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 Výchovno – vzdelávacie výsledky a plnenie úloh Plánu práce školy za školský rok 

2010/2011 boli predmetom hodnotenia na vyhodnocovacej pedagogickej rade, ktorá sa konala dňa 

30.06.2011. V priebehu celého školského roka sme plánované úlohy hodnotili na mesačných 

pracovných poradách, pedagogických radách, zasadnutiach Rady rodičov, triednych schôdzkach 

rady rodičov. Plánované úlohy na šk.r. 2010/2011 vychádzali z potrieb a moţností školy, 

predovšetkým finančných moţností. Na ich zabezpečovaní a plnení sa podieľal celý kolektív 

zamestnancov školy za úzkej spolupráce so zriaďovateľom a jeho vytvorenými inštitúciami 

/MPBH, MsKS/, kúpeľmi, vojenskou základňou, predškolskými zariadeniami, ZUŠ a ďalšími 

organizáciami a zloţkami pôsobiacimi na území mesta a jeho okolí.    

 Na začiatku školského roka 2010/2011 školu navštevovalo spolu 416 ţiakov, z ktorých bolo 

185 dievčat. Na konci školského roka bol počet ţiakov 422, z toho 188 dievčat. 

 

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 Sluţ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Juraj Nemec 
   

ZRŠ Mgr.Dana Brestovanská 
   

ZRŠ Mgr. Miloslav Storoška 
   

ZRŠ 
    

Rada školy 

 
Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Moravčík 
 

pedagogickí zamestnanci Čilliková  
 

 
Slovíková  

 
ostatní zamestnanci Baranová 

 
zástupcovia rodičov Čekanová 

 

 
Moravčík 

 

 
Šmál 

 
zástupca zriaďovateľa Bieliková  

 
iní Šimončík 

 

 
Vajdičková 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Slovenský jazyk PaedDr. Jana Čillíková 
  

Matematika Mgr. Daniela Slovíková 
  

Výchovy Mgr. Oľga Vonkomerová 
  

Biológia- Geografia Mgr. Alena Lisičanová 
  

1. stupeň Mgr. Danica Pajtášová 
  

ŠKD Tatiana Máľusová 
  

Cudzie jazyky Mgr. Alena Henešová 
  

 

Údaje o počte ţiakov 

Počet ţiakov školy: 422  

Počet tried: 21  

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 3 2 2 2 2 3 2 3 21 

počet ţiakov 45 56 39 43 47 34 60 48 50 422 

z toho ŠVVP 
  

1 2 3 
 

2 4 11 23 

z toho v ŠKD 44 51 31 19 1 
    

146 

 

I.    V Ý C H O V N O – V Z D E L Á V A C Í    P R O C E S 

 

1.   V ý c h o v n ý   p r o c e s  
 

a/   Zapojenie školy do projektov : 
 

Základná škola A. Sládkoviča Sliač sa zapojila do rôznych projektov a súťaţí. Ich vyhodnotenie 

je súčasťou tejto správy v jednotlivých prílohách, či uţ v činnosti predmetových komisií /PK/, alebo 

záujmových útvarov pôsobiacich v školskom roku 2010/2011 na škole. 

 

 

b/  Realizácia a plnenie úloh „Národného programu boja proti drogám“   
 

 V podmienkach školy sú tieto úlohy zabezpečované v plnom rozsahu vedením školy 

a koordinátorom drogovej prevencie p. Mgr. Plichtovou. Ţiaci sa zúčastnili súťaţe spolu so 

zvolenskými školami, kde druţstvo ZŠ A. Sládkoviča Sliač zvíťazilo. Správa o plnení úloh 

„Národného programu boja proti drogám“ tvorí prílohu k vyhodnoteniu  /Príloha č.1/. 

 

 

c/  Plnenie úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
 

 V priebehu celého školského roka v oblasti kriminality, protispoločenskej činnosti ţiakov 

našej školy, vzájomnému šikanovaniu sa, vydieraniu, bola zo strany vedenia školy a pedagogického 

zboru venovaná dostatočná pozornosť. Celý školský rok sa osvedčila veľmi úzka a dobrá 
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spolupráca s OO PZ SR na Sliači, mestskou políciou, keď sme dosiahli veľmi dobré výsledky 

v odhaľovaní trestnej činnosti, hlavne čo sa týka operatívnosti a objasnení jednotlivých prípadov. 

 V preventívnej činnosti za súčinnosti s OR PZ SR vo Zvolene, OO PZ SR Sliač, Mestskou 

políciou Sliač, MsKS Sliač sme uskutočnili niekoľko spoločných podujatí ako napr.: 

- dopravná výchova pre ţiakov 1.stupňa 

- návšteva dopravného ihriska v Detve – všetci ţiaci ročníkov 1. - 5.   

- besedy s príslušníkmi OO PZ SR Sliač, mestskej polície pre ţiakov 1. a 2. stupňa /kriminalita, 

správanie sa na ceste, cyklisti na komunikáciách, drogy a pod./ 

- príprava ţiakov 7. ročníkov na okresnú súťaţ „Policajt môj kamarát“. Na úrovni okresu vo 

Zvolene ţiaci 7. ročníka  skončili na 1.mieste. Druţstvo postúpilo na krajskú súťaţ, kde 

obsadilo pekné 3.miesto. 

 

 

d/  Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 
 

 Škola s plnou zodpovednosťou tejto problematike sa venuje na vyučovacích hodinách podľa 

stanovených učebných osnov pre ţiakov jednotlivých ročníkov. Okrem odučených hodín škola 

veľmi dobre spolupracuje s MsKS Sliač, kde sa uskutočnili besedy s lektormi k tejto problematike, 

zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá /sexuológ, gynekológ/. Je to predchádzajúcimi rokmi 

osvedčený spôsob v podmienkach školy a mesta, ktorý splnil i tohtoročne poţadovaný cieľ. 

 

 

e/  Výchovné poradenstvo 
 

 Činnosť na tomto úseku na škole v školskom roku 2010/2011 zabezpečovala v plnom 

rozsahu výchovná poradkyňa p. Mgr. Gocníková. Vyhodnocovacia správa za výchovné poradenstvo 

v školskom roku 2010/2011 tvorí prílohu k vyhodnoteniu /Príloha č.2/. 

 

 

f/  Činnosť špeciálneho pedagóga 
 

 Na škole v školskom roku 2010/2011 pôsobili dvaja špeciálni pedagógovia, ktorí spolu 

s pedagogickým zborom zabezpečovali vyučovací proces so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na škole podľa individuálnych plánov. Správa o činnosti špeciálnych 

pedagógov tvorí prílohu k vyhodnoteniu /Príloha č.3/. 

 

 

g/  Štatistický prehľad o správaní a dochádzke ţiakov 
 

 Hodnotenie správania ţiakov školy sa uskutočnilo 2-krát ročne na vyhodnocovacej 

pedagogickej rade k I. polroku a na koniec školského roka. Pri hodnotení správania ţiakov sme 

dodrţiavali zásady stanovené vo vnútornom poriadku školy, rešpektovali sme v plnom rozsahu 

„Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ...“. Zníţenie známky zo správania 2. stupňa je 

v plnej kompetencii triedneho učiteľa, návrh na zníţenie známky zo správania 3. a 4. stupňa 

predkladal triedny učiteľ k pripomienkovaniu a odsúhlaseniu na hodnotiacich pedagogických 

radách pedagogickému zboru.  
 

V šk. roku 2010/2011 boli udelené zníţené známky zo správania: 

Zníţená známka   2. stupňa  –   18. ţiakom   

                             3. stupňa  –   10.  ţiakom / 3.ţiaci z 1.stupňa/ 

                             4. stupňa  –     2.  ţiakom    
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Známky boli zniţované z dôvodu veľkého počtu neospravedlnených hodín, záškoláctvo, za 

drzé správanie voči učiteľom, vyhráţanie sa učiteľom a spoluţiakom, za vulgárne vyjadrovanie sa, 

za hrubé porušovanie školského poriadku, fajčenie v objektoch a v areáli školy a pod. 

 

Na konci školského roku 2010/2011 bolo udelené na konci školského roku : 

     Pokarhanie  riaditeľom školy:       23.  ţiakom 

Pokarhanie  triednym učiteľom:    20.  ţiakom 

Pochvala  riaditeľom školy:          11.  ţiakom 

Pochvala  triednym učiteľom:        4.  ţiakom  

 

Výchovná práca na škole sa riadi podľa Vnútorného poriadku školy, s ktorým sa na začiatku 

kaţdého školského roku v septembri oboznámia rodičia a ţiaci školy, čo potvrdili na záznamoch 

svojím podpisom. Vo vnútornom poriadku sú zakomponované nielen povinnosti ţiaka, ale i jeho 

práva. Usilujeme sa vypestovať v ţiakoch návyky uvedomelej disciplíny, zaloţenej na vzájomnom 

rešpektovaní učiteľov a ţiakov, ich práv a povinností. 

Počet vymeškaných hodín v šk.r. 2010/2011  je dosť vysoký. 

Dochádzka ţiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

ţiaka 

III.A. 21 1897 90,33 1897 90,33 0 0,00 

III.B. 18 1077 
 

1077 
 

0 
 

VII.C. 17 6189 364,06 5049 297,00 1140 67,06 

I.A. 22 1692 
 

1687 
 

5 
 

I.B. 22 2478 112,64 2425 110,23 53 2,41 

II.A. 20 1916 95,80 1916 95,80 0 0,00 

II.B. 19 2826 148,74 2739 144,16 87 4,58 

II.C. 17 2044 120,24 2044 120,24 0 0,00 

IV.A. 20 1444 72,20 1444 72,20 0 0,00 

IV.B. 21 1333 63,48 1305 62,14 28 1,33 

V.A. 24 2403 100,13 2403 100,13 0 0,00 

V.B. 23 2487 108,13 2189 95,17 298 12,96 

VI.A. 16 1901 118,81 1874 117,13 27 1,69 

VI.B. 17 1985 116,76 1962 115,41 23 1,35 

VII.A. 21 1736 
 

1736 
 

0 
 

VII.B. 21 2969 
 

2904 
 

65 
 

VIII.A. 25 2507 100,28 2507 100,28 0 0,00 

VIII.B. 23 2819 122,57 2693 117,09 126 5,48 

IX.A. 17 2336 137,41 2336 137,41 0 0,00 

IX.B. 15 1814 120,93 1734 115,60 80 5,33 

IX.C. 16 2714 169,63 2700 168,75 14 0,88 
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 Neospravedlnená neprítomnosť ţiakov v škole, sa v priebehu celého školského roka 

mesačne vyhodnocovala. O neospravedlnených hodinách ţiakov boli písomne upozorňovaní rodičia 

ţiakov, 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 

ţiakov – detí na vyučovanie malo za následok prijatie rôznych opatrení zo strany prokurátora, 

polície, súdu, okresného úradu práce, smerom k zákonným zástupcom a k rodičom ţiakov. Tu je 

potrebné konštatovať a vyzdvihnúť prácu triednych učiteľov za ich zodpovednú prácu pri 

zabezpečovaní veľkého mnoţstva potrebnej korešpodencie /posudky, správy o povesti a pod. na 

ţiakov/.  
 

h/  Záujmová mimoškolská činnosť 

 Mimoškolská činnosť na škole v školskom roku 2010/2011 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 krúţkov 

a záujmových útvarov robili predovšetkým učitelia školy, ale i rodičia a tréneri ţiakov. Pozitívne 

konštatovanie je, ţe vedúcich i v tomto školskom roku robili bývalí ţiaci 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 súťaţí s celoslovenskou pôsobnosťou. Škola 

spolupracovala na príprave podujatí s COOP Jednotou, SFZ, SSZ, ZPO ako i obcami v regióne a 

pod. Vyhodnotenie krúţkovej činnosti tvorí prílohu k vyhodnoteniu /Príloha č.10/. 
 

 Z umiestnených vzdelávacích poukazov na ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 

2010/2011 pracovali nasledovné záujmové útvary : 

Názov záujmového krúţku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Aikido 57 
 

Mgr. Andrea Satmarová 

Anglický jazyk - prakt. cvičenia 20 
 

Mgr. Eva Pintérová 

Angličtina pre najmenších 14 
 

Mgr. Eva Pintérová 

Angličtina pre najmenších 17 
 

Mgr. Zlatica Uramová 

Bedmintonový krúţok 39 
 

Mgr. Marta Suchá 

Bedmintonový krúţok 41 
 

Ing. Jurčiak 

Fitnes 19 
 

p. Ďurčík 

Futbal - mladší ţiaci 16 
 

p. Švec 

Futbal - predprípravka 26 
 

p. Jozef Bartanus 

Futbal - prípravka 15 
 

Mgr. Radoslav Ištván 

Futbal - starší ţiaci 19 
 

Bc. Lukáš Hačkulič 

Krúţok slovenského jazyka  24 
 

Mgr. Elena Plichtová 

Matematický  29 
 

Mgr. Marta Miešková 

Počítačový 1 22 
 

Mgr. Daniela Slovíková 

Počítačový 2 25 
 

Mgr. Miloslav Storoška 

Strelecký krúţok 23 
 

Tatiana Máľusová 

Školský klub 145 
 

Vychovatelky ŠKD 

Tenisový krúţok 17 
 

Ing. Juraj Höhér 

Tvorivé dielne a ľudové remeslá 41 
 

Mgr. Oľga Vonkomerová 

Učíme sa jazyky-ruský jazyk 13 
 

Mgr. Mária Gocníková 

Volejbal - mladšie ţiačky 17 
 

Mgr. Dušan Lehocký 

Výtvarný krúţok 19 
 

Mgr. Jarmila Fedorová 
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Do pravidelnej mimoškolskej činnosti v šk.r. 2010/2011 je zapojených  celkom  385  ţiakov, 

ktorí navštevujú aj viac ako jeden záujmový útvar. 

 

 

2.  V z d e l á v a c í   p r o c e s  
 

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

vzdelaní boli všetci učitelia, takţe bolo moţné odborne vyučovať všetky predmety. Kladom je, ţe 

škola má dvoch špeciálnych pedagógov, čo má pozitívny dopad na ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri výbere a spôsobe prezentovania učiva ţiakom učitelia kládli 

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/. 
 

     V školskom roku 2010/2011 prospelo 395 ţiakov a  neprospelo 20 ţiakov, 

neklasifikovaní boli 2 ţiaci. Ţiaci budú robiť opravné skúšky 30. a 31.08. 2011.  
 

Celkový prospech ţiakov našej školy bol v školskom roku 2010/2011  1,625, čo je zlepšenie 

oproti školskému roku 2009/2010 /prospech 1,769/; i oproti školskému roku 2008/2009 /prospech 

2,002/. 

