
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2011/2012 

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 Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač 

Adresa školy Pionierska 9, 962 31 Sliač 

Telefón +421-45-5442782 

E-mail zssliac@zssliac.sk 

WWW stránka zssliac.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Sliač 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Juraj Nemec 
  

ZRŠ Mgr. Dana Brestovanská 
  

ZRŠ Mgr. Miloslav Storoška 
  

Rada školy 

 
Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Marek Moravčík 
 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Jana Čillíková 
 

 
Mgr. Daniela Slovíková 

 
ostatní zamestnanci Mária Baranová 

 
zástupcovia rodičov Mgr. Anna Čekanová 

 

 
Ing. Ondrej Šmál 

 

zástupca zriaďovateľa RsDr. Milan Šimončík 
 

iní Mgr. Ľuboslava Bieliková 
 

 
PaedDr. Renata Vajdičková 

 

Poradné orgány školy 



Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ 1. stupeň 
Mgr. Danica 
Pajtášová   

MZ ŠKD Tatiana Máľusová 
  

PK MAT-INF 
Mgr. Daniela 
Slovíková 

MAT, INF, IFV 
 

PK Výchov 
Mgr. Oľga 
Vonkomerová 

Výchovné predmety okrem OBV 
OBN TEH  

PK SJL 
PaedDr, Jana 
Čillíková 

SLJ, OBN, OBV, DEJ 
 

PK FYZ-TECH 
Mgr. Mária 
Gocníková 

FYZ, SEE 
 

PK GEG-BIO 
Mgr. Alena 
Lisičanová 

ZEM, PRI, GEG,BIO, CHE 
 

PK cudzích 
jazykov 

Mgr. Alena Henešová Cudzie jazyky 
 

§ 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: 397  

Počet tried: 21  

Podrobnejšie informácie:- 

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

počet tried 2 2 3 2 3 2 2 3 2 21 

počet žiakov 35 46 54 38 51 44 34 57 38 397 

z toho ŠVVP 4 2 5 5 11 3 
 

3 5 10 

z toho v ŠKD 35 41 36 22 1 
    

135 

§ 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 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: 45/ počet dievčat: 19  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 35 / počet dievčat : 18  



Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:10/ počet dievčat: nie je evidovaný  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012 

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

Počet žiakov - - 1 2 5 38 46 

§ 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 SŠ 

 
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 4 - 13 16 7 - 2 42 

prijatí 4 - 13 16 7 - 2 42 

% úspešnosti 100 
 

100 100 100 
 

100 100 

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

Klasifikácia tried 

Použité skratky predmetov:  
1AJ- anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk  
2AJ- anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk  
ANJ - anglický jazyk /3.-5. ročník/  
BIO- biológia  
CVM-cvičenia z matematiky  
CSJ- cvičenia zo slovenského jazyka  
DEJ- dejepis  
ETV- etická výchova  
FYZ- fyzika  
GEG- geografia  
HUV- hudobná výchova  
CHE- chémia  
IFV- informatická výchova  
INF- informatika  
MAT- matematika  
2NJ- nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk  
OBN- občianska náuka  
OBV- občianska výchova /len 9. ročník/  
PCP- práca s počítačom /len 9.B trieda/  
PVC- pracovné vyučovanie  
PRI- prírodopis /len 9. ročník/  
PDA- prírodoveda  
RGZ- rozvíjanie grafomotorických zručností /integrovaní/  



RVK- rozvíjanie komunikačných zručností /integrovaní/  
1RJ- ruský jazyk ako 1. cudzí jazyk  
2RJ- ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk  
SJL- slovenský jazyk a literatúra  
SPR- správanie  
SEE- svet práce  
SPH- športové hry  
TEH - technika  
TSV- telesná a športová výchova  
TEV- telesná výchova  
VUC- vecné učenie /integrovaní/  
VLA- vlastiveda  
VUM- výchova umením  
VSP- výtvarné spracovanie materiálov  
ZEM- zemepis / len 9. ročník/  
 

Trieda 1AJ 2AJ ANJ BIO CVM CSJ DEJ ETV FYZ GEG HG HUV CHE IFV INF 

1.A 
           

1 
 

1 
 

1.B 
           

1 
 

1 
 

2.A 
           

1 
 

1 
 

2.B 
           

1 
 

1 
 

3.A 
  

1,28 
        

1 
 

1 
 

3.B 
  

1,11 
        

1 
 

1 
 

3.C 
  

1,47 
        

1 
 

1 
 

4.A 
  

1,48 
        

1 
 

1 
 

4.B 
  

1,71 
        

1,06 
 

1 
 

5.A 
  

2,13 2,25 
  

1,94 
  

2,25 
 

1,13 
  

1,47 

5.B 
  

2,31 2,63 
  

2,19 
  

2,38 
 

1 
  

1,94 

5.C 
  

1,75 2,53 
  

1,59 
  

2,12 
 

1 
  

2 

6.A 2,76 
  

2,14 
  

2,38 
 

2,71 2,71 
 

1 2,19 
 

2,38 

6.B 2,48 
  

2,57 
  

2,22 
 

2,7 2,26 
 

1 1,96 
 

2,26 

7.A 2,2 
  

1,88 
  

1,67 
 

2 1,73 
 

1 1,73 
 

2 

7.B 3 
  

2,56 
  

2,17 
 

2,72 2,22 
 

1 2,5 
 

2,78 

8.A 1,71 
  

1,14 
  

1,05 
 

1,67 1,19 
  

1,33 
 

1,05 

8.B 2,95 
  

2,05 
  

1,84 
 

2,58 1,74 
  

2,42 
 

1,79 

8.C 
 

3,73 
 

3,44 
  

3,25 
 

3,94 3,31 
  

3,88 
 

3,31 

9.A 
  

1,4 
  

1 1,35 
 

1,35 
  

1,05 1,65 
 

1,1 

9.B 
  

2,83 
 

2,61 3,17 2,22 
 

2,33 
  

1 2,72 
  

 

 

 

 



Trieda MAT MaH NBE NBI 1NJ 2NJ NEJ OBN OBV PCP PVC PRI PDA PK RGZ 

1.A 1,12 
           

1,12 
  

1.B 1,17 
           

1 
  

2.A 1,3 
           

1,3 
  

2.B 1,57 
           

1,39 
  

3.A 1,37 
         

2 
 

1,39 
  

3.B 1,67 
           

1,22 
  

3.C 1,59 
           

1,41 
  

4.A 1,52 
         

1 
 

1,33 
  

4.B 1,71 
         

1 
 

1,35 
  

5.A 2,2 
      

1,5 
       

5.B 2,18 
      

1,75 
  

1 
   

2 

5.C 1,75 
      

1,38 
       

6.A 3,19 
    

2,13 
 

2,24 
       

6.B 2,78 
    

2 
 

1,57 
       

7.A 2,73 
    

1,33 
 

1,75 
       

7.B 3,11 
      

2,22 
       

8.A 1,9 
    

1,17 
 

1 
       

8.B 2,89 
    

2,63 
 

1,37 
       

8.C 3,88 
      

2,38 
       

9.A 1,65 
       

1 
  

1,4 
   

9.B 3,5 
       

1,72 1,28 
 

2,33 
   

 

