn   Aktivity lesnej pedagogiky 
a prednáška, budúcnosť lesa 
- exkurzia + prednáška o -  
poľovníctve v zubrej zvernici pri 
obci Lovce, spoznávanie drevín  

6. ročníky 

Divadelné prestavenie 
v ANJ pre rodičov 

Tri prasiatka Divadelný 
krúžok 

PK CJ 

Literárna čajovňa  1.- 9. ročník  
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Aktivita: Téma: Triedy: Zodpovedný: 
Najzaujímavejšie 
podujatie školskej 
knižnice – 15. ročník  

Inšpirujúci žiaci; tvorivá myseľ, 
145. výročie narodenia J. G. 
Tajovského 

5.-9. ročník  
 
 

PKSJL Literárna súťaž Poznám zdravé potraviny 
z môjho mesta či dediny 

5.-6. ročník 

Medzinárodný deň 
materinského jazyka 

 5.,6.,8.ročník 

Overovanie metodiky  
INF –  

Overovanie mikrobitov – projekt 
„Učíme s hardverom“, firma 
SPY Bratislava 

  
PK-MAT-FYZ-INF 

Overovanie metodík 
MAT v rámci IT 
Akadémie 

Bádanie o zvyšku 6.ročník 

Škola za demokraciu Besedy, aktivity žiakov 6.B  
 
 
 
 
 
 
 

PK GEG-DEJ-OBN 

Beseda s amatérskou 
astronomičkou p. 
Macalákovou 

Vesmír 5.A,B,C,D 

Workshop 
Rozhodovanie pre 9. 
ročník s organizáciou 
Post Bellum 

Situácia v 30. a 40. rokoch 
v Európe – nástup nacizmu 
a holokaust 
 

9.A, B 

Workshop 17. 
november pre 9. ročník 
s organizáciou Post 
Bellum 

Čo sa dialo 17. novembra 
1989? 

9.C 

Svet okolo nás – Irán – 
zahalená krása 

Geografia cestopisom 6, .7. a 8. ročník 

Základy autorského 
práva  

prednáška v ŠVK na tému 
Základy autorského práva 

8.B 

Hrdinovia nášho mesta, 
o ktorých sa nehovorí 

Rovesnícke učenie – žiaci 9. C 
vstupujú medzi žiakov 5. 
ročníka a učia ich 
o Banskobystričanoch, ktorých 
životné príbehy spracovávali 
počas celého školského roka 
v projekte hrdinovia nášho 
mesta, o ktorých sa nehovorí 

 

Deň športu Šport. súťaž medzi žiakmi ZŠ  5.-9.ročník PK TSV 

Vianočný turnaj  vo vybíjanej 2.stupeň 

Vianočný turnaj vo florbale 2.stupeň 

p. Novotňák, keramikár práca s hlinou pod vedením 
keramikára 

8.C, 8.D  
 

PK ETV-VYV-HUV Besedy ZŠ  Preventívny program  -  
„Váž si svoje zdravie, váž si 
sám seba“  
realizátor : Mestská polícia BB 
a p.Belancová 

8.ročíky 

Besedy ZŠ Drogová prevencia-  závislosti 
alkohol, cigarety, 
vorkoholizmus  
realizátor p.Dagmar Brnová 

5. a 7.  ročníky 

CVČ Havranské, lektor 
 Mgr. art. Lenka 
Gálisová 

 Ľudské práva -  8.C, 8.D 

Krajská prokuratúra BB, 
JUDr. Remeta   

Trestnoprávna zodpovednosť 9. ročníka 
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Rozhlasové relácie 

Rozhlasové relácie pripravujeme so žiakmi  (aby relácie boli pútavejšie), Cieľom 

zainteresovať žiakov do tejto  práce  bolo i je to, aby sa i sami  žiaci podieľali na tvorbe 

a ich interpretovaním na pútavosti vysielaných relácií. Obsahovú náplň relácií tvorí život 

školy a kalendár významných dní v roku. 

 

Rozhlasové relácie 
 

Téma: Zodpovedný: 

Slávnostné otvorenie šk. roka  Mgr. Romanovský 

Medzinárodný deň učiteľov + 
Deň pešej chôdze do školy + 
Svetový deň úsmevu (4.10.) 