Prospech ţiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

III.A. 21 21 0 0 

III.B. 18 18 0 0 

VII.C. 17 12 5 0 

I.A. 22 22 0 0 

I.B. 22 21 1 0 

II.A. 20 20 0 0 

II.B. 19 19 0 0 

II.C. 17 17 0 0 

IV.A. 20 20 0 0 

IV.B. 21 21 0 0 

V.A. 24 24 0 0 

V.B. 23 21 2 0 

VI.A. 16 15 1 0 

VI.B. 17 17 0 0 

VII.A. 21 21 0 0 

VII.B. 21 21 0 0 

VIII.A. 25 25 0 0 

VIII.B. 23 19 4 0 

IX.A. 17 17 0 0 

IX.B. 15 15 0 0 

IX.C. 16 16 0 0 
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Klasifikácia tried 

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

III.A. 1,33 
           

1 
 

1 

III.B. 1,53 
           

1 
 

1,06 

VII.C. 
  

3,63 3,53 
  

3,12 
  

3,35 3,76 
 

1,12 3,29 
 

I.A. 
            

1 
 

1 

I.B. 
            

1,04 
 

1,05 

II.A. 
            

1 
 

1,05 

II.B. 
            

1 
 

1,06 

II.C. 
            

1 
 

1,06 

IV.A. 1,7 
           

1,05 
  

IV.B. 1,67 
           

1 
  

V.A. 2,33 
  

1,88 
  

1,88 
   

2,46 
 

1 
  

V.B. 2,35 
  

2 
  

2 
   

2,35 
 

1 
  

VI.A. 
 

2,25 
 

1,88 
  

1,82 
  

2 2,19 
 

1 1,82 
 

VI.B. 
 

2,71 
 

2,53 
  

2,12 
  

2,53 2,59 
 

1 2,29 
 

VII.A. 
 

1,57 
 

1,19 
  

1 
  

1,33 1,19 
 

1 1,1 
 

VII.B. 
 

2,71 
 

2,05 
  

2,05 
  

2,19 1,95 
 

1,05 1,9 
 

VIII.A. 1,64 
     

1,16 
  

1,56 
  

1 1,68 
 

VIII.B. 3 
     

3,17 
  

3 
  

1,61 2,74 
 

IX.A. 1,94 
     

1,11 
  

1,59 
  

1 1,29 
 

IX.B. 2,57 
     

1,93 
  

2,4 
  

1 2,87 
 

IX.C. 3,19 
     

2,5 
  

2,06 
  

1 3,19 
 

 

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

III.A. 
 

1,43 
           

1,29 
 

III.B. 
 

1,56 
           

1,56 
 

VII.C. 3,12 3,76 
      

2,47 
      

I.A. 
 

1,32 
           

1,18 
 

I.B. 
 

1,41 
           

1,36 
 

II.A. 
 

1,65 
           

1,5 
 

II.B. 
 

1,37 
         

3 
 

1,06 
 

II.C. 
 

1,59 
           

1,41 
 

IV.A. 
 

1,7 
         

1,1 
 

1,7 
 

IV.B. 
 

1,71 
         

1,19 
 

1,1 
 

V.A. 1,79 2,33 
      

1,38 
      

V.B. 1,74 2,48 
      

1,61 
      

VI.A. 1,69 2,31 
    

1,44 
 

1,59 
      

VI.B. 1,65 3 
      

1,88 
      

VII.A. 1,14 1,76 
    

1,18 
 

1,05 
      

VII.B. 1,81 2,86 
    

2,22 
 

1,43 
      

VIII.A. 1 1,64 
       

1,04 
  

1,28 
  

VIII.B. 
 

3,48 
       

2,39 
  

2,78 
  

IX.A. 1,12 2,24 
       

1 
  

1,18 
  

IX.B. 
 

3 
       

1,4 1,13 
 

2,13 
  

IX.C. 
 

3,69 
       

1,81 1,19 
 

2,38 
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Trieda RUJ 1RJ 2RJ SJL Spr SEE SPH TEH THD TSV TEV TEV ŠPT THF VLA 

III.A. 
   

1,43 1 
     

1 
   

1,43 

III.B. 
   

1,89 1 
     

1 
   

1,35 

VII.C. 
 

3,76 
 

3,59 1,71 2,35 
  

2,65 2,35 
     

I.A. 
   

1,41 1 
     

1,14 
    

I.B. 
   

1,36 1,09 
     

1 
    

II.A. 
   

1,65 1 
     

1 
   

1,6 

II.B. 
   

1,58 1,21 
     

1 
   

1 

II.C. 
   

1,47 1 
     

1 
   

1,12 

IV.A. 
   

1,4 1 
     

1 
   

1,9 

IV.B. 
   

1,71 1 
     

1 
   

1,86 

V.A. 
   

2,5 1,08 
  

1,21 
 

1,46 
     

V.B. 
   

2,17 1,22 
  

1,35 
 

1,48 
     

VI.A. 
  

2,57 2,5 1,06 
    

1,24 
     

VI.B. 
  

2,35 2,76 1 
    

1,29 
     

VII.A. 
  

1,75 1,86 1 1 
  

1 1,05 
     

VII.B. 
  

2,58 2,86 1,14 1,33 
  

1,29 1,33 
     

VIII.A. 
   

2 1 
     

1,08 
    

VIII.B. 
   

3,04 1,35 
  

2 
  

1,18 
    

IX.A. 
   

2 1 
     

1 
    

IX.B. 3 
  

2,87 1,2 
  

1 
  

1,09 
    

IX.C. 
   

3,31 1,25 
  

1 
  

1,31 
    

 

Trieda VUM VYV VSP ZEM 

III.A. 
 

1 
  

III.B. 
 

1 
  

VII.C. 
 

2,24 1,29 
 

I.A. 
 

1 
  

I.B. 
 

1,09 
  

II.A. 
 

1,1 
  

II.B. 
 

1 
  

II.C. 
 

1,12 
  

IV.A. 
 

1,29 
  

IV.B. 
 

1,38 
  

V.A. 
 

1,38 
  

V.B. 
 

1,3 
  

VI.A. 
 

1,06 1,19 
 

VI.B. 
 

1 1 
 

VII.A. 
 

1,1 
  

VII.B. 
 

1,33 1 
 

VIII.A. 
 

1,2 
 

1,16 

VIII.B. 
 

1,52 
 

2,61 

IX.A. 
 

1 
 

1,12 

IX.B. 
 

1,07 
 

1,87 

IX.C. 
 

1,06 
 

2,63 
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Z uvedených priemerov vyplýva, ţe najlepší prospech na 1. stupni dosiahli triedy : 

1.  II.B.  -    1,13   3.    I.B.   -  1,19 

2.  I.A.  -    1,15   4.  III.A.  -  1,21 

na 2. stupni to boli triedy : 

    1.     VII.A.  -  1,23           3.     VI.A.   -   1,75 

    2.     VIII.A.  -  1,34          4.     V.A.    -   1,79 
 

 Škola podľa „Koncepcie“ vytvára podmienky, aby všetci pedagogickí i nepedagogickí 

zamestnanci školy získali dostatočné skúsenosti s prácou na počítači. Počítače a internet sú 

zavedené v kaţdej kancelári, zborovni, a zamestnanci ich môţu celodenne vyuţívať pre svoju 

potrebu.  
 

 Ţiaci školy majú dostatok priestoru a moţností pracovať na počítačoch a to nielen v rámci 

mimoškolskej záujmovej krúţkovej činnosti. Škola má plne vybavené uţ tri počítačové učebne 

/jedna pre 1.stupeň, dve pre 2.stupeň/, zakúpením nových IKT, vyuţívaním PC na vyučovaní 

rôznych predmetov sa stav v počítačovej gramotnosti ţiakov postupne zlepšuje. Internet je 

zabudovaný v 5. triedach, okrem počítačových učební. 
 

 Správy o činnosť MZ na 1. stupni /Príloha č.4/,  PK  SJL /Príloha č.5/,  PK  MAT-FYZ-TEH  

/Príloha č.6/,   PK  DEJ-ZEM- PRI-CHE  /Príloha č. 7/,  PK  výchov  /Príloha č. 8/, PK cudzích 

jazykov /Príloha č. 9/  sú spracované v písomnej podobe. 
  

K výsledkom prijatia ţiakov na školy končiacich povinnú školskú dochádzku ako i prijatiu 

ţiakov na stredné školy z  8. a 9. ročníka je spracovaná „Vyhodnocovacia správa za výchovné 

poradenstvo v šk.r. 2010/2011“ p. Mgr. Gocníkovou, ktorá tvorí prílohu k vyhodnoteniu. 

S umiestnením ţiakov na stredné školy a učilištia môţeme vysloviť absolútnu spokojnosť, boli 

umiestnení všetci ţiaci. 

 

 

3.   K o n t r ó l n a    a   h o s p i t a č n á    č i n n o s ť 
  

 Kontrolná a hospitačná činnosť na škole bola zabezpečovaná vedením školy v priebehu 

celého školského roku. Oblasti hospitačnej činnosti boli uvedené v mesačných plánoch činnosti. 

Počas celého školského roku vedenie školy /ZRŠ I, ZRŠ II/ uskutočnilo spolu cca 12 hospitácií. 

Hospitačná činnosť bola rozdelená na : 

- orientačnú    - plnenie povinností pedagogických zamestnancov  

                       - dodrţiavanie plnenia učebných osnov 

                       - príprava a úroveň práce stálych pedagogických zamestnancov, praktikantov, 

                         začínajúcich a nových pedagogických zamestnancov 

- všeobecnú    - práca učiteľov na vyučovacej hodine /vyjadrovanie, písomný prejav, grafický   

                         prejav, vyuţívanie nových metód a foriem práce, vyuţívanie na hodinách 

                         didaktickej techniky, aktivita ţiakov, práca integrovaných ţiakov, práca  

                         problémových ţiakov a pod./ 

- tematická     - práca s triedou 

                       - klasifikácia ţiakov 

                       - práca triedneho učiteľa, vedenie triednej dokumentácie 

                       - spolupráca s rodičmi   

 Kontrolná činnosť okrem vyučovacieho procesu bola orientovaná na činnosť výchovného 

poradcu, činnosť špeciálnych pedagógov, príprava vedúcich a činnosť krúţkov v rámci 

mimoškolskej činnosti, činnosť hospodárskeho úseku – zabezpečil RŠ /spisová dokumentácia, 

kontrola činnosti ekonómky školy a hospodárky školy, vedenie peňaţného denníka a stav pokladne, 

evidencia došlých a uhradených faktúr, evidencia poplatkov za ŠKD a ŠJ, inventarizácia, archív 

a pod./ činnosť ŠKD /ZRŠ I/, činnosť ŠJ pri ZŠ, stav pracovného prostredia, činnosť upratovačiek, 
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činnosť školníka a kuričov,  kontrola areálu školy a pod. Túto kontrolu vykonávalo predovšetkým 

vedenie školy, hlavne RŠ. 

 V priebehu školského roka 2008/2009 rodičia nepodali ţiadne sťaţnosti ani upozornenia na 

činnosť pedagogických zamestnancov školy.  

 

 

II.   S P O L U P R Á C A     S   R A D O U   R O D I Č O V,    R A D O U     Š K O L Y,     

       I N Ý M I     Š K O L A M I,    Z R I A Ď O V A T E Ľ O M,    O D B O R O V O U 

       O R G A N I Z Á C I O U,    I N Š T I T Ú C I A M I   A     Z A R I A D E N I A M I  

       V    O B V O D E    Š K O L Y 

 

 Spolupráca so zriaďovateľom, mestom Sliač, je na dobrej úrovni. Primátori mesta pp. 

Stanislav Koreň, Ing. Daniel Dunčko, zástupcovia primátora mesta pp. Dr. Milan Šimončík, Mgr. 

Ľuboslava Bieliková, prednosta MsÚ p. Eduard Vágner sa priebeţne zaujímali a záujímajú 

o činnosť školy a školských zariadení /školská jedáleň pri ZŠ, školský klub detí./. Podľa moţností 

zriaďovateľ pomáha škole, jej vedeniu, riešiť vzniknuté problémy. Predovšetkým sú to opatrenia z 

kontroly RÚVZ Zvolen, závery komplexnej poţiarnej kontroly OHZ a pod. Pozitívne je potrebné 

hodnotiť dokončenie odstránenie plesne v malej telocvični a tým jej sprevádzkovanie v krátkom 

čase v priebehu školského roku, vybudovanie novej asfaltovej prístupovej cesty k športovej hale, 

k školskej jedálni. 

Dobrá je spolupráca s hlavným architektom mesta, s ktorým vedenie školy konzultuje všetky 

postupy pri úprave areálu školy. Podobne boola veľmi dobrá je spolupráca s PBH mestský podnik 

Sliač, s riaditeľom a pracovníkmi podniku, pri zabezpečovaní nevyhnutných opráv v škole, prevozu 

materiálu a pod. v obvode Sliača. Pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu s MsKS Sliač pri 

príprave spoločných podujatí pre deti Sliača ako napr. karnevaly pre ţiakov školy, Mikuláš v meste, 

cesta rozprávkovým lesom, prípravu a realizáciu rôznych podujatí ako napr. súťaţe v prednese 

a próze, maratón v čítaní, rozlúčka so ţiakmi 9.ročníkov, organizácia výtvarných súťaţí 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 ţivotného prostredia a pod. 

 Pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu s Radou školy a Radou rodičov, jej 

predsedníčkami a novým zloţením Rady školy po voľbách do samosprávy. Na kaţdom zasadnutí 

Rady rodičov a Rady školy bol prítomný zástupca školy. Rodičia boli podrobne informovaní 

o ţivote 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, učiteľom ku Dňu učiteľov, všetkým ţiakom školy na záver školského 

roka, vecné darčeky pre ţiakov 9. ročníka pri rozlúčke so školou a pod.  

 Spolupráca základnej školy so školskými zariadeniami pôsobiacimi v meste a v okolí je 

primeraná moţnostiam 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 ţiakov školy výchovný koncert. 

 Spolupráca s odborovou organizáciou na škole je štandardná, obojstranne dlhodobo 

korektná. V minulom školskom roku nebolo sporných vecí vo vzájomnej činnosti. Pracovný 

poriadok školy, dochádzkový systém, kolektívna zmluva boli prijaté bez závaţných pripomienok.
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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 ţiakov školy. Podobne je veľmi dobrá vzájomná spolupráca s FK Slovan Kúpele Sliač na 

poli športovom, hlavne vo futbale.  