Trieda RVK 1RJ 2RJ RUJ SJL Spr SEE SPH TEH THD TSV TEV TEV ŠPT THF 

1.A 
    

1,35 1,18 
     

1 
   

1.B 
    

1,17 1 
     

1 
   

2.A 
    

1,61 1 
     

1,04 
   

2.B 
    

1,43 1 
     

1 
   

3.A 
    

1,47 1 
     

1 
   

3.B 
    

1,78 1 
     

1 
   

3.C 
    

1,59 1 
     

1 
   

4.A 
    

1,62 1 
     

1 
   

4.B 
    

1,88 1 
     

1 
   

5.A 
    

2,19 1,25 
  

1,19 
 

1,44 
    

5.B 1 
   

2,12 1 
  

1,63 
 

1,29 
    

5.C 
    

2,24 1,13 
  

1,38 
 

1,25 
    

6.A 
  

2,38 
 

2,86 1,14 
    

1,1 
    

6.B 
  

2,71 
 

2,3 1,17 
    

1,3 
    

7.A 
  

2,67 
 

2,4 1,06 1,13 
 

1,6 
 

1,13 
    

7.B 
  

2,83 
 

2,94 1,17 1,39 
 

1,5 
 

1,28 
    

8.A 
  

2 
 

1,9 1 1 
  

1,19 1,1 
    

8.B 
  

2,82 
 

2,53 1,32 1,05 
  

1,47 1,21 
    

8.C 
 

3,88 
  

3,5 1,69 1,38 
  

3,19 2,8 
    



9.A 
  

3 
 

1,7 1 
     

1,05 
   

9.B 
    

3,17 1,22 
  

1,39 
  

1,22 
   

 

Trieda VUC VLA VUM VYV VSP ZEM 

1.A 
   

1 
  

1.B 
   

1 
  

2.A 
 

1,65 
 

1 
  

2.B 
 

1,26 
 

1 
  

3.A 2 1,44 
 

1 
  

3.B 
 

1,28 
 

1 
  

3.C 
 

1,47 
 

1,18 
  

4.A 
 

1,48 
 

1 
  

4.B 
 

1,65 
 

1 
  

5.A 
   

1 
  

5.B 1 
  

1,06 
  

5.C 
   

1,12 
  

6.A 
   

1,38 1,1 
 

6.B 
   

1,35 1,17 
 

7.A 
   

1,25 
  

7.B 
   

1,17 
  

8.A 
  

1 
   

8.B 
  

1 
   

8.C 
  

1,5 
   

9.A 
   

1,05 
 

1,35 

9.B 
   

1 
 

2,33 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 17 16 1 0 

1.B 18 18 0 0 

2.A 23 23 0 0 

2.B 23 23 0 0 

3.A 19 19 0 0 

3.B 18 18 0 0 

3.C 17 17 0 0 

4.A 21 21 0 0 

4.B 17 17 0 0 

5.A 16 15 1 0 

5.B 17 16 1 0 

5.C 16 15 1 0 

6.A 21 18 3 0 



6.B 23 20 3 0 

7.A 15 14 1 0 

7.B 18 16 2 0 

8.A 21 21 0 0 

8.B 19 19 0 0 

8.C 16 11 5 0 

9.A 20 20 0 0 

9.B 18 18 0 0 

Dochádzka žiakov 

Neospravedlnená neprítomnosť žiakov v škole, sa počas celého školského roka 
mesačne vyhodnocovala. O neospravedlnených hodinách žiakov boli písomne 
upozorňovaní rodičia žiakov, Okresný úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, 
Mestský úrad Sliač, Obecný úrad Sielnica, Obecný úrad Veľká Lúka a Obvodné 
oddelenie PZ SR Sliač. Nezabezpečenie dochádzky žiakov - detí na vyučovanie malo 
za následok prijatie rôznych opatrení zo strany prokurátora, polície, súdu, okresného 
úradu práce, smerom k zákonným zástupcom a k rodičom žiakov. Tu je potrebné 
konštatovať a vyzdvihnúť prácu triednych učiteľov za ich zodpovednú prácu pri 
zabezpečovaní veľkého množstva potrebnej korešpodencie podľa požiadaviek 
kompetentných orgánov /posudky, správy o povesti a pod./. V 5 prípadoch bolo 
pozastavené vyplácanie rodinných prídavkov /RP/ priamo rodičom /vyplatenie RP 
zabezpečoval obecný úrad, v 1 prípade bolo ku konci školského roku začaté voči 
rodičom trestne stíhanie. 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 17 1870 110,00 1625 95,59 245 14,41 

1.B 18 659 36,61 659 36,61 0 0,00 

2.A 23 1050 46,52 1050 46,52 0 0,00 

2.B 23 2003 87,09 1989 86,48 14 0,61 

3.A 19 1277 68,77 1277 68,77 0 0,00 

3.B 18 1882 104,56 1882 104,56 0 0,00 

3.C 17 1163 68,41 1163 68,41 0 0,00 

4.A 21 1095 52,14 1095 52,14 0 0,00 

4.B 17 1154 67,88 1154 67,88 0 0,00 

5.A 16 1698 106,13 1274 79,63 424 26,50 

5.B 17 1591 93,59 1579 92,88 12 0,71 

5.C 16 1280 80,00 1207 75,44 73 4,56 

6.A 21 1916 91,24 1908 90,86 8 0,38 

6.B 23 1509 68,22 1260 57,39 249 10,83 

7.A 15 2007 133,80 1989 132,60 18 1,20 



7.B 18 2553 141,83 2445 135,83 108 6,00 

8.A 21 1196 56,95 1196 56,95 0 0,00 

8.B 19 2767 145,63 2687 141,42 80 4,21 

8.C 16 4105 256,56 3681 230,06 424 26,50 

9.A 20 2178 108,90 2178 108,90 0 0,00 

9.B 18 2765 153,61 2674 148,56 91 5,06 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 37 58,2 
 

Monitor MAT 36 57,4 
 

§ 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. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 3 2 3 2 2 3 2 21 

šport.prípava 
          

Matematika 5.-9. 
        

1 
 

Cudzie jazyky 1.-9. 
          

Cudzie jazyky 3.-9. 
          

Cudzie jazyky 5.-9. 
          

Výtvarná výchova 1.-9. 
          

Hudobná výchova 1.-9. 
          

Technická výchova 5.-9. 
          

Variant1.,2.,3. 
        

1 
 

Iné ( uveďte ) 
          

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

Matematika 5.-9. 9.A Informatika 1 

Štruktúra tried 

 
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 
   

Prvého ročníka 2 35 4 



Bežných tried 19 361 39 

Špeciálnych tried 
   

Pre nadaných 
   

Spolu 21 396 43 

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

Zamestnanci 

Z pedagogických zamestnancov vo vedení školy boli 3. pedagogickí zamestnanci /RŠ, 
ZRŠ I, ZRŠ II /, 5. pedagogickí zamestnanci mali menší úväzok ako 23 hodín.  