Medzinárodný deň učiteľov Mgr. Tomuňáková 

Ovocný deň (7.10.) Týždeň zdravej výživy Mgr. Tomuňáková 

45. výročie školy 45. výročie ZŠ Spojová Mgr. Tomuňáková, Mgr. 
Romanovský, Mgr. Čellárová 

„ Ako nakupovať“ Medzinárodný deň 
nenakupovania 

Mgr. Tomuňáková 

17. november 
 

30. výročie Nežnej revolúcie Mgr. Čellárová 

Týždeň zdravej výživy  Mgr. Garaiová, Mgr. Koctúr 

Deň prevencie proti HIV/ AIDS  Mgr. Štovková 

Slávnostné ukončenie šk. roka  Mgr. Romanovský 

 
 
 
 
 
 
 
 
CELOŠKOLSKÉ AKTIVITY 
Aktivity školy sú archivované na webovej stránke školy v časti „novinky“. Možnosť 
pozretia fotografií z akcií. 
 

 
Aktivita: 
 

 

Pasovanie prvákov Vítanie nových žiakov 

Vianočný koncert Vianočná akadémia  

Kvapka krvi pre Matúška Charitatívna akcia venovaná nášmu žiakovi 

45. výročie školy Oslavy výročia školy 

Zber papiera Enviro. výchova      Jeseň 

Heydrichiáda a lidické deti  
 

výstava, ktorú lektorovali žiaci a žiačky našej 
školy pre žiakov a žiačky, pedagógov a 
rodičov našej školy (4. 2. 2020 – 11. 3. 2020) 
výstava prebehla v spolupráci so Vzdelávacím 
centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Rozlúčka so žiakmi 9.ročníka v exteréri Rozlúčka s najstaršími spolužiakmi 
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§ 2. ods. 1 o -  ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  ŠKOLY - SWOT analýza 

Silné stránky: 

 tradícia školy 

 komplexnosť školy a jej poloha 

 tímová práca učiteľov s vnútornou kultúrou vzájomnej podpory 

 využívanie moderných metód a foriem vo vyučovaní 

 využívanie programu Krok za krokom vo vyučovaní  

 dosahovanie dobrej úrovne vedomostí žiakov a ich pripravenosť do budúceho života 

a monitorovanie tejto úrovne 

 fungujúca práca  školského klubu a záujmových krúžkov v mimo vyučovacom čase 

 projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov 

 rozširujúca škála vyučovacej mimoškolskej činnosti (ŠVP, vzdelávacie exkurzie, 

výlety, spoločenské podujatia) 

 poskytovanie poradenské služby žiakom a rodičom prostredníctvom školského 

psychológa, výchovného poradcu,  

 prezentácia školy na verejnosti 

 dobrá spolupráca so školami / SŠ, UMB /, občianskou radou  a  s rôznymi inštitúciami  

v regióne 

Slabé stránky: 

  chátrajúca fasáda budovy  

 nepostačujúce finančné a morálne  ohodnotenie učiteľov a zamestnancov 

 priestorová kapacita školy 

 

Príležitosti: 

 možnosť tvorby vlastného ŠkVP 

 možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov 

 možnosť získavania mimorozpočtových zdrojov 

 podporovať  funkčný systém odborného psychologického poradenstva 

 spolupráca s materskými školami v obvode 

 rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ 

 tvorba vlastných kritérií pri hodnotení a odmeňovaní zamestnancov školy 
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Ohrozenia: 

 odchod kvalitných pedagógov zo školy ako dôsledok nedostatočného finančného   

i morálneho ohodnotenia 

 vyťaženosť pedagogických zamestnancov úlohami, priamo nesúvisiacimi s 

vyučovaním 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

 podmieňovanie zabezpečenia nárokových potrieb školy vypracovávaním projektov 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

 narastajúca agresivita, záškoláctva žiakov 

 nekontrolovateľný časový limit využívania IKT technológii deťmi  v ich voľnom čase 

 nedostatočný záujem o výchovno- vzdelávací proces zo strany rodičovskej verejnosti 

Návrh opatrení:  

Zjednocovanie nárokov na pôsobenie na žiakov zo strany školy, rodiny, ale aj 
občianskej verejnosti.  
Formovanie k osobnej zodpovednosti žiaka za jeho konanie.  
Zmena životného štýlu na zdravší s väčším dôrazom na začlenenie telesnej kultúry do 
denného života detí aj rodiny. 
Doplnenie pravidiel školy do vnútorného školského poriadku. 
Podpora vnútornej motivácie žiaka smerujúca k učeniu. 
Vypracovanie projektu a podkladov k predloženiu návrhu havarijného stavu fasády 
budovy. 
 