 

 

III.   P R E Z E N T Á C I A      Š K O L Y     N A     V E R E J N O S T I 

 

 Základná škola A. Sládkoviča Sliač sa verejnosti prezentuje predovšetkým svojou 

činnosťou, keď sa zaraďuje dlhodobo medzi popredné školy v okrese Zvolen. Škola dosahuje 

kaţdoročne veľmi dobré výsledky v rôznych vedomostných súťaţiach na úrovni okresu, regiónu, 

kraja i Slovenska. Športová činnosť je tieţ bohatá cez výsledky na úrovni okresu, regiónu, kraja i na 

úrovni Slovenska. Úspechy sú zásluhou dobrej a zásluţnej práce pedagogických zamestnancov 

školy i nadšencov v rámci mimoškolských krúţkových aktivít. 

 Činnosť školy je veľmi podrobne monitorovaná nielen ţiakmi školy, rodičmi ale i blízkym 

okolím. Jej koncepcia rozvoja musí byť a ona je čitateľná a transparentná širokej verejnosti. Tak 

ako po minulé roky, zvlášť však v týchto a najbliţších rokoch, úspechy či neúspechy školy budú 

mať vţdy veľký vplyv na ďalšiu existenciu školy, jej dôveryhodnosť. 

Počet ţiakov školy bude závisieť od mena školy, podmienok súvisiacich s výchovno – 

vyučovacími podmienkami ţiakov, prostredím, kde budú ţiaci celé dni počas i mimo vyučovania 

ţiť, vybavením školy na vyučovací proces i mimoškolskú činnosť, odbornosťou zamestnancov 

školy, to všetko bude mať vplyv na rozhodnutia rodičov či svoje deti zveria do rúk zamestnancov 

práve našej školy.  

Prezentáciu školy na verejnosti je potrebné pravidelne vylepšovať. Zlepšili sme činnosť na 

úseku prezentácie cez internet, ţiaci – ţiacky parlament začal vydávať školský časopis. 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.  

 

 

IV.    P E R S O N Á L N A      O B L A S Ť  
 

Personálna oblasť na škole, počet zamestnancov školy, je závislý od počtu ţiakov 

navštevujúcich školu. Počet ţiakov kaţdoročne klesá, čo má dopad na pracovno – právne vzťahy na 

škole.  

 V školskom roku 2010/2011 školu navštevovalo 417 ţiakov, z toho 188 dievčat.  

 Na škole v školskom roku pracovalo 55 zamestnancov, z ktorých bolo 32 pedagogických 

zamestnancov, 2. špeciálne pedagogičky, v ŠKD spolu fyzicky 6, ale úväzkom 5.vychovávateliek,  

9.správnych zamestnancov z ktorých bolo 1,5. zamestnancov hospodársko-správneho úseku 

/fyzicky 2.zamestnanci/, 1 školník, 2 zamestnanci - kuriči /2 –krát 1/2 úväzok/,  4 upratovačky a 1 

upratovač. V školskej jedálni pri ZŠ pracovalo spolu 7.zamestnancov vrátane vedúcej /1. 

zamestnanec na 1/2 úväzok zabezpečujúci rozvoz stravy/. 
 

 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 2010/2011 vyučovali jednotlivé predmety nasledovní pedagogickí 

zamestnanci : 

Ţiakov so špeciálnymi VVP na 1. a 2. stupni učia - pp. Mgr. Höherová, Mgr. Vígľašová   

  

1. stupeň :      pp. Mgr. Bernátová, Mgr. Dinová,  Mgr. Lichá,  Mgr. Majerská,  Mgr. Mechelová,   

                       Mgr. Mihálová,  Mgr. Pajtášová,  Mgr. Suchá a  Mgr. Brestovanská-ZRŠ I 

Cudzí  jazyk – ANJ  -  vyučujú  na 1. stupni :  
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pp. Mgr. Brestovanská, Mgr. Dinová, Mgr. Mihálová,  Mgr. Mriţová,  Mgr. Pajtášová,  

Mgr.Pintérová,  Mgr. Uramová,.  

NBI, NBE vyučujú -  pp.farárka Mgr. Jakušová, farár Mgr.Ing. Geljen, Mgr. Spišiaková 

IFV  - pp. Mgr. Dinová, Mgr. Lichá, Mgr. Majerská, Mgr.Mechelová, Mgr. Mihálová, Mgr. Štrbík 

HUV -  Mgr. Vonkomerová, Mgr. Krutá, 

TEV  -  Mgr. Ištván 

ETV  -  Mgr. Plichtová 
 

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. Mriţová, Mgr. Pintérová, Mgr. Storoška-ZRŠ I, Mgr. Uramová 

2AJ   -   p. Mgr. Pintérová, 

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

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

NEJ   -   pp. Mgr. Henešová, PaedDr. Novodomská, 

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. Henešová, Mgr. Gocníková 

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

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. Lichá, Mgr. Gocníková, Mgr. Plichtová, 

NBI, NBE  -   pp. Mgr. Geljen, Mgr. Jakušová, Mgr. Spišiaková,  

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. Miešková 
 

Poznámka :   Podčiarknuté mená učiteľov v šk.r. 2010/2011  učili predmety neodborne, resp. nemali 

poţadovanú aprobáciu na daný vyučovací predmet.   
 

V šk.r. 2010/2011 týţdenne 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 týţdenne z 423 vyučovacích hodín bolo 331 hodín – 78,25 % odučených aprobovanými 

učiteľmi a 92 hodín – 21,75 % neaprobovanými učiteľmi. Celkove týţdenne 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. 
 

 Škola podľa „Koncepcie“ vytvára podmienky, aby všetci pedagogickí i nepedagogickí 

zamestnanci školy získali dostatočné skúsenosti s prácou na počítači. Počítače a internet sú 

zavedené v kaţdej kancelári, zborovni, a zamestnanci ich môţu celodenne vyuţívať pre svoju 

potrebu.  
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V.    B E Z P E Č N O S Ť     A     O C H R A N A       Z D R A V I A     P R I    P R Á C I,   

        P O,  C O. 

  

 Činnosť na tomto úseku je zabezpečovaná uţ štvrý školský rok p. Teremovou, 

bezpečnostným a poţiarnym technikom, s ktorou škola má uzavretý zmluvný vzťah, čo malo a má 

za následok pozitívny stav na škole a školských zariadeniach /školská jedáleň, školský klub detí/. Je 

spracovaná v zmysle zákona kompletná písomná dokumentácia, zamestnanci školy sú preškolení 

v poţadovanom rozsahu vedomostí, podľa potreby aj opakovane.  

 Škola má zavedenú „Poţiarnu knihu“, „Knihu úrazov“ do ktorých podľa potreby sú 

zaznamenávané zápisy. V školskom roku 2010/2011 je v poţiarnej knihe je 9 záznamov, v knihe 

úrazov je evidovaných v období sept.-dec.2010  6 úrazov, v období jan.-jún 2011 5 úrazov, spolu 

v šk.r. 2010/2011 je evidovaných 11 úrazov.  

 V školskom roku 2010/2011 vedenie školy zabezpečilo revízie všetkých zariadení na škole 

/elektrická inštalácia, plynové pece, komíny, elektrospotrebiče pouţívané na škole a v ŠJ, výťah, 

telovýchovné zariadenia a náradie, poţiarne hydranty, hasiace prístroje a pod./. Pozitívne stav na 

škole hodnotila i kontrola SZPO. Štátny zdravotný ústav uskutočnil následnú kontrolu prostredia 

v ŠJ, kde konštatoval splnenie všetkých opatrení. RÚVZ Zvolen uskutočnil komplexné previerky 

v školskej jedálni v samotných priestoroch vyuţívaných k zabezpečeniu vyučovacieho procesu. 

 Materiálno-technické zabezpečenie školy pre zabezpečenie kvalitného vyučovacieho 

procesu je na dostatočnej úrovni. Učebné pomôcky na škole sú zabezpečené na poţadovanej úrovni, 

priebeţne sa dopĺňajú podľa finančných moţností školy. 

 

 

 

VI.    Č E R P A N I E      R O Z P O Č T U     Š K O L Y     Z A      R O K      2  0 1 0     A    

         P R V Ý     P O L R O K      K A L E N D Á R N E H O       R O K A     2 0 1 1.    

 

 Čerpanie rozpočtu školy a  jej zloţiek za rok 2010 a I. polrok kalendárneho roku 2011 

spracovali p. Kapustová Lucia, ekonómka a účtovníčka školy, riaditeľ školy, a tvorí prílohu 

k vyhodnoteniu  /Príloha č. 11/. 

 

 

 

 

VII.    Z Á V E R      K     V Š E O B E C N E J      Č A S T I   
   
 Školský rok 2010/2011 bol hodnotený dňa 30.06. 2011 na hodnotiacej pedagogickej rade 

riaditeľom školy. Podrobnosti sú uvedené v zápisnici z rokovania pedagogickej rady /samostatný 

zošit /. 

 V priebehu školského roka 2010/2011 všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci 

školy boli priebeţne informovaní o kaţdom kroku vedenia školy, o finančných tokoch, 

o pripravovaných zmenách pre nový školský rok, o sťaţnostiach a pripomienkach rodičov o ich 

riešení. Pozitívnym krokom bolo, ţe v porovnaní s minulými školskými rokmi nedošlo 

k rozviazaniu pracovno-právneho z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny. Na dobrom mene 

školy v regióne, výsledkoch na poli vedomostnom i športovom, majú zásluhu všetci zamestnanci 

a ţiaci školy, za čo im patrí poďakovanie.  
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VIII.     V Y H O D N O T E N I E      K O N K R É T N Y C H      Ú L O H     P L Á N U  

              P R Á C E     V     Š K O L S K O M     R O K U      2 0 1 0 / 2 0 1 1 . 

 

  Plán práce na školský rok 2010/2011 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 všetkých 44 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 ţiakov do školy z problémových rodín, resp. 

s rodín zo sociálne sťaţeného 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.  

 

2.  Výchovno – vzdelávacie aktivity : 
 

2.1.  Všeobecné pokyny 

 V priebehu školského roka bolo zabezpečené vedením školy splnenie všetkých 26 úloh. 
 

2.2.   Základná  škola 

 V priebehu školského roka bolo splnených všetkých 14 bodov. Vedenie školy podobne ako 

v minulom školskom roku zrealizovalo pre ţiakov školy 2. – 5. ročníka návštevu detského 

dopravného ihriska s praktickým výcvikom v Detve. Dopravná výchova na škole bola doplnená 

spoluprácou a praktickými ukáţkami 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 ţiakov školy.  
  
2.3.  Výchova a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

V priebehu školského roka bolo splnených všetkých 42 bodov. Tieto boli priebeţne zabezpečované 

vedením školy za súčinnosti s odbornými centrami pôsobiacimi v obvode školy. Škola nemá 

školského psychológa, v tomto školskom roku sme mali 35 ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Z toho počtu boli dve ţiačky intelektuálne nadané. Škola cez dvoch 

špeciálnych pedagógov a vybraných učiteľov zabezpečila ich vzdelávanie. 

 

3. Školské zariadenia : 
 

3.1. Školský klub detí 

           V priebehu školského roka bolo splnené všetky 4 úlohy. Školský klub detí mal vypracovaný 

plán činnosti na celý školský rok. Jeho zhodnotenie je súčasťou vyhodnocovacej správy. 
 

3.2.  Školské účelové zariadenia  

 Počas školského roka boli splnené všetky úlohy. V školskej jedálni sa uskutočnila kontrola 

RÚVZ vo Zvolene, ktorá uloţila opatrenia, ktoré vedenie školy a vedúca školskej jedálne 

v stanovených termínoch splnilo.  Aj tomto školskom roku ţiaci mali moţnosť spestriť si stravu o  

mliečne výrobky z automatu ktorý prevádzkovala firma RAJO. 
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IX. Z Á V E R 
 

 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 zloţiek školy, spolupráca so 

všetkými zloţkami pôsobiacimi na území mesta a jeho okolí vrátane zriaďovateľa – mesta Sliač, 

môţeme hodnotiť pozitívne. Dosiahli sme veľmi dobré výsledky na úseku vzdelanostnom 

i športovom poli, v mimoškolskej činnosti záujmových útvarov na škole. Bliţšie o činnosti je 

moţné sa zoznámiť v prílolohách vyhodnocovacej správy. 

   

 Poďakovanie za dosiahnuté výsledky a prezentáciu školy patrí všetkým zamestnancom.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Odporúčania pre školský rok  2011/2012 : 

 

Výchovno – vyučovací proces: 

 

- zabezpečiť v zmysle nového školského zákona výchovno-vyučovací proces  na škole 

v plnom rozsahu 

- spracovať školský vzdelávací program pre 1.,2.,3.,4., 5.,7.,a 8.ročník a priebeţne zabezpečiť 

prípravu školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník ZŠ a budúci školský rok podľa 

usmernení MŠVVaŠ SR 

- naďalej viac vyuţívať moderné vyučovacie formy a metódy, účelne vyuţívať učebné 

pomôcky a didaktickú techniku, viac vyuţívať počítačové učebne pri výučbe jednotlivých 

predmetov 

-     systematicky pracovať s tematickými plánmi a so štandardami 

- vytvárať podmienky a príleţitosti na sebahodnotenie práce ţiaka, vyuţívať rôzne formy 

a metódy hodnotenia ţiakov 

- naďalej skvalitňovať prácu s integrovanými ţiakmi 

-     naďalej podporovať rozvoj mimoškolskej činnosti ţiakov 

- dbať na zlepšenie uvedomelej disciplíny ţiakov 

- v ŠKD vyuţívať pestrejšie a zaujímavejšie formy a metódy výchovnej práce 

 

Personálne zabezpečenie vyučovania: 
 

- naďalej udrţať vhodnú aprobačnú skladbu učiteľov 

- doriešiť obsadenie miest učiteľa náboţenskej výchovy–katolíckeho náboţenstva, učiteľky 

pre I.stupeň /1.ročník/, asistenta učiteľa pre ţiačku Králikovú /autizmus/  

 

Materiálno – technické vybavenie školy: 
 

- modernizovať a doplniť učebné pomôcky podľa finančných moţností školy 

- zlepšiť vzhľad interiéru a exteriéru školy /zabudovanie ďalších lavičiek na sedenie, 

perspektívne riešiť moţné oplotenie areálu školy, sprevádzkovanie multifunkčného ihriska 

pri športovej hale, dobudovanie ihrísk /pieskové ihrisko, futbalové ½ ihrisko/  

- zabezpečiť nevyhnutnú výmenu podlahovej krytiny v  triedach  

- podľa finančných moţností školy a zriaďovateľa pripraviť a realizovať rekonštrukciu 

sociálnych zariadení v priestoroch školských dielní. 
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Spolupráca s rodičmi : 
 

- zosúladiť výchovné pôsobenie školy a rodiny /záškoláctvo, alkohol, fajčenie, drogy a pod./ 

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi integrovaných ţiakov, rómskych ţiakov a s rodičmi 

problémových ţiakov 

- zvýšiť záujem rodičov o dianie v škole 

- získať rodičov pre vedenie krúţkov a sponzorstvo 

 

 

 

 

 

 

Spracoval :    Mgr. Juraj Nemec, riaditeľ školy 
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Príloha č. 1                

Vyhodnotenie plánu koordinátora prevencie závislostí 

v školskom roku 2010/2011 

 

 

Plán činnosti vychádzal z úloh Národného programu boja proti drogám. Na začiatku 

školského roka boli rodičia na triednych schôdzkach Rady rodičov informovaní o činnosti  

preventívnych a poradenských zariadení, ako aj o postupe školy v prípade porušenia školského 

poriadku v danej oblasti. Taktieţ ţiaci boli poučení o zákaze uţívania, prechovávania a rozširovania 

akejkoľvek drogy v priestoroch školy.  