V školskom roku 2011/2012 vyučovali jednotlivé predmety nasledovní pedagogickí 
zamestnanci :  

Žiakov so špeciálnymi VVP na 1. a 2. stupni vyučovali - pp. Mgr. Höherová, Mgr. 
Vígľašová  

1. stupeň : pp. Mgr. Bernátová-Satmarová, Mgr. Dinová, Mgr. Lichá, Mgr. Majerská, 
Mgr. Mechelová, Mgr. Mihálová, Mgr. Pajtášová, Mgr. Sláviková, Mgr. Suchá, Mgr. 
Uramová, Mgr. Vojteková, a Mgr. Brestovanská-ZRŠ I  

Cudzí jazyk - ANJ - vyučovali na 1. stupni :  

pp. Mgr. Brestovanská, Mgr. Dinová, Mgr. Mihálová, Mgr. Mrižová, Mgr. Pajtášová, 
Mgr. Uramová,.  

NBI, NBE vyučovali - pp.farárka Mgr. Jakušová, farár Mgr.Ing. Geljen, Mgr. 
Puškárová  

IFV - pp. Mgr. Bernátová-Satmarová, Mgr. Dinová, Mgr. Lichá, Mgr. Majerská, 
Mgr.Mechelová, Mgr. Mihálová, Mgr. Sláviková, Mgr. Vojteková  

HUV - pp. Mgr. Bernátová-Satmarová, Mgr. Sláviková, Mgr. Vojteková, Mgr. 
Vonkomerová, Mgr. Krutá,  

TEV - pp. Mgr. Bernátová-Satmarová, Mgr. Brestovanská, Mgr. Dinová, Mgr. Ištván, 
Mgr. Majerská, Mgr. Mihálová, Mgr. Pajtášová, Mgr. Suchá, Mgr. Sláviková, Mgr. 
Vojteková,  

ETV - pp. Mgr. Bernátová-Satmarová, Mgr. Brestovanská, Mgr. Mechelová, Mgr. 
Mihálová, Mgr. Sláviková,  

2. stupeň :  

SJaL - pp. PaedDr. Čillíková, Mgr. Fedorová, Mgr. Henešová, Mgr. Krutá, Mgr. 
Plichtová  



MAT - pp. Mgr. Lisičanová, Mgr. Miešková, PaedDr.Novodomská, Mgr. Slovíková  

FYZ - p. Mgr. Štrbík  

ANJ - pp. Mgr. Ištván, Mgr. Mrižová, Mgr. Pintérová, Mgr. Storoška-ZRŠ II, Mgr. 
Uramová, Mgr. Pajtášová  

2AJ - p. Mgr. Pintérová,  

RUJ - p. Mgr. Gocníková, Mgr. Pintérová,  

2RJ - pp. Mgr. Gocníková, Mgr. Pintérová, Mgr. Vonkomerová  

2NJ - pp. Mgr. Henešová, PaedDr. Novodomská,  

DEJ - p. Mgr. Lehocký,  

ZEM/GEO - pp. Mgr. Henešová, Mgr. Krutá, Mgr. Lisičanová, Mgr. Plichtová,  

PRI/BIO - pp. Mgr. Gocníková, Mgr. Krutá, Mgr. Plichtová, Mgr. Pavlovičová,  

CHE - p. Mgr. Pavlovičová,  

OBV - pp. PaedDr. Čillíková, Mgr. Krutá, Mgr. Miešková,  

TEV - pp. Mgr. Ištván, Mgr. Lehocký, Mgr. Suchá,  

HUV - pp.Mgr. Krutá, Mgr. Vonkomerová  

VYV - pp. Mgr. Fedorová, Mgr. Vonkomerová  

TEH - pp. Mgr. Gocníková, Mgr. Nemec-RŠ, Mgr. Slovíková, Mgr. Štrbík, Mgr. Ištván  

ETV - pp. Mgr. Plichtová, Mgr. Sláviková, Mgr. Štrbík,  

NBI, NBE - pp. Mgr. Ing. Geljen, Mgr. Jakušová, Mgr. Puškárová,  

PCP - pp. Mgr. Lehocký, Mgr. Lisičanová,  

INF - pp. Mgr. Slovíková, Mgr. Storoška, PaedDr. Novodomská,  

VSM - pp. PaedDr. Novodomská, Mgr. Vonkomerová  

SEE - pp. Mgr. Gocníková, Mgr. Krutá, Mgr. Miešková  

VUM - pp. Mgr. Fedorová, Mgr. Krutá  

 



č.r. 
Pracovný 

pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

1 TPP PGZ+ŠKD 40 16 34,217 15,34 

2 
DPP z riadku 
1(do 30,6.) 

1 0 0,704 0 

3 
Znížený úväzok 
z riadku 1 

15 3 9,513 1,59 

4 ZPS z riadku 1 1 2 0,978 1,34 

5 Na dohodu 0 2 0 0,8 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

V šk.r. 2011/2012 týždenne na 1.stupni z celkového počtu 206 vyučovacích hodín 
bolo 192 hodín - 93,20 % odučených aprobovanými učiteľmi, 14 hodín - 6,80 % 
neaprobovanými učiteľmi. Na 2.stupni týždenne z 423 vyučovacích hodín bolo 331 
hodín - 78,25 % odučených aprobovanými učiteľmi a 92 hodín - 21,75 % 
neaprobovanými učiteľmi. Celkove týždenne vedenie školy zabezpečilo vyučovací 
proces - z 629 vyučovacích hodín 523 - 83,15 % odučiť aprobovanými a 106 
vyučovacích hodín - 16,85 % odučiť neaprobovanými pedagogickými 
zamestnancami. Do počtu vyučovacích hodín nie sú započítané triednicke hodiny. 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 34 34 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 
 

41 41 

 

Personálne politika na škole, aprobačné obsadenie učiteľov je veľmi dobré. Pedagogicky 

vzdelaní boli všetci učitelia, takže bolo možné odborne vyučovať všetky predmety. Kladom 

je, že škola má dvoch špeciálnych pedagógov, čo má pozitívny dopad na žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri výbere a spôsobe prezentovania učiva 

žiakom učitelia dávali dôraz na celok, na pochopenie vzťahov a súvislostí v predmete i medzi 

predmetových vzťahoch. Podrobná analýza dosiahnutých vyučovacích výsledkov na polrok i 

na koniec školského roka je zaznamenaná v zápisoch z rokovania hodnotiacich 

pedagogických rád /samostatný zošit/. 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

3.B ANJ 3 

5.A GEG 1,5 

 
BIO 1,5 



5.B VYV 2 

 
INF 1 

 
BIO 1,5 

 
GEG 1,5 

5.C BIO 1,5 

 
GEG 1,5 

6.A VSP 1 

 
GEG 1 

 
BIO 1 

6.B VSP 1 

 
GEG 1 

 
OBN 1 

 
BIO 1 

7.A GEG 1 

7.B GEG 1 

9.B PCP 1 

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 
 

1 

2.kvalifikačná skúška 
  

štúdium školského manažmentu 
 

3 

špecializačné inovačné štúdium 6 4 

špecializačné kvalifikačné 3 4 

postgraduálne 
  

doplňujúce pedagogické 
  

vysokoškolské pedagogické 
  

vysokoškolské nepedagogické 
  

kredity 10 
 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov 
súťaže 

Poč
et 

ž.šk.
kolo 

Poč
et 

žiak
ov 

okr. kolo 
kraj. 
kolo 

národ
. kolo 

med
zinár

. 
kolo 



Matematic
ká 
olympiáda 

45 14 6.m. 
   

Lisiťanová,Mihálová,Mieško
vá,Novodomská,Pajtášová 

Geografick
á 
olympiáda 

82 10 5.m. 
   