 

§ 2. ods. 1 p -  Uplatnenie žiakov 

Podľa spätnej väzby zo stredných škôl patria žiaci našej školy k úspešným a 
žiadaným žiakom s dobrými vzdelávacími výsledkami a správaním. Ďalšie analýzy 
škola nerobí. Viď. str. 8  „Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ   Umiestnenie žiakov 8.a  9.r.“ 
Škola zapojením žiakov do projektu "Školy odborne" má za cieľ podporiť ich 
orientáciu na technické smery vzdelávania.  Škola vytvorila priestor žiakom, ktorí 
majú vlohy a zručnosti k technike a umožnila žiakom v rámci voľby výberu druhého 
cudzieho jazyka v alternatíve s technikou z rámca voliteľných hodín.  Škola 
spolupracuje s odbornými strednými školami ( vstupy do vyuč. hodín PDO, THD), 
cieľom je  spropagovať stredné odborné školy v našom regióne, oboznámiť žiakov 
s možnosťami výberu študijných a učebných odborov na školách.  
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§ 2. ods. 2 a -  Psychohygienické podmienky 

Škola dodržiavala počty žiakov v triedach, a v delených skupinách určených 
legislatívou,  zohľadňovala potreby integrovaných žiakov.  
Komfort vyučovania bol ovplyvnený v letných mesiacoch  vysokými teplotami v 
učebniach a priestoroch.. V niektorých dňoch sme  z dôvodu prekročenia limitu 
hodnôt teplôt museli skrátiť vyučovací proces. Vo všetkých triedach je prístup k 
pitnej vode.  
Vyučovanie prebiehalo v prostredí útulných, čistých a kultivovaných tried, vo 
všetkých triedach sú vymenené žiacke lavice za nové a prašné tabule za 
bezprašné. Koordinátori výzdobovej komisie modernými kresbami spríjemnili 
priestory chodieb na II. stupni. Cieľom je pokračovať v tejto činnosti i na I. stupni. 
Škola začala zlepšovať psychohygienické podmienky pedagógom, rekonštrukciou 
a výmenou nábytku v zastaralých kabinetoch. 
Nastavenie bezpečnostných a hygienických podmienok počas vyučovania 
v obmedzenom režime ( jún 2020) boli v súlade s usmernením RÚVZ. Viď. 
(Správa COVID19) 

§ 2. ods. 2 b - Voľnočasové aktivity 

Škola vytvára priestor pre sebarealizáciu žiakov aj v mimovyučovacom čase, a to 
v školskom klube detí a v krúžkoch. Krúžky viedli kvalifikovaní učitelia a tréneri.  

Školský klub detí  

 mal 13 oddelení - samostatne  
            Viď. Tabuľka „Údaje o počte žiakov“   

Hlavný predmet činnosti ŠKD 

 Rekreačná činnosť zabezpečovaná pobytom vonku, energizérmi, 
harmonizérmi, individuálnymi činnosťami 

 Príprava na vyučovanie zabezpečovaná didaktickými hrami, písaním 
domácich úloh, utvrdzovaním školského učiva aktivizujúcimi metódami a 
prípravou na vyučovanie podľa individuálnej dohody s rodičmi 

 Aktívny oddych formou tematických oblastí výchovy 
 

- V školskom roku 2019/2020 ŠKD realizovali projekt Triedim, triediš, triedime- 
Kráľovstvo odpadu  - divadelné predstavenie, ktoré  dostali od Slovenskej agentúry 
životného prostredia ako darček. Zúčastnili sa na ňom všetky oddelenia ŠKD. 
Predstavenie sa uskutočnilo v átriu našej školy. V rámci ŠKD sa vychovávatelia 
stretávajú  s rodičmi/zákonnými zástupcami detí dennodenne. Pri budovaní 
pozitívneho vzťahu s rodičmi využívame predovšetkým besiedky a tvorivé dielničky. 

          V oblasti platieb za ŠKD viacerí rodičia privítali evidenciu platieb prostredníctvom   
           EduPage. Pozitívny ohlas u rodičov mala aj prezentácia ŠKD (činnosti 
jednotlivých oddeleniach, celoklubové aktivity) prostredníctvom facebookovej stránky 
školy.  
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
 
Počet krúžkov: 22                                                          Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 416                          

NÁZOV  KRÚŽKU/ ZÁUJMOVÉHO 

ÚTVARU 
VEDÚCI KRÚŽKU 

TERMÍN – DEŇ 

A ČAS  
POČET ŽIAKOV POČET VP 

GYMNASTICKÝ KRÚŽOK 
Mgr. ŽILOVCOVÁ 

MGR. KUBASKÁ 

Utorok: 7:00, 

Štvrtok:7:00 
18 30 

MATEMATIKA PRE DEVIATAKOV  PaedDr. ONDRUŠOVÁ Streda: 14:00 14 15 

FLORBALOVÝ KRÚŽOK –  

3.-4. ROČNÍK 

Mgr. ROMANOVSKÝ 

 