V škol. roku 2010/11 sme spolupracovali s Centrom pedagogicko -  psychologického 

poradenstva a prevencie vo Zvolene. Na pravidelných seminároch  sme rozoberali rozličné 

problémy z oblasti drogových závislostí a koordinátori jednotlivých škôl si navzájom vymieňali 

skúsenosti. 

Ţiaci  9.ročníka – Blahová, Vargová, Tarnociová a  Sojak  aktívne pracovali v Peer 

programe.  Pravidelne sa zúčastňovali stretnutí, ktoré organizovalo CPPPaP vo Zvolene. 

Uskutočnili besedy o škodlivosti fajčenia a poţívania alkoholu so ţiakmi 1.stupňa a ţiakmi 

5.ročníka našej školy. Do Peer programu sa zapojili aj ţiačky  8. ročníka – Boborová, Fryčová, 

Hermanová a ţiačky 7. ročníka – Gašperová, Ďuríková u Slúková. 

Ţiaci 7.A triedy sa zúčastnili akcie „Dúhové dni“  v rámci Európskeho týţdňa boja proti 

drogám  vo Zvolene , kde v okresnej súťaţi ţiakov základných škôl uplatnili svoje vedomosti z 

oblasti zdravého ţivotného štýlu, závislostí, právnej výchovy  a spoločenského správania. 

V rámci „Týţdňa boja proti drogám“ pripravili ţiaci 8. ročníka reláciu do školského 

rozhlasu, v ktorej upozornili všetkých ţiakov na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša poţitie 

akejkoľvek drogy. Na problematiku drog mala upozorniť aj nástenka vo vestibule školy 

a v jednotlivých triedach. 

Na hodine etickej výchovy v 7. ročníku sa zrealizoval kvíz „Drogy“. 

Uskutočnili sa besedy s odborníkmi, a to nielen o prevencii závislostí, ale aj iných 

zaujímavých témach pre ţiakov 5.-9. ročníka.   

Na 1.stupni ZŠ vyučujúci vyuţívali ako súčasť výchovy a vzdelávania odporúčanú 

doplnkovú literatúru Nenič svoje múdre telo. Na 2.stupni ,hlavne na hodinách etickej výchovy, 

pracovali ţiaci s textami Ako poznám sám seba?, Ako zmeniť sám seba. 

V rámci hodín výtvarnej výchovy sa zrealizovala výtvarná súťaţ Zdravý ţivotný štýl. 

Ţiaci 9. ročníka sa zapojili do   preventívno – výchovného programu „Cesta k emocionálnej 

zrelosti“ v rámci hodín etickej výchovy. Program pomohol ţiakom lepšie spoznať samých seba, ako 

aj lepšie si rozumieť s rodičmi a spoluţiakmi. Mal ich naučiť reagovať a efektívnej- šie riešiť rôzne 

situácie. 

Problematike drogových závislostí venovali pozornosť vyučujúci aj na hodinách 

prírodopisu, etickej, náboţenskej a občianskej výchovy na 2.stupni, na 1.stupni na hodinách 

vlastivedy a prírodovedy. 

Ţiaci sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na problémové správanie a 

závislosti ohrozujúce ţivot.                                                                                                 

 

                                                                                             

                                                           Mgr.Elena Plichtová, koordinátor prevencie 
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Príloha č. 2 
 

Vyhodnocovacia správa za výchovné poradenstvo 

v šk. r. 2010/2011 

V školskom roku  2010/2011 práca výchovného poradenstva bola realizovaná v zmysle 

rozpracovaných pokynov MŠ SR pre ďalšie prehĺbenie profesionálnej orientácie a výchovy k voľbe 

povolania na ZŠ. 

 

1. Informačná  a poradenská činnosť VP pre ţiakov, rodičov, triednych učiteľov a iné 

organizácie. 

2. Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre ţiakov a rodičov. 

3. Spolupráca s triednymi učiteľmi a náborovými pracovníkmi SOŠ a gymnázií. 

4. Spolupráca s CPPP vo Zvolene, špeciálnym pedagógom a detskou lekárkou. 

5. Prehlbovanie poznatkov a právneho vedomia ţiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú 

zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor 

o právach dieťaťa. 

6. Spolupráca s koordinátorom prevencie drogových závislostí a prepojenie školy s odbornými 

inštitúciami pri zabezpečovaní úloh VP. 

7. Spolupráca so ŠVS v Banskej Bystrici v oblasti profesijnej orientácie a prechodu ţiakov zo 

ZŠ na SOŠ a gymnáziá. 

8.   Spolupráca s MsKS v Sliači. 

9. Spolupráca s PZ pri riešení a predchádzaní problémového správania, záškoláctva,              

šikanovania a iných prejavov intolerancie. 

       V priebehu školského roka činnosť výchovného poradcu /VP/ bola zameraná na poskytovanie 

informácií o štúdiu na SOŠ a gymnáziách pre ţiakov  8. a 9. ročníka a ţiakov končiacich PŠD. 

        V septembri VP pripravil plán práce VP a v B-bloku bola zhotovená informačnú nástenku  

o jednotlivých typoch SOŠ a gymnáziách v rámci stredoslovenského kraja. Zároveň VP dal 

informačné materiály aj do jednotlivých tried  na zhotovenie násteniek. V spolupráci so špeciálnym 

pedagógom sa viedla evidencia ţiakov so ŠVVP. 

         V októbri VP opäť zisťovala záujem ţiakov o budúce povolania a aktualizovala hlásenie pre 

CPPP vo Zvolene a ŠVS v Banskej Bystrici. VP podávala informácie rodičom  a ţiakom končiacich 

PŠD o ďalšom vzdelávaní. Zároveň VP robila evidenciu ţiakov končiacich PŠD v niţšom ako 9. 

ročníku. Oboznámené boli ţiakom i rodičom konzultačné hodiny VP. 

         V novembri VP aktualizovala nástenku VP. Zúčastnila sa porady VP vo Zvolene a so 

získanými informáciami boli oboznámení rodičia i ţiaci 9.ročníka na triednych schôdzkach. VP 

vypĺňala kontrolné opisy ţiakov 9. ročníka. Organizovala besedy s náborovými pracovníkmi 

z jednotlivých typov SOŠ. 

         V decembri VP zorganizovala triednu schôdzku pre rodičov a ţiakov 9. ročníka, kde  

zúčastnení boli informovaní o podávaní si prihlášok na SOŠ a na gymnáziá.  Zároveň danej schôdze 

sa zúčastnili aj náboroví pracovníci z jednotlivých typov škôl, ktorí poinformovali prítomných 

s moţnosťami štúdia na ich škole ako aj s moţnosťami vyuţitia voľného času. Podľa ponúk 

z jednotlivých SOŠ sa VP zúčastňovala porád VP na daných školách v Banskej Bystrici. S novými 

poznatkami boli priebeţne oboznamovaní ţiaci.  

V januári VP  organizovala individuálne pohovory podľa záujmu rodičov ţiakov končiacich 

PŠD. Boli kompletizované prihlášky na SOŠ s overovaním talentu pre ţiakov 8. a 9. ročníka a v 

mesiaci február postupne zasielané na jednotlivé školy. 
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          V mesiaci február VP aktualizovala nástenku VP. Uskutočnili sa  individuálne konzultácie 

pre ţiakov a rodičov o výbere vhodnej SOŠ, uskutočnili sa besedy ţiakov s náborovými 

pracovníkmi zo SZŠ zo Zvolena a SOŠ Tajovského 30 z B. Bystrice. Zároveň bola VP 

zorganizovaná prednáška s príslušníkom PZ zo Zvolena pre ţiakov 7.ročníka o prejavoch 

intolerancie a trestnej činnosti páchanej ţiakmi. 

           V mesiacoch marec aţ apríl VP kompletizovala prihlášky všetkých ţiakov končiacich PŠD 

na ZŠ a tieto boli zaslané na jednotlivé typy škôl podľa záujmu ţiakov. Zároveň VP komunikovala 

s rodičmi ţiakov končiacich PŠD v niţšom ročníku  o ich umiestnení, respektíve neumiestnení na 

SOŠ.  V marci VP uskutočnila pohovory so ţiakmi 8. ročníka o výbere vhodnej SOŠ. Vypĺňala  

prihlášky pre ţiakov 5. ročníka  na 8- ročné gymnáziá a poskytovala individuálne  konzultácie pre 

rodičov daných ţiakov. Pre ţiakov 2., 3., 4., 5. ročníka VP zorganizovala besedu o dopravnej 

výchove v spolupráci s PZ  vo Zvolene. Zároveň sme sa so ţiakmi 5. ročníka zúčastnili dopravnej 

policajnej akcie na Sliači, kde ţiaci spolu s príslušníkmi policajného zboru kontrolovali vodičov 

a odovzdávali im  ďakovné listy  za dodrţiavanie dopravných predpisov.  

           V mesiaci apríl VP informovala rodičov ţiakov 8. ročníka o moţnostiach výberu vhodnej 

SOŠ ako aj o moţnostiach získavania informácií o jednotlivých typoch škôl. Zároveň bola dopĺnená 

nástenka VP o aktuálne informácie.  

V tomto školskom roku mali moţnosť podať si prihlášku na štúdium na 8 ročnom 

gymnáziu aj ţiaci 5. ročníka. Z našej školy danú moţnosť  vyuţili  4. ţiaci. Na základe 

prijímacích pohovorov uspeli 3. ţiaci.  

VP organizovala besedy s príslušníkmi PZ SR zo Zvolena v Rámci projektu Policajt môj 

kamarát pre ţiakov 7.A triedy.  Pre ţiakov 8.ročníka VP zorganizovala besedu s príslušníkmi 

Mestskej polície v Sliači na tému „ Intolerantné  správanie sa ţiakov ZŠ na verejnosti“. 

           V mesiaci máj počas prijímacích pohovorov VP sledovala umiestnenie ţiakov na 

jednotlivých typoch škôl a poskytovala konzultácie o postupe po neúspechu na danom type školy. 

Všetky aktuálne informácie boli zverejňované na nástenke VP. V tomto školskom roku, tak ako aj 

predtým mali ţiaci moţnosť podať si prihlášky na dve školy, v prípade overenia talentu si mohli 

podať tieţ dve prihlášky. Z toho jednu na súkromnú školu a jednu na štátnu školu.  

Na školy s overením talentu si podali prihlášku na našej škole aj 5 ţiaci  8.ročníka. 

Celkovo na SOŠ s overením talentu bolo podaných 15 prihlášok, z toho počtu uspelo 13 ţiakov 

a moţnosť zápisu na danú školu vyuţilo 10 uchádzačov. Naviac jedna ţiačka z 8. B triedy 

vyuţila moţnosť zúčastniť sa 2 kola prijímacích pohovorov v júni na školu s overením 

talentu. 

 S druţstvom ţiakov 7.A triedy sa VP zúčastnila  okresnej súťaţe „Policajt môj kamarát“  vo 

Zvolene, kde sme získali veľmi pekné 3.miesto v kategórii starších ţiakov a druţstvo mladších 

ţiakov získalo 2. miesto.  

  V mesiaci jún VP sa podieľala na reorientácii neumiestnených ţiakov. Ţiaci 8.ročníka 

vypĺňali tlačivá predbeţného záujmu o daný typ školy, na základe ktorých potom VP vypĺňala 

vstupné doklady štatistického hlásenia pre CPPP vo Zvolene  a pre ŠVS v Banskej Bystrici, ktoré 

boli zaslané daným inštitúciám elektronickou poštou. 

V školskom roku 2010/2011 končí PŠD na škole 49 ţiakov  v 9. ročníku, 5. ţiaci v 8. 

ročníku, 3. ţiaci v 7. ročníku a 3. ţiaci  v 5. ročníku. Ţiaci končiaci v 7.ročníku  a  1. ţiačka  5. 

ročníka si nepodávali prihlášky na ďalšie štúdium. S ich neumiestením súhlasili rodičia, 

nakoľko splnili podmienky PŠD na ZŠ. 1 ţiačka si podávala prihlášku  u nás  z gymnázia na 

konzervatórium. 
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Ročník 

 

SOŠ 

 

Hotelová 

akadémia 

 

Gymnázium 

 

Telent. SOŠ, 

Konzervatorium 

 

Nesch. na 

zaradenie 

           9. 32 4 10 4 - 

           8. - - - 5  

           7. - - - - 3 

           5. - - 3 - 1 

Spolu 5. a 9. 

ročník 

32 4 13 9 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sliači 18. 06. 2011                   Mgr. Mária Gocníková 

             vých. poradca 
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Príloha č. 3 

 

SPRÁVA O  ČINNOSTI  ŠKOLSKÝCH  ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV 

V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 

 

            

          Deväťdesiate roky znamenajú výrazný obrat v prístupe k základným otázkam výchovy a 

vzdelávania postihnutých a postihnutím ohrozených detí v podmienkach Slovenska. Do úzadia 

ustupujú ekonomické a rôzne „racionálne“ dôvody viac-menej automatického zaraďovania 

postihnutých detí do špeciálnych škôl a zaslúţená pozornosť sa dostáva právu dieťaťa vyrastať v 

prostredí vlastnej rodiny a v prirodzenom prostredí svojich rovesníkov v podmienkach škôl beţného 

typu, ako aj právu rodičov rozhodovať o spôsobe vzdelávania vlastného dieťaťa. V súčasnosti je 

väčšina handicapovaných detí vzdelávaná v čo najmenej reštriktívnych podmienkach beţných škôl, 

a to za účinnej pomoci plne rozvinutého funkčného systému špeciálnopedagogického poradenstva. 

           V našej škole venujeme deťom so ŠVVP maximálnu pozornosť. V súčasnosti evidujeme 41  

individuálne začlenených ţiakov, ktorí sa vzdelávajú  podľa príslušných Vzdelávacích programov. 