Lisičanová 

Biologická 
olympiáda 

3 2 4.m. 
   

Pavlovičová 

Dúhové 
dni 

14 14 3.m. 
   

Miešková 

Anglická 
jazyk - 
olympiáda 

15 2 účasť 
   

Pintérová 

Pytagoriád
a 

126 

9ž./
4.r./
+ 
9ž./
5-
7.r./ 

8.úsp.riešite
ľov    

Lichá, Miešková 

Chemická 
olympiáda 

4 4 6.m. 
   

Pavlovičová 

Hviezdosla
vov Kubín  

6 2.m. 
   

Mihálová,Krutá 

Biblická 
olympiáda  

3 2.m. 
   

Geljen 

Európa v 
škole  

12 
5x1.m.,3x2.
m.,4x3.m.  

1.ocen
enie  

Čillíková,Fedorová,Henešov
á,Krutá,Pajtášová,Sláviková  

Policajt 
môj 
kamarát 

 

4 
ml.ž.
+4 
st.ž. 

2.m. st.ž. 
   

Mechelová,Gocníková 

Šaliansky 
Maťko  

2 účasť 
   

Čillíková 

Dejepisná 
olympiáda  

5 
3.m.,6.m.,7
.m.,9.m.,    

Lehocký 

Detský 
literárny 
Zvolen 

 
3 2x1.m., 3m. 

 
3 - 
úťasť  

Čillíková, Henešová 

Slávik 
Slovenska 

22 3 
3.m.mlž., 
2.m.stž., 
1m.ml.d. 

1.ž. 
účasť   

Vonkomerová 

Technický 
talent 

5 5 účasť 
   

Štrbík 

Slovenský 
jazyk -  

1 d. 4.m. 
   

Čillíková 



olympiáda 

Enviro-
otázniky     

7.m. 
 

Lisičanová 

iBobor 
 

102 
  

8.m.T.
Terem  

Slovíková 

Basketbal 10 
10 
ch. 

účasť 
   

Ištván 

Hádzaná 
 

12 
ch. 

účasť 
   

Ištván 

Volejbal 
 

10 
d. + 
8 ch. 

d.- 1.m. 
d.- 2 
m.   

Lehocký 

Stolný 
tenis  

3 
ž.dr. 

4.m. 
   

Suchá 

Bedminton 
 

13 
1.m.ch.ml., 
1.m.2.m.ch.
st.,  

1.m.c
h.ml., 
3.m.c
h.st 

2.m.c
h.  

Suchá, Jurčiak 

   
3.m.dml., 
1.m.dst. 

2.m.d
.   

Suchá, Jurčiak 

McDonald´
s Cup  

10 1.m. 3.m. 
  

Ištván 

MIDIMAX
VOLLEYBA
L 

 
9 d. 1 m. 1.m. 4.m. 

 
Lehocký 

Cezpoľný 
beh  

6 ch. 
+ 4 
d. 

3.m.chl 
j/3.m.ch dr.    

Ištván 

Minifutbal
-1.-2.r.  

10 
    

Bartanus 

Minifutbal
-3.-4.r.  

10 1.m. účasť 
  

Ištván 

Minifutbal
-ml.ž.  

10 2.m. 
   

Hačkulič,Ištván 

Minifutbal
-st.ž.  

10 5.m. 
   

Krutý 

Žiacka 
futbalová 
liga 

 
15 2.miesto 

   
Hačkulič,Ištván 

Atletika 
 

24 
1.m.,8x2.m.
,3x3.m.    

Brestovanská,Ištván,Majers
ká,Suchá 

Novoročný 
turnaj - 
1.stupeň 

 
12 1.miesto 

   
Bartanus, Ištván 

Pod 18 
    

čestn Slovíková 



modrou 
oblohou 

é 
uznan
ie 

Génius 
logikus      

1.ž.ús
pešný 
riešite
ľ 

 

Všetkoved
ko 

54 
   

3.m.  
 

Mihálová 

Strelecká 
liga 

54 8 
3.m.dr.mlž.,
2.m.j,3.m.j.    

Máľusová 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Základná škola A. Sládkoviča Sliač sa verejnosti prezentuje predovšetkým svojou 
činnosťou, keď sa zaraďuje dlhodobo medzi popredné školy v okrese Zvolen. Škola 
dosahuje každoročne veľmi dobré výsledky v rôznych vedomostných súťažiach na 
úrovni okresu, regiónu, kraja i Slovenska. Športová činnosť je tiež bohatá cez 
výsledky na úrovni okresu, regiónu, kraja i na úrovni Slovenska. Úspechy sú zásluhou 
dobrej a záslužnej práce pedagogických zamestnancov školy i nadšencov v rámci 
mimoškolských krúžkových aktivít.  

Zlepšila sa informovanosť o škole cez regionálnu tlač, škola má vývesnú skrinku na 
ulici B.Němcovej, kde pravidelne informuje obyvateľov a návštevníkov mesta o 
činnosti školy.  

Škola je každoročne v spolupráci s CVČ Dominou spoluorganizátorom obvodných a 
okresných kôl súťaží vo futbale, volejbale, bedmintone a stolnom tenise žiakov a 
žiačok.  

1. stupeň  

Čítanie s Osmijankom- akcia na podporu čitateľskej gramotnosti- v spolupráci s 
MsKS sa zúčastnili žiaci 3.-4. ročníka  

Čitateľský maratón 2012- prebehol v kine Hron. Žiaci 3. - 7. roč. si zmerali sily v 
čitateľských zručnostiach. Najlepší čitári jednotlivých tried boli odmenení peknou 
knihou.  

Veľký pozitívny ohlas mala beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, 
ktorá primeranou a vtipnou formou pripravila prezentáciu svojej knihy Šušľavá 
mušľa.  

Žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili atraktívnej akcie Noc s Andersenom zameranej 
na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov.Žiaci strávili celú noc v 
mestskej knižnici pod vedením p. knihovníčky R, Šeniglovej a p. učiteľky D. 
Pajtášovej.  



V spolupráci s MsKS Sliač sme pripravili aj tieto podujatia:  

Beseda o knihe - o vybranej knižke besedovali deti v ŠKD  

Beseda so spisovateľom Petrom Urbanom  

Vyhlásenie Kráľa detských čitateľov za rok 2012  

Ako vzniká kniha - zoznám sa s knižnicou - akcia pre žiakov 1. ročníka  

Karneval masiek  

Mikulášska besiedka  

Míľa pre mamu  

Cesta rozprávkovým lesom  

Nielen žiaci ale aj verejnosť sa mala možnosť zúčastniť zábavného popoludnia "U 
Šmolkov" ktoré zorganizoval Školský klub detí.  

Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili Výstavy domácich zvierat v Badíne  

Žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili besedy s lesníkom.  

Žiaci 4. ročníka navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom.  

Nezabudnuteľnou akciou bolo vystúpenie Klubu sokoliarov zo Zvolena ako aj 
akcie pripravené ku Dňu Zeme.  

ZŠ bezplatne zabezpečila praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre žiakov 
1.až 4. roč. na detskom dopravnom ihrisku Nicholtrack vo Zvolene .  

Žiacii absolvovali besedy s dopravným a mestským policajtom.  