Utorok: 14:00 – 

15:30 

 

15 20 

FLORBALOVÝ KRÚŽOK –  

3.-4. ROČNÍK 
Mgr. KOCTÚR 

Streda: 14:00 – 

15:30 
15 + 1 20 

MATEMATIKA PRE DEVIATAKOV 2 Mgr. KRAJANOVÁ 
Streda: 14:00 – 

16:00 
10 + 10 15 

FLORBAL – 2. STUPEŇ Mgr. LUPTÁK 
Pondelok: 14:00 – 

15:30 
10 13 

DFS - DUPKÁČIK 
Mgr. POTANČOKOVÁ 

Mgr. MAJERČIAKOVÁ 

Utorok, Štvrtok: 

13:30 – 15:15, 

Streda: 14:00 – 

15:30  

26 POT 

23 MAJ 
60 

DFS – DUPKÁČIK - PRÍPRAVKA 
Mgr. KOZÁKOVÁ 

 

Utorok: 14:00 – 

15:30  
18 20 

SLOVENČINA PRE SIEDMAKOV Mgr. BIRMONOVÁ Utorok: 14:00 5 13 

SLOVENČINA PRE DEVIATAKOV Mgr. MIHALIKOVÁ 
Pondelok, Utorok: 

7:00 – 7:45 
16 15 

SLOVENČINA PRE DEVIATAKOV 2 Mgr. ČELLÁROVÁ 
Pondelok, Utorok: 

7:00 – 7:45 
18 15 

PROGRAMOVANIE HIER PRE 5. -9. 

ROČNÍK 
Mgr. POLONEC Utorok: 14:00 16 + 2 16 

INFORMATIKA V PRÍRODNÝCH 

VEDÁCH – 2. STUPEŇ 
Mgr. GABČO Streda: 14:00 4 + 4 13 
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§ 2. ods. 2 c   - Spolupráca školy s rodičmi 

Škola sa snaží úzko spolupracovať s rodičmi žiakov. Je to z jedných hlavných 
cieľov Krok za krokom, ktorý škola v edukácii uplatňuje. Rodičia často vstupujú do 
vyučovacieho procesu ako vzory ( Matej Tóth, Martina Hrašnová), tiež ako 
pomocní učitelia ( odborníci- lekár, právnik, ekonóm, horár, včelár ...) 
Zorganizovali sme  Deň otvorených dverí, rodičia majú možnosť vidieť formy 
a metódy práce, účasť svojho dieťaťa vo vyučovacom procese. 
Do školy pozývame v rámci Dňa seniorov starých rodičov našich žiakov. 
Škola oceňuje konštruktívny prístup rady rodičov aj individuálnych rodičov pri 
riešení návrhov, či problémov školy. 
Zároveň si vážime  ochotu rodičovskej verejnosti participovať na rôznych aktivitách 
školy ( triedne besiedky, celoškolské aktivity, pomoc pri technickom vylepšovaní 
tried). 
Snažíme sa rodičovskej verejnosti zabezpečiť čo najširší pedagogicko-
psychologický servis, informovanosť o problematike, legislatíve a organizácii 
školstva.  
 

MÁME RADI BANSKÚ BYSTRICU – 

7.,8.,9. ROČNÍK 
PaedDr. TOMKOVÁ Piatok: 14:00  11 

VYBÍJANÁ – 2. STUPEŇ Mgr. KUBASKÁ Pondelok: 14:00 17 + 5 18 

INFORMATIKA HROU –  

4.-9. ROČNÍK 
Mgr. ÚRADNÍKOVÁ Streda: 14:00 18 + 5 18 

SPIEVAME A TANCUJEME SPOLU – 

1. STUPEŇ 

Mgr. MIŠÁNY 

Mgr. PLAVCOVÁ 
Streda: 14:00  30 

FRANCÚZŠTINA PRE ZAČIATOČ. – 

5. – 8. ROČNÍK 
Mgr. EPERJEŠIOVÁ Štvrtok: 14:00 9 14 

FUTBALOVÝ KRÚŽOK –  

1. ROČNÍK - CHLAPCI 
RERKO Streda: 14:00 15 19 

FUTBALOVÝ KRÚŽOK –  

2. ROČNÍK - CHLAPCI 
KARABÍN Piatok: 14:00 12 15 

DIVADELNÁ ANGLIČTINA – 2. 

STUPEŇ 

Mgr. NIKLOVÁ, Mgr. 