Sú to ţiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia, s telesným 

a mentálnym postihnutím, s poruchou aktivity a pozornosti a ţiaci so všeobecným nadaním. 

V tomto školskom roku ukončí povinnú školskú dochádzku 12 individuálne začlenených 

ţiakov. 11 ţiakov  úspešne dokončilo 9.triedu a všetci budú pokračovať v štúdiu na stredných 

školách. Jeden ţiak ukončí školskú dochádzku v 7. ročníku, vzhľadom k tomu, ţe niekoľkokrát 

opakoval ročník v ZŠ v Sielnici.   

 V školskom roku 2010/2011 pôsobili v škole dve školské špeciálne pedagogičky. Vykonávali 

špeciálnopedagogické činnosti vyplývajúce z ich pracovnej náplne, ktorá je rozdelená na tri časti: 

 

1. Depistáţne a následné dispenzárne činnosti: 

- vyhľadávali ţiakov so špeciálnymi potrebami, najmä na 1. stupni ZŠ  

- vyhodnocovali a spracovávali výsledky orientačnej diagnostiky a pripravovali podklady pre   

poradenské zariadenia 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a po prejednaní so zákonnými zástupcami vybavovali ţiadosti 

na psychologické, špeciálnopedagogické, rediagnostické alebo odborné vyšetrenia 

 

2. Diagnostické a intervenčné činnosti 

- realizovali orientačnú diagnostika špeciálnych  výchovno-vzdelávacích potrieb ţiakov,  

vyšetrenia, pozorovania, screeningy a anamnézy 

- pri individuálnych intervenciách vykonávali reedukačné, kompenzačné a stimulačné činnosti 

- pre zefektívnenie integrácie zdravotne postihnutého ţiaka sa spoločne s triednymi učiteľmi 

a ostatnými vyučujúcimi podieľali na vypracovaní individuálnych plánov 

 

3. Metodické a koordinačné činnosti 

- na pravidelných konzultačných stretnutiach školské špeciálne pedagogičky poskytovali  

poradenský servis rodičom začlenených ţiakov v oblasti: 

  · alternatívnych a augmentatívnych metód  vzdelávania ţiaka 

  · nácviku pouţívania kompenzačných pomôcok 

  · úpravy denného reţimu a ţivotosprávy dieťaťa 

- konzultačné stretnutia s vyučujúcimi boli prevaţne zamerané na hodnotenie zdravotne 

znevýhodnených ţiakov: 

  · získavanie podkladov pre komplexné hodnotenie vrátane interpersonálnych vzťahov, ktoré majú 

osobitný význam pre zdravý psychický vývin integrovaného ţiaka 

  · priebeţné plnenie stanovených cieľov 

  · zmeny stratégie výchovy a vzdelávania postihnutého ţiaka  v prípade zhoršenia zdravotného 

stavu alebo nezvládania individuálneho plánu 
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- spolupráca s poradenskými zariadeniami sa realizovala formou osobných alebo telefonických 

konzultácií, ktorých predmetom bolo na základe zistených diagnostických výsledkov  

vypracovanie IVVP, úprava učebných osnov a stratégie výchovy a vzdelávania ţiaka so ŠVVP 

 V rámci metodických činností sa školské špeciálne pedagogičky  zúčastňovali pravidelných 

PK v 5.ZŠ vo Zvolene a odborných seminárov v CŠPP pri ŠZŠ vo Zvolene        ( Školská zrelosť 

detí, význam fonetického a fonologického vnímania – prednáška, Aktuálne otázky školskej 

integrácie - vzdelávacie programy pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia – konferencia, 

ADHD a Turettov syndróm – prednáška a workshop MUDr. D. Guttenovej ). 

 Špeciálne pedagogičky sa projektom Radostná škola pre všetky deti zapojili do grantovej 

výzvy nadácie Socia – ING Šanca pre deti, zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania   ţiakov 

s poruchami učenia. V čase jarných prázdnin (14.2. – 16.2.2011) zorganizovali trojdňové školenie 

učiteľov v oblasti práce so ţiakmi so zdravotným znevýhodnením. Školenia sa zúčastnili učitelia zo 

ZŠ Lieskovec, ZŠ Zvolenská Slatina, ZŠI pre ţiakov s NKS v Jamníku a učitelia našej školy.    

           V rámci kontinuálneho vzdelávania podľa § 39 zákona č. 317/ 2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch ukončili špeciálne pedagogičky dňa 23.mája 2011 

aktualizačné vzdelávanie s názvom Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy. 

            Školský špeciálny pedagóg vyučuje odborný predmet RŠF (Rozvíjanie špecifických funkcií 

), ktorého rámcový obsah je súčasťou Vzdelávacieho programu pre ţiakov s vývinovými 

poruchami učenia. V ňom sa uvádza povinnosť špeciálneho pedagóga aktualizovať svoje 

vedomosti z oblasti neurofyziológie, psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie a zavádzať ich 

do svojej práce s integrovanými ţiakmi. V zmysle uvedeného pokynu absolvovala Mgr. L. Viglašová 

v dňoch 20.5. a 21.5. 2011 odborný seminár Diagnostika a korekcia dyskalkúlie, ktorý lektorovala 

popredná odborníčka na dyskalkúliu Mgr. Janka Zajacová.      

            

       

 

 

 

                        

Dňa 23.6 2011                                                           Vypracovali: Mgr. Darina Höherová, ŠŠP 

                                                                                             Mgr. Libuše Viglašová, ŠŠP 
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Príloha č. 4 

 
Vyhodnocovacia správa MZ ročníkov 1. – 4. ZŠ 

     
 
Školský rok : 2010/2011 
 
Zasadnutia MZ sa konali pravidelne podľa plánu práce MZ na školský rok 2010/ 2011 . 
 
Vedúca MZ: Mgr. Danica Pajtášová 
 
Členovia: Mgr. Alexandra Mihálová 
                Mgr. Renáta Dinová 
                Mgr. Eva Lichá                 
                Mgr. Dana Brestovanská 
                Mgr. Andrea Bernátová 
                Mgr. Marta  Suchá 
                Mgr. Ingrid Majerská 
                Mgr. Zlatica Uramová 
                Mgr. Edita Mechelová 
 
 
 
Plán práce MZ pre ročníky 1. - 4. ZŠ pre školský rok 2010/2011 vychádzal  z týchto 
materiálov: 
 
- Analýza dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2009/2010 na 1.stupni ZŠ 

- Pedagogicko – organizačné pokyny  pre školy na školský rok 2010/2011 

- Plán práce školy a hlavné úlohy školy na šk. rok 2010/2011 

- Koncepcia rozvoja ZŠ A. Sládkoviča Sliač  

- Dohovor o právach dieťaťa 

- Národný program prevencie obezity 

- Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania 

- Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014  

 
 
Zhodnotenie plnenia cieľov  MZ  šk.roku 2010/2011 
 
Hlavný cieľ činnosti MZ pre ročníky 1. – 4. ZŠ pre školský rok 2010/2011 - Úspešné 
zavedenie novej školskej reformy v súlade s cieľom vízie našej školy   –   „ Naša škola  -  
škola,  ktorej absolventi sú pripravení na ţivot v Eurozóne“ 
 
Hlavný cieľ bol rozpracovaný do týchto špecifických cieľov: 
 
I.  V súvislosti so zavádzaním novej šk. reformy vyučovať príslušné predmety 1. , 2.  
a 3.ročníka  v nasledovnom počte VH: 
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Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet 1. A,  1. B  
 

Predmet 2. A, 
2. B, 2.C 

Predmet 3.A,  3.B 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

9 (8+1) Slovenský 
jazyk 

8 (6 +2) Slovenský 
jazyk 

8(6+2) 

     Anglický 
jazyk 

3 

 Informatická 
výchova 

1(0 +1) Informatická 
výchova 

1 Informatick
á výchova 

1 

Matematika 
a práca 

s inform. 

Matematika 4 Matematika 5(4+1) Matematik
a 

5(3+2) 

Príroda a 
spoločnosť 

Prírodoveda            2       
(0+2) 

Prírodoveda 2(1+1) Prírodoveda 1 

   Vlastiveda 1 Vlastiveda 1 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
výchova 

2  Telesná 
výchova 

2 Telesná 
výchova 

2 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 Hudobná 
výchova 

1 Hudobná 
výchova 

1 

 Výtvarná 
výchova 

2 (1+1) Výtvarná 
výchova 

2 (1+1) Výtvarná 
výchova 

2(1+1) 

Človek a 
hodnoty 

Etická / 
Nábož. 

výchova 

1 Etická / 
Nábož. 

výchova 

1 Etická / 
Nábož. 

Výchova 

1 

  22 (17+5)  23(18+5)  25(20+5) 

 
K zavádzaniu novej školskej reformy, ako aj k zhodnoteniu efektívnosti vyučovania podľa 
navrhnutého týţdenného počtu hodín , sa konkrétne vyjadrila p .uč. Mgr. E . Lichá . / Viď 
príloha č.4/1./ 
 
II. Pri hodnotení výchovno- vzdelávacích výsledkov ţiakov vychádzať z Metodického 
pokynu č. 7/ 2009 – R z 28. apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Od  mája      
2011 sme pri hodnotení výchovno – vzdelávacích výsledkov vychádzali z Metodického 
pokynu č. 22/2011. 
 
III. Zamerať sa na primárnu prevenciu spočívajúcu vo vzájomnej informovanosti medzi 
rodičmi, učiteľmi a vychovávateľmi o potrebách dieťaťa, prístupoch k dieťaťu a metódach 
výchovy, ako aj v sledovanosti rizikových skupín z hľadiska prevencie moţného násilia na 
deťoch. 
 
IV. Venovať pozornosť  upevňovaniu fyzického a duševného zdravia telesnému 
a pohybovému rozvoju ţiakov rozširovaním telesno – pohybových aktivít prostredníctvom 
krúţkovej činnosti, zavedením projektu Tenis do škôl ako aj rozšírenímpočtu hodín 
telesnej výchovy. Zároveň sa takýmto spôsobom zapojiť do plnenia úloh Národného 
programu boja proti obezite.  
 
V. Zamerať sa na podporu zdravia, zdravej výţivy, zdravého spôsobu ţivota a prevenciu 
uţívania legálnych aj nelegálnych drog a návykových látok. 
 
VI. Zabezpečiť krúţkovú činnosť na 1. stupni. 
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VII. Naďalej skvalitňovať prácu so ţiakmi so špec. výchovno- vzdelávacími potrebami. 
 
VIII. Skvalitňovať prácu s nadanými ţiakmi. 
 
IX. Systematicky budovať školskú kniţnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu a mimo vyučovacích aktivít. 
 
X. Systematicky spolupracovať s Mestskou kniţnicou  a MsKs Sliač 
 
 XI. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a ţiakov, s dôrazom na  
environmentálnu výchovu a vzdelávanie. 
 
XII. Rozvoj dopravnej výchovy. 
  
XIII. Zapájať ţiakov do rôznych druhov  súťaţí.  
 
XIV. Zavádzať prvky IKT do vyučovacieho procesu. 
 
XIV. Celoţivotné vzdelávanie učiteľov. 
 
 
I. 
 K zavádzaniu novej školskej reformy v druhom ročníku ZŠ, ako aj k zhodnoteniu 
efektívnosti vyučovania podľa navrhnutého týţdenného počtu hodín , sa konkrétne 
vyjadrila p .uč. Mgr. E . Lichá . / Viď príloha č.4/1./ 
 
 
II. 
 Pri hodnotení výchovno- vzdelávacích výsledkov ţiakov  sme vychádzali z Metodického 
pokynu č. 7/ 2009 – R z 28. apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Od mája 
2011 sme pri hodnotení výchovno – vzdelávacích výsledkov vychádzali z Metodického 
pokynu č. 22/2011. 
 
 - p. zást. riaditeľa Mgr. D. Brestovanská vypracovala plán kontroly a hodnotenia 
vedomostí ţiakov / vstupné a výstupné  ročníkové testy/ . Vyučujúce  1. stupňa pravidelne 
vyhodnocovali vstupné a výstupné testy z matematiky a zo slovenského jazyka.  
- Diktáty a kontrolné práce sa hodnotili podľa jednotných kritérií , ktoré sme si stanovili na 

1. zasadnutí MZ. 

 
III.  
- Priebeţne  sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach  a vytvárali sme podmienky pre 
tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 
- Pri takom správaní ţiaka, ktorý svojím správaním ohrozoval bezpečnosť a zdravie 
ostatných ţiakov v škole sme  postupovali  podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní . O týchto opatreniach vo výchove  oboznámili triedni učitelia 
zákonných zástupcov ţiakov na začiatku šk. roka. Zákonní zástupcovia taktieţ podpísali 
Vnútorný poriadok školy pre šk. rok 2009/2010.  
- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebeţne monitorovali  správanie  detí .  
- V prípadoch podozrenia sme bezodkladne riešili vzniknuté problémy 
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v súčinnosti  triedny učiteľ- ostatní vyučujúci- riaditeľ školy- psychologická poradňa- odbor 
sociálnych vecí a rodiny - zástupcovia policajného zboru. 
 
 
IV. 
- realizovali sme: 
- cvičenia v prírode 
- úspešne praktizujeme výuku tenisových zručností na hodinách TEV vďaka projektu Tenis     
  do škôl 
- didaktické hry ako súčasť učiva OZŢ 
- turistické vychádzky /  Sliačska dolina, Kováčová.../ 
- ŠVP pre ţiakov 4. roč. / Tatranská Lomnica/ 
- plavecký výcvik pre ţiakov 3. ročníka/viď príloha č.4/3/ 
- ţiaci sa zúčastňovali atletických pretekov, futbalových turnajov a turnajov  bedmintone. 
- činnosť športových krúţkov/aikido,tenisový,futbalový,bedminton,strelecký 
 
- V spolupráci s Leteckou základňou Sliač sa naši ţiaci zúčastnili osláv MDD v areáli 
Letiska Sliač, kde strávili dopoludnie plné pohybu a hier spojené s ukáţkami výcviku psov, 
ukáţkami záchranných akcií, prehliadkou vojenských lietadiel a vojenskej techniky, 
vystúpením vojenského umeleckého súboru. Ţiaci si vyskúšali aj streľbu zo vzduchovky. 
 
-Ţiaci sa zúčastnili podujatia Beh Sliačskym chotárom . 
 
-Ţiaci sa zúčastnili podujatia - Na kolesách proti rakovine. Cyklotúry  Sliač- Kováčová 
a späť  sa zúčastnilo takmer 100 ţiakov. Jej cieľom bolo podporiť podujatie organizované 
Rehabilitačným centrom v Kováčovej , ktoré sa nieslo v duchu myšlienky - pohybom 
porazíme rakovinu. 
 