2. stupeň  

Na kolesách proti rakovine - Cyklojazda na podporu boja proti rakovine po trase 
Sliač- NRC Kováčová a späť.  

Na škole pokračoval v preibehu šk. roka zber starých mobilných telefónov v 
spolupráci s firmou Orange.  

V spolupráci s mestskou knižnicou sme absolvovali Maratón v čítaní. Zúčastnili sa 
žiaci 5. - 7. ročníka. Naši piataci absolvovali aj besedu Svet rozprávky.  

Tradičný Lyžiarsky kurz v 7. ročníku sa pre nízky počet prihlásených žiakov v tomto 
šk. roku neuskutočnil.  



Aj v tomto roku sme pokračovali v Peer programe. V tomto programe boli aktívne 
zapojení žiaci 9. ročníka aj žiačky 8. ročníka.  

S družstvom žiakov 7.A. triedy sme sa zúčastnili okresnej súťaže „Policajt môj 
kamarát“ vo Zvolene, kde sme získali veľmi pekné 2. miesto za starších žiakov a 
družstvo mladších žiakov sa neumiestnilo.  

Žiaci 9. ročníka navštívili súdne pojednávanie na Okresnom súde vo Zvolene.  

Žiaci 9. ročníka zvládli nielen základy tanca ale aj spoločenského správania v rámci 
Kurzu spoločenského tanca, ktorý vyvrcholil záverečným venčekom.  

ENVIROTÁZNIKY - z našej ZŠ sa do plnenia úloh zapojilo 10 žiakov bývalej 8. A 
triedy. Z celkového počtu 222 škôl a 1336 súťažiacich obsadila Kristína Gašperová 
krásne 7. miesto  

Žiaci počítačových krúžkov na 2. stupni sa zúčastnili akcie Týždeň vedy 
organizovanej Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava. V rámci akcie 
sa žiaci zúčastnili edukačných dielní v Bratislave.  

Pred koncom šk. roka mali žiaci možnosť pozrieť si ukážky Klubu sokoliarov zo 
Zvolena spojené s besedou o dravých vtákoch.  

Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali návštevu vedeckého centra Atlantis, kde si 
pútavou formou precvičili svoje znalosti z Fyziky  

V rámci daného Svet práce sme sa zúčastnili so žiakmi 6. -8. ročníka exkurzie 
„Flóra -Bratislava“, kde žiaci mali možnosť vidieť moderné trendy aranžmánov 
rastlín pre rôzne príležitosti.  

Žiaci šiesteho ročníka sa zúčastnili plánovanej exkurzie do Badínskeho pralesa. 
Úspešná bola tiež dejepisná exkurzia vo Viedni. Žiaci 2. stupňa navštívili 
Prírodovedné a historické múzeum, Štefánsky dóm a historické pamiatky Viedne, 
Viedenskú operu a pod.  

V rámci etickej výchovy sme sa zapojili do celoslovenského projektu Detský čin 
roka. Žiaci sa stali detskou porotou a hlasovali o jednotlivých detských skutkoch, 
ktoré deti vykonali a napísali o nich.  

Ďalšie výchovno- vzdelávacie poduatia pe žiakov školy:  

Čarodejka príroda- multimediálna prednáška pre žiakov 1. stupňa  

Od fonografu po iPod- multimediálna prednáška pre žiakov 2. stupňa  

Divadelné predstavenia:  

- Ezop a Europáni  



- Pani učiteľke z lásky  

- Bohatier Kremienok  

- Gašparko  

Hudobné podujatia:  

- Európske Vianoce - vianočný koncert pre žiakov školy spojený s Mikulášom  

- Pesničky z vrecka, pre veselé decká  

- Vzdušné zámky  

- Od klasiky po jazz  

Filmové predstavenia:  

- Šmolkovia - animovaná rozprávka  

- Autá 2  

Besedy:  

Výchova k rodičovstvu, sexuálna výchova - pre žiakov 7. ročníka,  

Beseda s meteorológom pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s VS ASR  

Besedy s príslušníkmi Mestskej polície vo Zvolene a Sliači, kde bola žiakom vysvetlená 
činnosť a poslanie mestskej polície.  

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

Projekty 

Základná škola A. Sládkoviča Sliač sa zapojila do rôznych projektov a súťaží. 
Najdôležitejším projektom do ktorého sa škola zapojila bol projekt s názvom 
„Moderná škola“ - zaradený do operačného prgramu 2610003 OP Vzdelávanie - 
„Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ v Opatrení: „1.1 
Premena tradičnej školy na modernú“, pod kódom výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO, v 
celkovej čiastke 269 872,68 €. Škola sa dostala do záverečnej fázy hodnotenia 
(november/2011), nakoniec z malicherných dôvodov /potvrdenie že škola nie je 
plátcom DPH - nebolo na úradnom tlačive DÚ; prečiarknutie perom nie PC jedného 
štvorčeka s údajom/.  

Z ďalších aktivít školy v tejto oblasti vyberáme:  

Projekt "Školské mlieko" - spolupracujeme s firmou Rajo a.s. v rámci podpory 
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.  



Tenis do škôl - výuka tenisových zručností na hodinách telocviku.  

Planéta vedomostí - počas celého roka mali učitelia a žiaci prístup k vzdelávacím 
materiálom na portáli.  

Učitelia a žiaci pravidelne využívajú učené materiály v rámci projektov zborovna. sk 
a e-aktovka.  

Lesná pedagogika - stretnutie 4 x počas šk. roku - podľa ročných období (jeseň, 
zima, jar a leto). Žiaci 5.ročníka sa v rámci hodín biológie zážitkovým vyučovaním 
učili spoznávať miestnu krajinu a prírodu v našom okolí . Vyučovanie prebiehalo v 
prostredí kúpeľov. Lesní pedagógovia hravou formou učili žiakov zákonitostiam 
prírody.  

Kvíz o meste - spolupráca so ZŠ Lachova Bratislava, videokvízu sa zúčastnil žiaci 
9.A triedy, pripravili prezentácie o našom meste, na základe týchto prezentácií sa o 
Sliači učili žiaci v Bratislave, naši žiaci získali informácie o Bratislave - po naštudovaní 
materiálov prebehol videokvíz hravou formou, išlo o to, ktorá skupina rýchlejšie 
zareaguje na danú otázku. Žiakov táto aktivita zaujala, pracovali veľmi zodpovedne a 
so záujmom.  

PLAY ENERGY - Kreatívna energia - na projekte pracovali žiaci 8.A triedy. Na 
hodinách technickej výchovy, geografie získali vstupné informácie k danej téme, 
rozdelili sa do skupín a spracovali videá. Práce žiakov boli zaujímavé, zapojili sa všetci 
žiaci . Práce žiakov patrili medzi 8 najlepších na Slovensku.  

SME v škole - Informácie okolo nás - do projektu SME v škole sa zapájame 
každoročne podľa ponuky materiálov. Žiaci pracujú s pracovnými zošitmi a denníkom 
SME. Mnohé úlohy a cvičenia sú netradičné a dajú sa využiť na rôznych vyučovacích 
predmetoch.  

ZŠ A. Sládkoviča v Sliači saj v školskom roku 2011/2012 zapojila do medzinárodného 
projektu Európa v škole. Motto 59. ročníka súťaže bolo EURÓPA: TVOJA - MOJA - 
NAŠA BUDÚCNOSŤ.  