SLÁVIK 
Utorok: 14:00 11 11 

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK – 2. 

STUPEŇ 
ŠVK TATRAN Pondelok: 16:00 16 13 
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§ 2. ods. 2 d  -  Spolupráca školy a verejnosti 

Škola využívala mimoškolské organizácie na podporu vzdelávania a prepojenosť 
vzdelávania s praktickým životom (SAŽP, občianske iniciatívy, múzeá, kultúrne 
ustanovizne, vzdelávacie agentúry, CVČ, UMB, MsÚ, polícia, hasiči, zdravotnícke 
zariadenia...). Škola sa zapájala do aktivít mesta. Spoločnosť by mala výraznejšie 
regulovať negatívne vplyvy a vzory z vonkajšieho prostredia na deti, ktoré z 
bezpečného a morálneho prostredia školy vystupuje do amorálneho 
spoločenského prostredia, umocneného ešte aj nevhodnými  vplyvmi masmédií. 

 

Záver: 

Školský rok 2019/2020 bol iný ako všetky ostatné školské roky doteraz. Bol 
náročný práve z dôvodu mimoriadnej situácie, ktoré zasiahla každého človeka. 
Plány na druhý polrok školského roka, ktoré sme nedokázali splniť, sme presunuli 
do ďalšieho školského roka. 
Pedagógovia školy pracovali  v čase riadneho aj dištančného vzdelávania veľmi 
aktívne a operatívne. Mnohé aktivity, ktoré nedokázali zrealizovať počas bežného 
vyučovania  modifikovali do online podoby. 
Pedagogický proces a prevádzku zabezpečovala škola v podmienkach, ktoré jej 
umožňoval technický stav školy. Snahou vedenia školy je v čo najväčšej miere 
odbúravať nedostatky  a zlepšovať podmienky školy k vzdelávaniu a výchove 
našich žiakov. 
Škola s najväčším počtom žiakov v Banskej Bystrici, ktorej výber žiakov nie  je 
limitovaný ničím iným len  štandardnými danosťami dieťaťa sa snaží formovať 
všestrannú osobnosť všetkých detí v škole. Je veľmi náročné čeliť nástrahám, 
ktoré súčasná moderná doba našim žiakom ponúka. Je nutné s deťmi veľa 
komunikovať, usmerňovať. Naši pedagógovia sa snažia svojim odborným 
pedagogickým, ale i osobným vkladom vplývať na prosperitu individuality každého 
dieťaťa. Aj v tomto školskom roku bol náš hlavný cieľ posilňovať silnú stránku 
žiaka. 
Dôležitou úlohou školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Či plníme túto úlohu 
sme zisťovali  externou firmou, ktorá zrealizovala AUDIT školy zameraný na jej 
kvalitu. Dotazníkový prieskum bol nasmerovaný na analýzu súčasného stavu 
školy. Dotazník bol zameraný na 4 cieľové skupiny:  žiaci I. stupňa - žiaci II. 
stupňa rodičia- pedagógovia. Výsledky boli veľmi pozitívne. Pripomienky, nápady 
a návrhy jednotlivých skupín budeme detailnejšie zapracovávať do strategických 
cieľov školy. 
Je treba vyzdvihnúť vynaložené úsilie  všetkých zamestnancov školy.  
Oceňujeme prácu nepedagogických pracovníkov pri ich výkone práce, tiež ich 
ochotu  pomáhať pri práci nad rámec ich povinností. 
 
Vážime si prácu všetkých zamestnancov našej školy, ich zanietenosť  a ochotu 
urobiť pre školu niečo viac, aj za cenu investovania  vlastného času. 
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Vypracovala: Mgr. Šárka Kováčová, r.š.  
V Banskej Bystrici, 14. októbra 2020 
 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  16. októbra 2020 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy prerokovala a vzala na vedomie predloženú Správu. Zároveň 

konštatuje, že je spracovaná v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva č. 9/2006 

Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení. 

Rada školy o d p o r ú č a zriaďovateľovi Mestu Banská Bystrica Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020 Základnej školy , Spojová 14, Banská Bystrica s c h v á l i ť. 

 

                                                                                                   

                                                                                                    ------------------------------       

V Banskej Bystrici 26. októbra 2020                              predseda RŠ 

                   

 

    

Stanovisko zriaďovateľa: 
 
Mesto Banská Bystrica 
s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2019/2020 Základnej školy, Spojová 14, Banská Bystrica. 
 
 
 
 
 
--------------------------------                                                       ---------------------------- 
Štatutár školy/zariadenia                                                             Zriaďovateľ 