V.  
- Rozpracovali  sme  danú tému na hodinách  prírodovedy. 
- Vyuţívali sme  knihu Filipove dobrodruţstvá na hodinách čítania v 3. a 4. ročníku. 
- Oslávili sme  Svetový deň mlieka v školách- pohár plný vitamínov. Aktivity  sa konali 
v rámci tried . Vyučujúci zorganizovali v triedach „ Deň zdravej desiaty“. 
-  Deň jablka 
- V rámci Európskeho týţdňa boja proti drogám sme zabezpečili spoluprácu s Peer –
aktivistami z druhého stupňa našej školy . 
 
     
VI.  
Ţiaci našej školy pracovali v týchto záujmových útvaroch: 
 
Počítačový ..................................  .Mgr. D. Slovíková 
 
Futbal  - predprípravka....................p. Bartanus 
 
Futbal  - prípravka........................  Mgr. R. Ištván 
 
Strelecký....................................... .p. Máľusová 
 
Tenisový..........................................p.Höher 
 
Angličtina pre najmenších................Mgr.Z. Uramová 
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Bedmintonový..................................Mgr. M. Suchá 
 
Tvorivé dielne a ľudové remeslá.....Mgr. O. Vonkomerová 
 
Aikido..............................................Mgr. A. Bernátová 
 
Vyhodnocovacie správy z jednotlivých krúţkov / Príloha č.14/. 
 
VII.  
- Pre ţiakov so ŠVVP sme vypracovali  individuálne vzdelávacie programy zahŕňajúce aj 
úpravu  uč. osnov. 
- Ţiaci , ktorí nemali vyjadrenie z poradenského zariadenia so stanovenou diagnózou, na 
základe ktorej by patrili do kategórie ţiakov so ŠVVP, sa hodnotili a klasifikovali podľa čl. 
1,bod 8 metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základných škôl (MŠaV 
SR c. 2489/1994-211 s platnosťou od 1. septembra 1994). 
- Ţiaci so zdravotným postihnutím, s poruchami učenia a správania, zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, sa vzdelávali v beţnej triede na základe odborného 
vyšetrenia v poradenskom zariadení.  Evidovali sme ich ako  ţiakov so ŠVVP. 
- Pri výchove a vzdelávaní ţiakov so zdravotným znevýhodnením sme rešpektovali 
obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.  Pri hodnotení a klasifikácii 
prospechu a správania sme  nehodnotili negatívne tie výkony detí , ktoré boli ovplyvnené 
ich zdravotným stavom. 
- Pravidelne sme  sledovali zmeny v správaní ţiakov a včas sme zabezpečili  prihlášky na 
odborné vyšetrenia. Úzko sme spolupracovali s PPP Zvolen. 
- Pravidelne  sme organizovali stretnutia a konzultácie s rodičmi detí so ŠVVP. 
- Na škole pôsobili dve špeciálne pedagogičky, ktoré zabezpečovali pravidelnú  odbornú 
starostlivosť podľa stanoveného rozvrhu hodín. 
- Informácie o nadaných ţiakoch a o ţiakoch  ţiakoch  s ŠVVP učitelia 1.stupňa 
konzultovali s odborníkmi na školení , ktoré sa konalo    14.2. – 16.2.2011 . Jeho názov bol 
„ Radostná škola pre všetky deti“, ktoré zorganizovali špeciálne pedagogičky našej 
školy v spolupráci s vedením školy.  
- PaedDr. J. Šúleková – riaditeľka ŠZŠI v Jamníku informovala pedagógov o ţiakoch 
s narušenou komunikačnou schopnosťou a metódach náprav týchto problémov. 
- Mgr. E. Mrenicová – riaditeľka CPPPaP Zvolen predstavila metódy špeciálno – 
pedagogickej diagnostiky. 
- PaedDr.T.Harčaríková Phd. z katedry špec. pedagogiky UK v Bratislave rozobrala 
problematiku pedagogiky jedincov so špeciálnymi poruchami učenia. 
- Mgr. T. Kohútiková z CŠPP pri ŠZŠ  Zvolen oboznámila pedagógov s tvorbou IVVP pre 
ţiakov s výv. poruchami učenia. 
- Mgr. L. Vígľašová informovala o aktuálnej legislatíve v školskej integrácii ţiakov so ŠVVP 
ako aj pre ţiakov s nadaním. 
- Mgr. D. Hoherová prezentovala na interaktívnej tabuli praktické vyuţitie programu 
DysCom, ktorý môţu vyuţiť aj učitelia na vyučovacích hodinách čítania a slovenského 
jazyka. Program obsahuje aj cvičenia na rozvoj priestorovej predstavivosti, zrakového 
rozlišovania a pozornosti. 
- Zaujímavá bola aj prezentácia didaktických pomôcok pre ţiakov so ŠVVP. 
 
XIII. Pri práci s nadanými ţiakmi sme rešpektovali  tieto záväzné nariadenia: 
 

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní ţiakov s intelektovým nadaním, Štátne vzdelávacie programy pre školy pre 
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ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním  dostupné na www.minedu.sk a 
www.vudpap.sk. 
 
- Pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 
intelektovo nadaných ţiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené MŠ SR dňa 25. 
augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008, 
zostávajú v platnosti. 
 
-Pri vzdelávaní intelektovo nadaných detí a ţiakov formou školskej integrácie sme 
spolupracovali  školským špeciálnym pedagógom a Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Výchovno- vzdelávacie plány ako 
aj vhodnosť metodických postupov a obsah vzdelávacieho materiálu pre nadané ţiačky 
vyučujúce konzultovali s p. psychologičkou Sládekovou, s PPP Zvolen, ktorá sa pochvalne 
vyjadrila o vhodnosti pouţitých vyučovacích metodických materiálov, ktoré nadané ţiačky 
vypracovávali  pri diferencovanom vyučovaní vo vyučovacom procese .  
  
-Intelektovo nadaných ţiakov sme integrovali v beţných triedach  ZŠ.. 
 
- Pri vzdelávaní ţiaka s intelektovým nadaním v beţnej triede vyučujúce vypracovali 
individuálny vzdelávací program. Tlačivo je súčasťou materiálu ,,Výchovno-vzdelávací 
program ţiaka so ŠVVP v základnej škole - program pre intelektovo nadaného ţiaka”, 
ktorý bol schválený MŠ SR dňa 25.augusta 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091 s 
platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizovaný k 1.septembru 2008. 
 
- Individuálny výchovno-vzdelávací program ţiaka so všeobecným intelektovým nadaním, 
ktorý je začlenený v beţnej triede základnej  školy vyučujúce zostavili  s ohľadom na 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ţiaka. Pritom vyuţili námety, ktoré poskytujú 
učebné plány a doplnky k učebným osnovám schválené podľa doterajších predpisov. 
 
-/Doplnky k učebným osnovám pre 1.- 4. ročník základnej školy pre integrovaných 
intelektovo nadaných ţiakov schválené MŠ SR dňa 25. augusta 2005 pod č. CD-2005-
19372/26372-1:091 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 
2008.  Učebný plán a doplnky k učebným plánom pre 1. – 4. ročník základnej školy pre 
ţiakov s intelektovým nadaním schválené MŠ SR dňa 30. augusta 2007 pod č. CD-2007-
16094/33586-1:095, aktualizované k 1. septembru 2008./ 
 
-Naše nadané ţiačky pracovali pod vedením špeciálnych pedagógov a učiteľov na 
individuálnych hodinách, kde postupovali podľa individuálnych plánov s rozšíreným 
vyučovacím obsahom v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týţdenne. 
 
IX. 
-Zúčastnili sme  sa akcie na podporu čitateľskej gramotnosti pod názvom Čítanie 
s Osmijankom pre ţiakov 2. -  4. ročníkov. Projekt bol prínosom vo vyučovacom procese 
a obohatil hodiny čítania na prvom stupni. V budúcom školskom roku navrhujeme zapojiť 
do projektu aj ţiakov druhého ročníka. 
 
-Čitateľský maratón 2011- prebehol v kine Hron. Ţiaci  2. – 4. roč. si zmerali sily  
v čitateľských zručnostiach. Najlepší čitári jednotlivých tried boli odmenení peknou knihou. 
 
-Veľký pozitívny  ohlas mala beseda so spisovateľom Romanom Bratom, ktorý 
primeranou a vtipnou formou pripravil prezentáciu svojej tvorby . 
 

http://www.minedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
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-Ţiaci prvých ročníkov boli na konci šk. roku slávnostne pasovaní do klubu čitateľov. 
 

- Na škole sme organizovali výstavy kníh spojené s predajom  / v rámci mesiaca knihy/. 
 

-Ţiaci 3.A triedy sa zúčastnili atraktívnej akcie Noc s Andersenom zameranej na podporu 
a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich ţiakov.Ţiaci strávili celú noc v mestskej kniţnici pod 
vedením p. knihovníčky R, Šeniglovej a p. učiteľky E. Lichej. Ţiaci pripravovali rozprávkové 
listy na strom Rozprávkovník a zasadili ozajstný strom Rozprávkovník do záhrady pri 
MsKS Sliač. Bohatý program pokračoval hlasným čítaním rozprávok s následnou 
dramatizáciou, vychádzkou do kúpeľov, hodinou kvízov  a hier, putovaním z rozprávky do 
rozprávky, počúvanie rozhlasu Noc s Andersenom. V závere sa konala pyţamová párty, 
ktorú spestrila svojím čítaním jeţibaba. Zlatým klincom programu bolo hľadanie pokladu 
v kniţnici v tme s baterkou. Nasledoval spánok vo svete rozprávok. Ráno ţiaci opúšťali 
kniţnicu plní dojmov a nezabudnuteľných záţitkov. 
 

V spolupráci s MsKS Sliač  sme pripravili aj  tieto podujatia: 
-Karneval    masiek   
-Mikulášska besiedka                                                                               
-Akadémia ku Dňu matiek  
-Cesta rozprávkovým lesom   
       
                                 
X.  
- Pri tvorbe Školských vzdelávacích programov sme sa podieľali na implementácii prvkov 
environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu. 
 

-Organizovali sme zber papiera, starých mobilných telefónov,  a  plastových uzáverov. 
Najaktívnejší ţiaci, ktorí sa zapojili do zberu papiera boli odmenení návštevou divadelného 
predstavenia Psíček a mačička v priestoroch Zvolenského zámku. 
 

- Podnecovali sme  ţiakov k odhadzovaniu batérií do špec. kontajnera na našej ZŠ. 
 

- Pravidelne sme so ţiakmi čistili okolie školy od odpadkov. 
 

-Ţiaci  v rámci ŠKD čistili pramene v kúpeľoch. 
 

-20.4.2011 sme organizovali Deň Zeme / viď príloha č.4/ 2 / 
 
 
XI. 
- MŠ SR vytvorilo aj v tomto školskom roku podmienky na výcvik ţiakov základných škôl 
na detských dopravných ihriskách. Vďaka tomu aj naša ZŠ bezplatne zabezpečila 
praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre ţiakov  1.aţ 4. roč. na detskom  dopravnom 
ihrisku v Detve . 
 

- Ţiacii absolvovali besedy s dopravným policajtom. 
 

- Ţiaci 1. ročníkov  venovali dopravnej výchove vyučovacie hodiny prírodovedy, pričom 
vyuţívali pracovné zošity určené na dopravnú výchovu. Pracovali aj s internetovou 
stránkou  www.skodahrou.cz  , ktorá ţiakom pútavou formou   sprístupnila učivo dopravnej 
výchovy. 
 

 -Ţiaci 4. ročníka získali 2. miesto v okresnej súťaţi Policajt môj kamarát 
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XII.  
-Ţiaci prvého stupňa sa zapojili do rôznych súťaţí:    
matematická pytagoriáda , matematická olympiáda ,Všetkovedko, Maxík, Klokanko, 
Taktik,  prednes poézie a prózy, Literárny Zvolen, Slávik Slovenska, čítanie s Osmijankom, 
Európa v škole,  súťaţ v rétorike, futbalové turnaje, strelecké súťaţe, súťaţe 
v bedmintone,  atletické súťaţe, Policajt môj kamarát                        
 

Vyhodnotenie súťaţí /viď  zdieľané dokumenty riaditeľa školy / . 
 
 
XIII.  
- V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva na roky 2008-2011 sme  
zvyšovali  kvalitu školy tým, ţe sme vytvárali pre ţiakov prostredie na vyučovanie s 
informačnými a komunikačnými prostriedkami . Prostredníctvom  IKT sme  optimalizovali 
podmienky vyučovacieho procesu. Na škole sme vyuţívali tri  počítačové učebne. 
 

- Informatickú výchovu sme zaviedli ako povinný predmet v rámci nového ŠVP v 1.ročníku. 
  
- Na našej škole ţiaci pracovali v dvoch počítačových krúţkoch pod vedením skúsených 
lektorov. 
 

-Vo vyučovacom procese sme vyuţívali  výukový softver/ Detský kútik- vyučovanie SJ, 
Matematika 1. – 2. , Alík, Prírodoveda, Vlastiveda pre 4. ročník. Cabri geometria , zakúpili 
sme nový výukový sofver pre interaktívnu tabuľu zameraný na výuku angličtiny v 3.a 4. 
roč. kompatibilný s učebnicou Family and friends, ktorú vyuţívame pri výuke angličtiny v 3. 
a 4. ročníku. 
 

-Zapojili sme sa do projektu Planéta vedomostí, v rámci ktorého sme sa zúčastnili 
testovania digitálnych učebníc. Kaţdý učiteľ prvého stupňa odučil niekoľko hodín , na 
ktorých vyuţíval obsah digitálnych učebníc v praxi. Učitelia si tak mohli zdokonaľovať  
svoje zručnosti v práci s interaktívnou tabuľou. 
 
 
XIV. 
-V rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 
jazykov, v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných 
školách, realizovaného Štátnym pedagogickým ústavom, v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie, si učitelia 1. stupňa ZŠ  dopĺňali kvalifikáciu o cudzí jazyk na úroveň B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a didaktiku cudzieho jazyka so 
zameraním na cieľovú skupinu detí. 
 

Z 1. stupňa našej ZŠ sa do takto vzdelávali  títo pedagógovia: 
 

Mgr. D. Brestovanská 

Mgr. Z. Uramová 

Mgr. A. Mihálová 

Mgr. D. Pajtášová 

Mgr. R. Dinová 
 

-V oblasti Informatickej výchovy sa vzdelávala Mgr. E. Lichá, ktorá v tomto šk. roku 

úspešne ukončila vzdelávanie obhajobou záverečnej práce. 
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 Závery a odporúčania pre budúci školský rok 
 
- Naďalej zachovávať bohatú spoluprácu medzi učiteľmi 1. stupňa..  