Záložka do knihy spojuje školy  

3. ročník československého projektu ktorý organizoval Ústav pro informace ve 
vzdělávaní v Prahe - Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Našou partnerskou školou bola 
Základná škola Lázně Bohdaneč. Do projektu sa zapojili žiaci 6.A a 6.B, ktorí na 
hodinách VSP v októbri vyrobili pod vedením pani učiteliek Mgr. Vonkomerovej a 
PaedDr. Novodomskej záložky. S partnerskou školou sme si vymenili prezentácie 
Základní škola Lázně Bohdaneč.pptx o našich školách.  

Nadácia Socia - projekt na zabezpečenie starostlivosti o žiaka s autizmom- podarilo 
sa nám získať príspevok na asistenta učiteľa pre autistického žiaka do konca šk. 
roka.  



Nepodporené projekty:  

NADÁCIA ORANGE - Školy pre budúcnosť - medzipredmetové projekty  

„Kniha tvárí“ - spoznávanie európskych krajín prostredníctvom sociálnych sietí, 
oboznamovanie žiakov so zásadami správania sa na internete  

„ROBOT JE NÁŠ KAMARÁT“ - programovanie, žiaci si popri technickom rozvoji a 
schopnosti vytvárať algoritmy na správanie robota MINDSTORMS Education NXT, 
osvojujú schopnosť pracovať v tíme.  

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

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17.-21. 5. 2010  

Druh inšpekcie: komplexná  

Závery:  

Riadenie školy: Riadenie školy bolo na dobrej úrovni.  

Podmienky výchovy a vzdelávania: Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi 
dobrej úrovni.  

Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania- 1. stupeň:  

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 1. stupni ZŠ boli na priemernej úrovni.  

Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania- 2. stupeň:  

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 2. stupni ZŠ boli na dobrej úrovni.  

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa školy boli na dobrej úrovni.  

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 22.06. 2011  

Druh inšpekcie: následná  

Závery:  

...Opatrenia prijaté riaditeľom školy boli adekvátne zisteným nedostatkom a viedli k 
ich odstráneniu....  

V školskom roku 2011/2012 inšpekcia na škole nebola.  



V priebehu školského roka 2011/2012 je evidovaná jedna sťažnosť na činnosť 
pedagogického zamestnanca školy. Sťažnosť bola podaná v mesiaci máj 2012 a bola 
priešená v zmysle platnej legislatívy.  

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

Materiálno-technické podmienky 

Výučba prebieha v jednej budove, rozdelenej pre lepšiu orientáciu na bloky A, B a C. 
Okrem kmeňových tried sa v každom bloku nachádzajú odborné učebne, predmetové 
kabinety, a zborovne pre učiteľov. Súčasťou budovy je aj telocvičňa. V areáli školy sa 
nachádza budova školskej jedálne, na prízemí ktorej sú umiestnené priestory 
školských dielní. Na športovú činnosť slúžia dve multifunkčné ihriská, trávnaté a 
spevnené plochy v okolí hlavnej budovy a športovej haly. Všetky kancelárske 
priestory, zborovne a časť kmeňových tried je vybavená prístupom na internet.  

Vonkajší plášť budov prešiel v rokoch 2008-2009 kompletnou rekonštrukciou. Vo 
vnútorných priestoroch bolo kompletne vymenené osvetlenie priestorov, došlo k 
úplnej výmene zariadenia tried a učební. V priebehu minulého šk. roka pokračovala 
obnova sociálnych zariadení pre žiakov, obnova podlahových krytín v triedach. V 
priestoroch šk. kuchyne bol vymenený kotol z dôvodu jeho havárie.  

V rámci výstavby materského centra boli zrekonštruované sociálne zariadenia na 
prízemí budovy šk. jedálne.  

V uplynulom školskom roku sme využívali nasledovné odborné učebne:  

Učebňa prírodopisu a chémie  

Učebňa hudobnej výchovy  

Učebňa fyziky  

Učebňa výtvarnej výchovy  

Jazyková učebňa  

Počítačové učebne 4x  

Školské dielne 2x  

Školské ihrisko s multifunkčnými ihriskami  

Telocvičňa  

Športová hala  



Na škole funguje školský klub, ktorý na svoju činnosť využíva triedy na 1. stupni v A 
a C- bloku.  

Škola má vlastné stravovacie zariadenie, na evidenciu stravníkov sú využívané čipové 
karty.  

Žiaci každej triedy majú určené priestory na odkladanie a prezúvanie obuvi, ako aj 
priestory na osobnú hygienu žiakov.  

V priestoroch školy pôsobí Vlativedná sieň Š. Hudáka.  

Na škole funguje vnútorný informačný systém, elektronická evidencia dochádzky 
zamestnancov s prípravou na elektronickú evidenciu žiakov. Informačný systém školy 
sa skladá z registra zamestnancov, registra žiakov, čiastočného vedenia elektronickej 
dokumentácie v ročníkoch 1., 5. a 6.. V nasledujúcich rokoch plánujeme postupný 
prechod na úplné vedenie povinnej dokumetácie v zmysle príslušne legislatívy. 
Súčasťou systému je Internetová žiacka knižka.  

V priebehu roka boli postupne dopĺňané učebné pomocky a školská knižnica podľa 
aktuálnych finančných možností školy.  

Pripojenie na internet je realizované optickým káblom. Škola je súčasťou siete 
SANET.  

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

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov za jednotlivé oblasti financovania je súčasťou 
prílohy 1 

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

Plnenie stanoveného cieľa 

Plán práce na školský rok 2011/2012 sme plnili v jednotlivých bodoch 
nasledovne :  

1. Základné informácie k výchove a vzdelávaniu na školách a školských 
zariadeniach :  

V priebehu školského roku bolo postupne splnených 48 z 49 bodov. Priebeh ich 
plnenia je konkrétne rozpísaný v predchádzajúcej časti vyhodnotenia, v správach 
výchovného poradcu, koordinátora prevencie, ako i v činnosti záujmových útvarov 
pôsobiacich na škole počas školského roku, ktoré tvoria prílohu k vyhodnoteniu. 



Dochádzka žiakov do školy z problémových rodín, resp. s rodín zo sociálne sťaženého 
prostredia, sa v porovnaním s predchádzajúcim rokom znovu zlepšila. Prispeli k tomu 
opatrenia prijaté prokuratúrou, súdmi, políciou, úradom práce sociálnych vecí a 
rodiny na základe podkladov od triednych učiteľov, keď rodičia stratili záujem o 
riešenie problémov. Nebol splnený bod, kde sa škola mala zapojiť do súťaží 
„Európska jazyková značka“ a „Európsky učiteľ jazykov“. Učitelia neprejavili záujdem 
o zapojenie sa do týchto aktivít.  

2. Výchovno - vzdelávacie aktivity :  

Všeobecné pokyny - V priebehu školského roka bolo zabezpečené vedením školy 
splnenie všetkých úloh.  

2.1. Základná škola  

V priebehu školského roka bolo splnených všetkých 8 bodov. Vedenie školy podobne 
ako v minulom školskom roku zrealizovalo pre žiakov školy 1. - 4. ročníka návštevu 
detského dopravného ihriska s praktickým výcvikom vo Zvolene. Dopravná výchova 
na škole bola doplnená spoluprácou a praktickými ukážkami v teréne s mestskou a 
štátnou políciou. Vedenie školy v priebehu školského roku zabezpečilo výchovné 
koncerty, výchovné podujatia, návštevu divadelných a filmových predstavení pre 
všetkých žiakov školy.  

Bol spracovaný školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník, v rámci ktorého sme 
pokračovali v posilnení vyučovania jednotlivých predmetov.V rámci prierezových tém 
sme so žiakmi absolvovali na 1. stupni didaktické hry a na 2. stupni účelové cvičenia.  

Škola zorganizovala plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka, školu v prírode pre žiakov 
4. ročníka. Lyžiarsky kurz sa pre malý počet záujemcov v tomto roku nekonal.  

2.2. Školská integrácia - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami  

V priebehu školského roka bolo splnených všetkých 6 bodov. Tieto boli priebežne 
zabezpečované vedením školy za súčinnosti s odbornými centrami pôsobiacimi v 
obvode školy. Škola nemá školského psychológa, v tomto školskom roku sme mali 43 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z toho počtu boli dve žiačky 
intelektuálne nadané. Škola cez dvoch špeciálnych pedagógov a vybraných učiteľov 
zabezpečila ich vzdelávanie.  

Po diagnostikovaní autizmu, vo febr. 2012, u žiaka 3.ročníka sa od 19.03.2012 do 
konca školského roku podarilo škole zabezpečiť z finančných prostriedkov z 
úspešného „Projektu“ /projekt pre žiakov s autizmom/ asistenta učiteľa. Problém sa 
vyriešil do konca školského roku ale nie je zabezpečený asistent učiteľa pre žiaka s 
autizmom pre šk.r. 2012/2013, ktorý napriek usmerneniu matky a vysvetlení 
všetkých možností školy, bude chodiť do 4.ročníka na našu školu.  

3. Školské zariadenia :  



3.1. Školský klub detí  

V priebehu školského roka bolo splnené všetky úlohy. Školský klub detí mal 
vypracovaný plán činnosti na celý školský rok. Jeho zhodnotenie je súčasťou 
vyhodnocovacej správy /príloha 2/  

3.2. Školské účelové zariadenia  

Počas školského roka boli splnené všetky úlohy. V školskej jedálni sa uskutočnila 
následná kontrola RÚVZ vo Zvolene, ktorá uskutočnila kontrolu plnenia opatrenií, 
ktoré vedenie školy a vedúca školskej jedálne v stanovených termínoch splnilo. Aj 
tomto školskom roku žiaci mali možnosť spestriť si stravu o mliečne výrobky z 
automatu ktorý prevádzkuje firma RAJO. Je na škodu, že napriek prísľubu nebol 
dodaný a inštalovaný ďalší automat na chodbe 2. stupňa pre preukázateľný veľký 
záujem o „Brejky“ aj žiakov 7.-9.ročníka, ktorí za produktami RAJO chodia k 
automatu na 1.stupni, čo má za následok zvýšenie počtu žiakov a komplikácie pri 
zabezpečovaní dozoru cez prestávky.  

Plnenie úloh Plánu práce ZŠ A. Sládkoviča Sliač tak, ako boli schválené na 
pedagogickej rade koncom augusta 2011, na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, 
mimoškolskej činnosti, finančného plánu, činnosť v oblasti ľudských zdrojov a 
organizačných zložiek školy, spolupráca so všetkými zložkami pôsobiacimi na území 
mesta a jeho okolí vrátane zriaďovateľa - mesta Sliač, môžeme hodnotiť pozitívne. 
Dosiahli sme veľmi dobré výsledky na úseku vzdelanostnom i športovom poli, v 
mimoškolskej činnosti záujmových útvarov na škole.  

§ 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 

SWOT analýza  
Klady:  
• individuálny prístup ku vzdelávaniu  
• existujúce tradičné športové aktivity školy  
• skúsenosti v mimoškolskej činnosti - široká ponuka záujmovej činností  
• úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach  
• implementácia moderných technológií do vyučovacích hodín  
• počet zapísaných prvákov  
• rozmiestnenie žiakov na stredné školy  
• dobra spolupráca s okolím školy  
• odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania  
• kvalifikovaný pedagogický zbor  
• aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese  
• rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k 
osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa  
• moderné vybavenie počítačových učební  
• dobrá dopravná dostupnosť  



Nedostatky:  
• správanie časti žiakov a ich vzťah k školskému majetku  
• zvýšený počet neprospievajúcich žiakov ku koncu školského roka  
• počet neospravedlnených vymeškaných hodín žiakmi školy  
• nedostatok finančných prostriedkov na riešenie akútnych havarijných stavov 
(elektrické rozvody, vlhnutie stien v C-bloku, podlahy v triedach…)  
• nezáujem časti pedagógov o aktuálne metódy vo výučbe žiakov  
• nedostatočný počet učebníc pre jednotlivé ročníky- najmä 9. ročník  
• chýbajúci asistenti učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami  
Možnosti, príležitosti :  
• vlastný vzdelávací program školy, ponuka vlastných predmetov - Výtvarné 
spracovanie materiálov, Technická výchova  
• zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie  
• propagácia školy k verejnosti  
• možnosť grantových projektov  
• nové vzdelávacie metódy a formy práce  
• prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov, nadväznosť 
vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život  
• zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti  
• možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely  
Hrozby a riziká :  
• demografický pokles populácie  
• odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, byrokracia v školstve)  
• neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve  
• slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov  
• výška finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady  
• neochota časti kolektívu podieľať sa na zmenách vyplývajúcich zo strategického 
cieľa školy  
Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia:  
- doriešiť nové maľovky v učebniach a spoločných priestoroch  
- postupná obnova podláh v učebniach  
- pokračovať v revitalizácii školského areálu a budovaní školských ihrísk  
- pravidelný nákup nových moderných pomôcok  
V oblasti vzdelávania bude potrebné:  
- pokračovať v priebežnom vzdelávaní pracovníkov školy  
- vhodnou úpravou vyučovacieho procesu stabilizovať počty žiakov na škole  
- zvyšiť počty hodín s využitím aktuálnych metód a foriem vyučovania- projektové 
práce, využívanie IKT, interaktívne metódy práce a pod.  
- zvýšiť zapojenie pracovníkov školy pri príprave a podávaní projektov  
- neustále dopĺňať pedagogickú a odbornú literatúru  

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

Uplatnenie žiakov 



Škola si dlhodobo udržiava štandardné postavenie v konkurencii základných škôl v 
okrese. Absolventi školy sa veľmi dobre uplatňujú v ďalšom vzdelávaní i na trhu 
práce. V spätnej väzbe pri rozhovoroch so stredoškolskými učiteľmi, rodičmi i 
bývalými žiakmi prevláda spokojnosť s osobnostným rozvojom našich žiakov.  

Všetci žiaci boli v šk. roku 2011/2012 prijatí na nimi zvolené stredné školy a učebné 
odbory.  