- Naďalej rozvíjať vzťahy učiteľ- ţiak, učiteľ – rodič. 

- V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa   priebeţne monitorovať správanie sa detí a ich 
zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 
vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a vyuţívať účinné nástroje na 
predchádzanie, resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo 
agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, 
zneuţívania návykových látok, sexuálneho zneuţívania, prejavov extrémizmu a pod. 
-Zamerať sa na zlepšenie čitateľských  a komunikačných zručností ţiakov. 

-Viac vyuţívať moderné vyučovacie formy vzdelávania. 

- Účelne vyuţívať didaktickú techniku. 

- Účelne vyuţívať všetky  počítačové učebne. 

- Naďalej zachovávať bohatú krúţkovú činnosť. 

- Naďalej skvalitňovať prácu s integrovanými deťmi. 

-Venovať náleţitú starostlivosť nadaným ţiakom. 

- Zlepšiť spoluprácu s MŠ. 

- Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v zmysle nového školského zákona. 

- Viac vyuţívať prvky sebahodnotenia vo vyuč. procese. 

- Viac vyuţívať prvky IKT vo vyuč. procese. 

- Viac vyuţívať skupinovú prácu ako metódu zvyšovania interpersonálnych kompetencií 

ţiakov. 

 

 

 

 

                                                                           Vypracovala.: Mgr. D. Pajtášová 

 
 
Príloha č.4/1 
 
Školský rok 2010/2011              
Školský vzdelávací program (ŠkVP) –  3.ročník 
     
Vyhodnotenie                    
Končí sa tretí školský rok, v ktorom učíme podľa nového školského vzdelávacieho 
programu, ktorý sme vytvorili na základe štátneho vzdelávacieho programu (ISCED1). 
Rámcový učebný plán stanovuje pre 3. ročník primárneho vzdelávania povinne 20 
vyučovacích hodín. Voliteľných v tomto ročníku bolo 5 vyučovacích hodín. My sme sa 
rozhodli posilniť tieto jednotlivé predmety  nasledovne: 
Slovenský jazyk -  2 hodiny 
Matematika  - 2 hodiny 
Výtvarná výchova – 1 hodina  
Na konci školského roka však konštatujeme, ţe ponechať predmety prírodoveda 
a vlastiveda ako “ jednohodinovky“  nebolo šťastné riešenie. Bolo málo času na ústne 
skúšanie ţiakov, prípadne na tvorbu projektov alebo opakovanie učiva. Preto 
doporučujeme posilniť tieto dva predmety aspoň 0,5 hodinou. 
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Slovenský jazyk – učebnicu sme dostali v 1. štvrťroku školského roka, takţe vyučovanie 
tohto predmetu bolo bez väčších problémov. Pracovné zošity sa však dali objednať aţ na 
2. polrok. 
Vyuţili sme túto moţnosť a objednali sme si PZ zo SLY, ktorý bol vytlačený špeciálne pre 
tento školský rok – len pre 2. polrok. Takţe v 2. polroku sa pracovalo lepšie. Ţiaci mali 
učebnice a mohli si učivo precvičiť aj v PZ. Hlavným učivom v SLY boli vybrané slová 
a slovné druhy. Nové Čítanky sme nedostali vôbec. Vyuţívali sme staré prípadne 
mimočítankové čítanie alebo detské časopisy.  
Matematika – s vyučovaním tohto predmetu sme mali asi najväčšie problémy. Súviselo to 
najmä s tým, ţe sme nemali a do konca školského roka  neprišli učebnice,  PZ 
a metodické príručky. Navyše učivo matematiky bolo redukované (násobilka len do 20, 
neučí sa rysovanie kruţnice...) ale zároveň sa tu vyskytli nové témy, ktoré sa predtým 
neučili v 3. ročníku napr. zaokrúhľovanie, zväčšovanie , zmenšovanie štvorca a obdĺţnika 
v štvorcovej sieti, práca s tabuľkami, tzv. aplikačné úlohy... Z tohto dôvodu  príprava 
učiteľa  na vyučovaciu hodinu vyţadovala veľa času (tvorba pracovných listov...) a bolo to 
náročné. Absencia učebníc sťaţovala ţiakom domácu prípravu napr. na písomné práce, 
prípadne ţiak mal problém, keď dlhšie v škole chýbal...    
Prírodoveda – ďalší predmet, v ktorom je výrazná redukcia a zmena učiva a tak isto po 
celý školský rok sme nedostali nové učebnice. Ako som uţ spomenula nevýhodou bola 
jedna hodina do týţdňa. Chýbajúce učebnice som nahrádzala rôznymi prezentáciami 
s vyuţitím  notebooku a dataprojektora a napríklad na zopakovanie tem. celku „Technika 
a my“ sme vyuţili ponuku z Planéty vedomostí. 
Vlastiveda – učebnica tohto predmetu bola jediná, ktorá prišla uţ na začiatku školského 
roka. No učivo vlastivedy podľa nového ŠVP je omnoho náročnejšie, ako bývalo predtým. 
Ţiaci sa oboznamujú s prácou na mape, učia sa o Slovensku v súčasnosti ale aj 
v minulosti – oboznamujú sa s rôznymi významnými postavami slovenskej histórie. Je to 
učivo náročné, učilo sa predtým vo 4. ročníku. Ale musím zároveň povedať, ţe niektorých 
ţiakov zaujalo a vytvorili zaujímavé projekty. 
Tento školský rok v 3. ročníku primárneho vzdelávania hodnotím ako náročný najmä 
z dôvodu absencie učebníc. 
 
                                                                                                Vypracovala: Mgr. Eva Lichá  
 
  
 
Príloha č. 4/2 
 
Oslava Dňa Zeme v ZŠ A. Sládkoviča Sliač 
 
              Ako kaţdoročne, aj tento rok sme si 22.apríla 2011pripomenuli svetový Deň 
Zeme.Tento rok sa ţiaci s vyučujúcimi I. stupňa i rozhodli zobrať iniciatívu do svojich rúk 
a urobiť niečo nielen pre matku Zem, ale aj sami pre seba. Vyučujúce I. stupňa ešte 
v marci vyzvali ţiakov k zberu plastových uzáverov v kaţdej triede a zberu plastových fliaš 
vo štvrtých ročníkoch. Potom nastalo triedenie plastových uzáverov a dňa 20.4.2011 po 
relácii v školskom rozhlase začali aktivity zamerané  podľa jednotlivých ročníkov: 1. 
ročníky uskutočnili vychádzku do kúpeľov spojenú s čistením okolia, 2. ročníky kreslili 
a maľovali malé mandaly a na väčšie mandaly podľa farieb lepili plastové uzávery, 3. 
ročníky kreslili z encyklopédií vesmír a morský svet a 4. ročníky vyrábali kvetiny 
z plastových fliaš. 
 Kruhové vyobrazenia sa oddávna objavujú vo všetkých kultúrach. Taktieţ v prírode 
nachádzame príklady mandál: stačí pozrieť na zem, kvetiny, kruhy vo vode a mnoho 
iného. Ukľudňujú, odstraňujú stres, dodávajú pohodu a pomáhajú deťom, ale aj dospelým 
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navrátiť ţivotnú rovnováhu. V našom uponáhľanom multimediálnom svete, zameranom na 
výkonnosť uţ v detskom veku, ponúka vytváranie mandál úţasný protipól.   
 Tak tomu bolo aj tento rok, kedy Deň Zeme bol na našej škole v znamení mandál 
a kvetov, zameraný na pohodu a duševné zdravie ako ţiakov, tak aj vyučujúcich. 
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Príloha č.4/3 
 

Plavecký výcvik 
 

      

       V dňoch od 30.5. – 10.6. 2011 sa uskutočnil plavecký výcvik ţiakov 3. ročníka ZŠ 
Sliač. Cieľom kurzu  bolo zvládnuť základné plavecké zručnosti a naučiť ţiakov preplávať 
12 m  plaveckým spôsobom – prsia a 12 m  plaveckým spôsobom - kraul . 
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Príloha č.4/4 
Dopravná  výchova 

 
        Výučba dopravnej výchovy ţiakov 1. stupňa v ZŠ A. Sládkoviča  Sliač bola zameraná 
na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa 
v rôznych dopravných situáciách, pravidlá jazdy na bicykli  , šírenie osvety o význame 
dodrţiavania pravidla „vidieť a byť videný“ pouţívaním reflexných prvkov  za zníţenej 
viditeľnosti . Výučba prebiehala aj v priestoroch Dopravného ihriska v Detve v mesiacoch 
máj a jún 2011. 
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Príloha č. 5 

 

Vyhodnotenie práce PK SJL 

pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 2010 / 2011 

 

Predmetová komisia pracovala v tomto zloţení:  

 

Vedúca:     p.  PaedDr. Jana Čillíková 

 

Členovia:   p. Mgr. Jarmila  Fedorová 

                  p. Mgr. Alena  Henešová 

                  p.  Mgr.Katarína  Krutá 

                  p.  Mgr.Elena  Plichtová 

 

Všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní, odbornosť vyučovania je 100%. Predmetová 

komisia pracovala podľa plánu práce, ktorý bol schválený na zasadnutí PK SJL dňa 

27. 8. 2010.   

 

Hlavné ciele, ktoré sme si naplánovali v oblasti riadiacej, vzdelávacej i materiálneho 

zabezpečenia,  boli splnené . 

 

Všetci vyučujúci pracovali v priebehu školského roka podľa schválených učebných 

osnov, učebných plánov a štandardov. V piatom , šiestom a siedmom ročníku sme 

pracovali podľa nového ŠVP.  

Písomné práce a kontrolné diktáty boli vo všetkých ročníkoch napísané podľa osnov. 

 

1. Riadiaca oblasť  

 

    V rámci predmetu SJL sme spolupracovali pri riešení odbornej problematiky, 

vymieňali sme si skúsenosti v rámci PK i počas prestávok. S vedením školy sme 

spolupracovali pri plnení úloh z plánu práce školy. 

 

2.  Vzdelávacia oblasť 

      

      5. ročník – ţiaci 5. ročníka sa postupne adaptovali na systém výučby na II. 

stupni.  Učebné plány boli splnené vo všetkých troch zloţkách V 5. A triede dobrí 

ţiaci učivo zvládli, pretoţe mnohé veci sa učili uţ vo štvrtom ročníku. Slabší ţiaci 

mali problém najmä s pravopisom. Pri čítaní literárnych ukáţok mnohí ţiaci majú 

problém čítať s porozumením, prípadne samostatne pracovať s textom ukáţky. 

vhodné návyky pri učení. V slohu písali ţiaci samostatnú písomnú prácu – 

rozprávanie s prvkami opisu. Pre mnohých ţiakov bola veľmi náročná , preto 

príprave venovali viac hodín.  V 5. B triede bola práca veľmi náročná, pretoţe 

zloţenie ţiakov je výkonnostne nerovnorodé – asi 10 výborných, ostatní priemerní, 

traja integrovaní a ďalší dvaja vhodní na integráciu. Vyučujúca pracovala so ţiakmi 
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väčšinou diferencovane. V priebehu roka sa ţiaci zapojili do literárnych súťaţí i do 

akcií organizovaných mestom i MsKS.  

   6. ročník – Ţiaci šiesteho ročníka zvládli predpísané učivo. Lepšie výsledky 

dosiahli ţiaci 6.A triedy. V 6. B  triede sú ţiaci menej aktívni, menej zodpovednejší 

a prejavujú menší záujem o učenie. Ţiaci napísali predpísaný počet diktátov 

a kontrolných prác. V gramatike pretrvávajú problémy s pravopisom, v literatúre boli 

ţiaci vedení k čítaniu s porozumením, cvičili pozornosť a sústredenie sa. Pokúšali sa 

i o samostatnú literárnu tvorbu, ktorou sa úspešne zapojili do literárnych súťaţí 

v rámci okresu i Slovenska.  

Ţiaci pracovali i s čitateľským denníkom, o prečítaných knihách besedovali a robili si 

krátke zápisky. Niektorí ţiaci majú ešte i v 6. ročníku slabú čitateľskú techniku 

čítania, čo vyplýva z nezáujmu ţiakov o čítanie kníh. Ţiaci absolvovali Komparo. 

Výsledky zodpovedali známkam. 

 

     7. ročník – Učivo bolo prebraté podľa plánu. Ţiaci napísali predpísaný počet 

diktátov i písomných prác.  Najlepšie sa pracovalo so ţiakmi 7.A triedy, ktorí aktívne 

pristupovali k učeniu, zapájali sa  úspešne do súťaţí  a projektov. V B a C  triede je 

práca veľmi náročná. Príčinou je zloţenie tried. V kaţdej z nich sú  i  integrovaní 

ţiaci a navyše  ţiaci rómskeho pôvodu / 7.C/, ktorí  majú veľký počet vymeškaných 

hodín a nejavia záujem o učenie. 

 Tradične  náročné je gramatické učivo. Najmä pre slabších ţiakov. V literatúre a v 

 slohovej zloţke si počínali pomerne dobre , i keď majú tendenciu k povrchnosti. 

Chýba fantázia,  tvorivosť a najmä dôslednosť v príprave na vyučovanie . 

 

     8. ročník –  Ţiaci ôsmeho ročníka prebrali učivo podľa plánu  vo všetkých 

zloţkách. 8. A  - ţiaci v tejto triede mali v tomto školskom roku len 4 hodinovú 

dotáciu pre SJL, čo je vzhľadom na rozsah preberaného učiva málo. So ţiakmi sa 

pracovalo dobre, prevaţne majú záujem o učenie i keď aj tu sú ţiaci prospechovo 

slabší. Ţiaci sa úspešne  zapojili do súťaţí na okresnej i celoslovenskej úrovni. V 8.B 

triede sa pracovalo neporovnateľne ťaţšie.    

 Ţiaci tu boli zlúčení z dvoch tried, zvýšil sa počet ţiakov, ktorí majú výrazné 

problémy so správaní a nezáujem o učenie. Stojí za zváţenie, či zlučovanie takýchto 

tried neprinesie viac škody ako úţitku. Vedomosti si ţiaci overili písaním Kompara. 

Výsledky zodpovedali vedomostnej úrovni ţiakov . 

 

     9. ročník – Ţiaci deviateho ročníka zvládli predpísané učivo podľa plánu. 

Absolvovali Komparo i Monitor  9  a v máji prijímacie pohovory. Výsledky 

Monitoru boli slabšie ako minuloročné. Ţiaci nedosiahli ani celoštátny priemer. 