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v 
škole 

Psychohygienické podmienky 

Súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu bolo vytvorenie podmienok pre zdravé, 
motivujúce prostredie, ktoré žiakom zabezpečuje nielen vzdelávanie, ale aj dostatok 
priestoru pre tvorivosť, vytváranie hodnotového systému, formovanie národného 
povedomia, prejavy úcty k ľuďom, prírode, národným a historickým hodnotám. 
Aktivity školy smerovali k odstarňovaniu prejavovo intolerancie, rasizmu a 
diskriminácie. Do vhodných tematických celkov boli zaradené témy enviromentálnej 
výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, tolerancia. Uskutočnené besedy 
upozorňovali žiakov na nebezpečenstvo poškodzovania zdravia fajčením, drogami a 
alkoholom.  

Počas školského roka sa vyskytlo niekoško konfliktov medzi žiakmi navzájom, tieto 
boli riešené v zmysle vnútorného poriadku res. v spolupráci s OO PZSR.  

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Aikido 18 
 

Mgr. Andrea Satmarová 

Anglický jazyk - prakt. 
cvičenia 

23 
 

Mgr. Eva Pintérová 

Bedmintonový krúžok 1 39 
 

Mgr. Marta Suchá 

Bedmintonový krúžok 2 43 
 

Ing. Jurčiak 

Futbal - mladší žiaci 23 
 

Bc. Lukáš Hačkulič 

Futbal - predprípravka 17 
 

Jozef Bartánus 

Futbal - prípravka 19 
 

Mgr. Radoslav Ištván 

Futbal - starší žiaci 13 
 

Rudolf Krutý 

Matematický  17 
 

Mgr. Marta Miešková 

Počítačový 1 29 2 Mgr. Daniela Slovíková 

Počítačový 2 35 2 Mgr. Miloslav Storoška 

Strelecký krúžok  20 
 

Tatiana Máľusová 
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Tenisový krúžok 1 23 
 

Ing. Juraj Hohér 

Tenisový krúžok 2 13 
 

Ing. Juraj Hohér 

Turistický krúžok 26 
 

Mgr. Lucia Kapustová 

Tvorivé dielne a ľudové 
remeslá  

26 
 

Mgr. Oľga 
Vonkomerová 

Volejbal - mladšie žiačky 25 
 

Mgr. Dušan Lehocký 

Výtvarný krúžok 16 
 

Mgr. Jarmila Fedorová 

 

Mimoškolská činnosť na škole v školskom roku 2011/2012 bola tak ako po iné 
školské roky veľmi bohatá, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. Na škole pracovalo 
niekoľko záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov. Tak ako v minulom 
školskom roku vedúcich krúžkov a záujmových útvarov robili predovšetkým učitelia 
školy ale i rodičia žiakov a vyškolení tréneri. Pozitívne konštatovanie je, že vedúcich i 
v tomto školskom roku robili bývalí žiaci školy a úloh sa zhostili veľmi dobre. 

 Škola v mimoškolskej činnosti veľmi úspešne spolupracovala s CVČ Domino vo 
Zvolene, kde sa zapojila do vedomostných a športových súťaží s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Škola spolupracovala na príprave podujatí s COOP Jednotou, SFZ, SSZ, 
ZPO ako i obcami v regióne a pod.  

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

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca so zriaďovateľom, mestom Sliač, je na dobrej úrovni. Primátor mesta p. 
Ing. Daniel Dunčko, zástupkyňa primátora mesta p. Mgr. Ľuboslava Bieliková, 
prednosta MsÚ p. Ing. Jozef Žabka sa priebežne zaujímali a záujímajú o činnosť školy 
a školských zariadení /školská jedáleň pri ZŠ - ŠJ pri ZŠ, školský klub detí - ŠKD/. 
Podľa možností zriaďovateľ pomáha škole, jej vedeniu, riešiť vzniknuté problémy 
/napr. výmena varného kotla, oprava vozidla na rozvoz stravy a pod./. Predovšetkým 
sú to opatrenia z kontrol RÚVZ Zvolen, OZ PO SR- Hasiči.  

Dobrá je spolupráca s hlavným architektom mesta, s ktorým vedenie školy konzultuje 
všetky postupy pri úprave areálu školy. Pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu s 
MsKS Sliač pri príprave spoločných podujatí pre deti Sliača ako napr. karnevaly pre 
žiakov školy, Mikuláš v meste, cesta rozprávkovým lesom, prípravu a realizáciu 
rôznych podujatí ako napr. súťaže v prednese a próze, maratón v čítaní, rozlúčka so 
žiakmi 9.ročníkov, organizácia výtvarných súťaží a pod. Veľmi dobrá je spolupráca pri 
zabezpečovaní divadelných a filmových predstavení, besied so spisovateľmi a 
zaujímavými ľuďmi, besied o literárnych dielach, zabezpečovanie lektorov s 
problematikou sexuálnej výchovy a výchovy k rodičovstvu, preventívnej činnosti v 
oblasti drogových závislostí, ochrany životného prostredia a pod.  



Pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu s Radou školy, predovšetkým s predsedom 
p. Ing. Moravčíkom a Radou rodičov, jej predsedníčkou p. Ing. Sabolovou a novým 
zložením Rady školy po voľbách do samosprávy. Na každom zasadnutí Rady rodičov 
a Rady školy bol prítomný zástupca školy. Rodičia boli podrobne informovaní o živote 
v škole, o potrebách školy. Rada rodičov z prostriedkov získaných 2% z podielu daní 
zabezpečila pre školu výkresy, farby a ďalšie potreby pre výtvarnú výchovu, prispeli 
na darčeky k Vianociam a na MDD, všetkým žiakom školy na záver školského roka, 
vecné darčeky pre žiakov 9. ročníka pri rozlúčke so školou a pod.  

Spolupráca základnej školy so školskými zariadeniami pôsobiacimi v meste a v okolí 
je primeraná možnostiam a tradíciám, postavená na dobrej spolupráci z minulosti. 
Predovšetkým je v záujme samotnej školy, aby budúci prváčikovia boli pripravení na 
prácu v škole, aby boli oboznámení o tom čo ich v škole čaká, aby to vedeli 
predovšetkým ich rodičia. Za týmto účelom sme organizovali mnohé spoločné akcie 
aj pre deti predškolských zariadení, ako zápis prváčikov do 1.ročníka, stretnutia s 
rodičmi budúcich prváčikov, návštevy na vyučovaní v škole, otvorené vyučovacie 
hodiny a pod.  

Spolupráca so ZUŠ je tradične na dobrej úrovni, nielen pri zabezpečovaní 
celomestských podujatí a akcií. ZUŠ uskutočnila pre všetkých žiakov školy výchovný 
koncert.  

Spolupráca s odborovou organizáciou na škole je štandardná, obojstranne dlhodobo 
korektná. V školskom roku bolo potrebné riešiť prípravu nového školského roku, kde 
sa stala nevyhnutou organizačná zmena a zníženie počtu pedagogických 
zamestnancov v závislisti na počet tried a úväzkov na škole. Vedenie školy pre 
všetkých zamestnancov školy zabezpečilo trojdňový relaxačný pobyt v zariadení 
Hviezda v Dudinciach.  

Vedenie školy veľmi úzko a úspešne spolupracuje s právnickými osobami pôsobiacimi 
v meste, predovšetkým s Armádou SR, Kúpeľmi Sliač a.s. a rôznymi menšími 
firmami, kde pôsobia rodičia žiakov školy. Podobne je veľmi dobrá vzájomná 
spolupráca s FK Slovan Kúpele Sliač na poli športovom, hlavne vo futbale.  

Záver 
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