Príčin je viacero. Jednou z nich je i zloţenie tried – najmä 9.B a 9. C, kde bolo 

v kaţdej triede 5 – 6 integrovaných ţiakov. Ale i neintegrovaní ţiaci nemali o učenie 

záujem, domáca príprava bola často nulová a na hodine boli málo aktívni. Ďalšou 

z príčin je slabá motivácia ţiakov, pretoţe vedia, ţe na školy sa väčšina z nich 

dostane i bez prijímacích skúšok a bez ohľadu na výsledky Monitoru. 
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V súlade s odporúčaniami POP pre školský rok 2009/ 2010 sme v práci so ţiakmi 

viac vyuţívali štandardy, najmä pri príprave písomných prác a pri opakovaní učiva, 

viedli sme ţiakov k samostatnosti a tvorivosti.  

S vyuţitím materiálov z MC B.B. sme u ţiakov rozvíjali čítanie s porozumením 

i komunikatívnosť. 

 Vyučujúce SJL viac vyuţívali IKT i virtuálnu kniţnicu, do ktorej prispievali najmä 

p. uč. Henešová a Krutá, ale i ostatné vyučujúce SJL.  

Pani učiteľka Krutá i v tomto školskom roku viedla nástenný časopis Rozlet, do 

ktorého prispievali ţiaci svojimi literárnymi prácami.  

Na vyučovacích hodinách sme vyuţívali i regionálne prvky , pričom sme vyuţili 

i materiály o A. Sládkovičovi a ostatných spisovateľoch, ktoré sú k dispozícii vo 

Vlastivednej sieni.  

 

Počas celého školského roka sme aktívne spolupracovali s MsKS , najmä s mestskou 

kniţnicou. Ţiaci 5.A a 5.B  sa zapojili do čitateľskej súťaţe – Čítame s Osmijankom, 

ktorá je zameraná na rozvoj čitateľských zručností ţiakov. Súťaţ vyvrcholila Čítacím 

maratónom. V rámci rozvoja čitateľských zručností sa ţiaci mohli zapojiť i do súťaţe 

O najlepšieho čitateľa. Zvíťazila ţiačka Barbora Hermanová z 8.A. Ţiaci 6. ročníka 

absolvovali besedu o vzniku písma. Ţiaci 7. ročníka absolvovali exkurziu na Oravu / 

Oravský zámok, Martin Kukučín, P. O. Hviezdoslav./ Ţiaci 7. C navštívili Krajskú 

kniţnicu vo Zvolene i Expozíciu „Škola v minulosti „ vo Vlastivednom múzeu vo 

Zvolene. Ţiaci 8. ročníka absolvovali besedu o prečítanej knihe v Mestskej kniţnici 

Sliač.  

 

V spolupráci s MsKS i SPOZ  sme pripravili  viacero podujatí: Otvorenie školského 

roka, Stretnutie s dôchodcami, Deň učiteľov, Deň matiek, Rozprávkový les, Rozlúčka 

s deviatakmi, v rámci plánu práce školy relácie do školského rozhlasu.  

 

V rámci literárnych súťaţí sme sa v tomto školskom roku zapojili do týchto súťaţí:  

 

Európa v škole –  školské a okresné kolo, v okresnom kole´sme mali ocenené práce, 

ktoré postúpili do celoslovenského kola  

 Detský literárny Zvolen – školské  a okresné kolo, opäť sme mali ocenené práce 

Prečo mám rád slovenčinu – školské a regionálne kolo, ocenené práce  

Hviezdoslavov Kubín – školské, obvodné a regionálne kolo / ocenení ţiaci/ 

Rétorika – školské, obvodné  a regionálne kolo /ocenení ţiaci/ 

Šaliansky Maťko  

 

Poznámka:  Vyhodnotenie súťaţí je prílohou tejto správy 

 

 

Odporúčania pre budúci školský rok: 

 

1. I naďalej realizovať odporúčania inšpekcie – viac vyuţívať moderné formy   
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    a metódy práce, dbať na presnú a jasnú formuláciu cieľov a na  

    sebahodnotenie ţiakov v priebehu i v závere hodiny. 

2. Vyuţívať vzdelávacie ponuky poskytované MC B.B. Aplikovať získané  

    zručnosti v praxi. 

3. Priebeţne dopĺňať kabinet SJL o nové učebné pomôcky. 

    Zdokonaľovať sa v pouţívaní IKT a v jej vyuţívaní na hodinách SJL  

 

  

 Sliač 22. 6. 2011                                                     Zapísala: Jana Čillíková 

                                                                                    Vedúca PK SJaL 

 

 

 

 

Príloha – Vyhodnotenie súťaţí v školskom roku 2010/ 2011 

 

Dňa 7. 12. 2010 sa v Krajskej kniţnici  Ľ Štúra vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie súťaţe 

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. V okresnom kole úspešne 

reprezentovali títo ţiaci: 

Filip Meloš, 6.B /p. uč. Fedorová/ 

Alexandra Šafárová, 5.B / p.uč. Krutá/ 

Alexandra Prohásková, 8.A /p. uč . Čillíková/ 

Ján Parilla , 8.A  /p. uč. Čillíková/ 

 

Dňa 23. 3. 2011 sa v Krajskej kniţnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie 

okresného kola  súťaţe Detský literárny Zvolen  

V II. kategórii  získal čestné uznanie ţiak Matej Bartoš zo 6.B triedy . /vyučujúca – p. uč.  Mgr. 

Jarmila Fedorová/ 

V III. kategórii zvíťazila Barbora Hermanová z 8.A  a 3. miesto obsadila v rovnakej kategórii 

Katarína Kabaluková tieţ z 8.A triedy. /vyučujúca - p . uč. PaedDr. Jana Čillíková/.  

Poďakovanie však patrí i ostatným ţiakom a vyučujúcim SJL, ktorí sa súťaţe zúčastnili 
 

Ţiaci našej školy sa pravidelne a úspešne  zapájajú do výtvarnej a literárnej súťaţe Európa v škole, 

ktorú organizuje Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene. Nesklamali ani tento školský rok. 

Dňa 11. marca 2011 sa jedenásť ţiakov zúčastnilo slávnostného vyhodnotenia a ocenenia  prác.  

 

V literárnej časti súťaţe získali ocenenia ţiaci: 

     

      1.   kategória -  2.  miesto – Nina Gurová  2.A 

                               3.  miesto – Petronela Kasášová 2.C 

                              

 

2. kategória -    2.  miesto -  Filip Štekláč 7.A 

 

3. kategória -    2.  miesto – Branislav Kokolus 8.A 

 

Ţiaci dosiahli úspechy pod vedením vyučujúcich : 

      Mgr. M. Suchej, Mgr. D. Pajtášovej, Mgr. R. Dinovej, Mgr. J. Fedorovej,  

      Mgr. A. Henešovej a  Dr. J. Čillíkovej.  
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Hviezdoslavov Kubín  -  školské kolo  2010/ 2011 

                                                             vyhodnotenie 

Dňa 16. 3. 2011 sa v priestoroch Sobášnej siene MsKS Sliač už tradične 

uskutočnilo školské kolo v  prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. 

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 5., 6., 7. ročník a 8., 9. ročník.  

Porota vyzdvihla výkony súťažiacich i vhodný výber ukážok. A ktorí boli tí 

najlepší? 

II. kategória – poézia                                                     III. kategória  - poézia 

1. Peter Krutý, 7.A                                                        1.  Simona Vrbovská, 8.B 

2. Alessandra  Dinová, 6.A                                          2.  Lenka Boborová, 8.A 

3. Lucia Výbohová, 6.A                                                3.  Radka Raniaková, 8.A 

 

II. kategória – próza                                                  III. kategória – próza 

1. Lea Lukáčová, 7.A                                                1.  Barbora Hermanová, 8.A                                        

2. Filip Štekláč, 7.A                                                   2.  Soňa Dzurňáková, 8.A 

3. Alexandra  Bejticová, 5.B                                    3.  Peter Godora, 8.A 

Nikol Urdová, 5.B 

Oto Dokoupil, 6. 

V okresnom kole nás budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií: P. Krutý, 

S. Vrbovská, L. Lukáčová a B. Hermanová. 

Súťaž oraganizačne zabezpečila PK SJL . Žiakov pripravili pani učiteľky: Čillíková, 

Fedorová, Henešová,  Krutá , Plichtová. 
 

 

Na obvodnom kole súťaţe Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy 

obsadili Barbora Hermanová /8.A/ a Peter Krutý /7.A/ obidvaja 3. miesto vo 

svojej kategórii. V okresnom kole sa neumiestnili. 

 

 

 

 
 

Rétorika  - školské kolo 
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Vyhodnotenie 

 

Dňa 4. mája 2011 sa na ZŠ A. Sládkoviča Sliač uskutočnilo školské kolo v rétorike. Ţiaci súťaţili 

v dvoch kategóriách. 

I. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka 

II. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka 

 

Umiestnenie:  

I. kategória :    1.  Miesto  -  Lucia    Výbohová,  6.A 

                                        2.  miesto  -  Oto        Dokoupil , 6.A 

                                        3.  miesto  -  Timotej Štekláč,  6.A 

                                        4.  miesto  -  Jakub     Donoval, 5. B, Denis Gajdoš, 4.B   

                                                               a Ivana  Teremová, 4.B 

 

II. kategória :     1. Miesto – Barbora Hermanová, 8.A 

                        2. miesto  - Juraj       Rosík , 7.A 

                        3. miesto -  Tomáš    Čierny , 7.A 

      

 

Do obvodového kola postupujú víťazi  I. a II. kategórie – Lucia Výbohová a Barbora Hermanová. 

 

Vyhodnotenie obvodného kola v rétorike . 

Dňa 9. mája  2011, CVČ Zvolen uskutočnilo obvodné kolo v rétorike.  Našu školu reprezentovali  

 Lucia Výbohová, 6.A   a Barbora Hermanová, 8. A 

Lucia Výbohová obsadila 2. m a postúpila do regionálneho kola.  

Regionálne kolo  sa uskutočnilo  11. 5 2011 v CVČ Zvolen.  Našu školu reprezentovala Lucia 

Výbohová . 

Do krajského kola nepostúpila. 

                                                                                                                     Jana Čillíková, ved. 

                                                                                                                                   PK SJL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Príloha č. 6 
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Základná škola A.Sládkoviča Sliač 
 

 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie 
 

 

matematika - fyzika -technická výchova - informatika  

práca s počítačom 
 

školský rok  2010/2011 

 
 

 

Vedúca predmetovej komisie: 
 Mgr. Daniela Slovíková - MAT- INF- TEH- PCP 

 

 

Členova predmetovej komisie: 
Mgr. Juraj Nemec - riaditeľ školy, TEH 

Mgr. Miloslav Storoška - ZRŠ, INF 

Mgr. Alena Lisičanová - MAT - PCP 

Mgr. Ľuboš Štrbík- FYZ 

PaedDr. Iveta Novodomská - MAT –INF 

Mgr. Marta Miešková –MAT-TEH 

Mgr. Mária Gocníková -TEH 

Mgr. Radoslav Ištván - TEH 

Mgr. Oľga Vonkomerová – TEH 

Mgr. Dušan Lehocký - PCP 
 

 

 

        Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku 5 – krát  - podľa Plánu 

zasadnutí i podľa potreby. Riadili sme sa vopred schváleným plánom práce, ktorý 

sme dopĺňali podľa aktuálnych potrieb. Jednotliví členovia PK pracovali na úlohách, 

ktoré sme uviedli v Pláne PK pre školský rok 2010/2011. 

  Počas  celého školského roka sme pracovali podľa časovo – tematických plánov 

v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. Vyučujúci navzájom spolupracovali 

a koordinovali svoju činnosť v jednotlivých predmetoch. 
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MATEMATIKA 
  V triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sme 

sa venovali príprave ţiakov na matematické súťaţe. Ţiaci sa zapojili do riešenia 

matematickej olympiády, Pytagoriády, súťaţí Matematický klokan, MAKS,  

GeniusLogicus a TAKTIK.  

  Ţiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka postupovali podľa  ŠVP. V piatom 

a šiestom ročníku sú triedy rovnocenné Učivo prvého stupňa sa v triedach 5.A a 5.B 

utvrdzovalo a  rozširovalo o niektoré témy. Vyučujúci kladne hodnotia rozdelenie 

ţiakov v siedmom ročníku do tried podľa schopností ţiakov.  

   

V tomto školskom roku patria k najúspešnejším riešiteľom súťaţí (obvodné kolo): 

5. ročník :  V. Sabol 5.B -3. miesto matematická olympiáda 

  M. Zemko 5.B  -4. miesto matematická olympiáda 

  T. Veľký 5.A – 2. miesto Pytagoriáda 

Ţiakov 5. A triedy pripravovala Mgr. Alena Lisičanová a ţiakov 5.B Mgr. Marta 

Miešková 

 

6. ročník : D. Jarota - 1. miesto Pytagoriáda  

        O. Dokoupil - 3. miesto Pytagoriáda 

        A. Dinová – 7. miesto Pytagoriáda 

Ţiakov 6. A triedy pripravovala Mgr. Marta Miešková 

 

7. ročník : Z. Holeková -2. miesto Pytagoriáda  

Ţiakov 7. A triedy pripravovala Mgr. Alena Lisičanová 

 

 

V tomto školskom roku sa ţiaci školy  zapojili do riešenia ďalších matematických 

súťaţí. 

 

Súťaţe, ktoré organizuje EXAM (viac na www.exam.sk) 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN –medzinárodná matematická súťaţ, koordinátor Mgr. 

M. Miešková. Do súťaţe sa zapojili ţiaci 2. – 9. ročníka, spolu 108 ţiakov. 

Úspešných riešiteľov v 5.-9. ročníku bolo 15,kaţdý súťaţiaci získal diplom. Medzi 

najúspešnejších riešiteľov patria Holek a Terem z 8.A . Ţiaci boli ocenení vecnými 

cenami a diplomom. 

 

EXPERT –súťaţ , ktorá je zameraná na riešenie zaujímavých úloh z rôznych 

odborov – svet umenia, tajomstvá prírody, dejiny,  anglický jazyk , bity a bajty. Do 

súťaţe sa zapojilo10 ţiakov 6. – 9.ročníka.Riešitelia boli ocenení diplomom. 

Koordinátorka PaedDr. Iveta Novodomská 

 

http://www.exam.sk/
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MAKS – korešpondenčná súťaţ , koordinátor Mgr. D Slovíková. Do súťaţe sa 

zapojilo spolu 11 ţiakov(3 dvojice a 5 jedbotlivcov) 5. – 9. ročníka. Všetci riešitelia 

boli ocenení diplomom. 

Najvyššie ocenenie v súťaţi „Diplom trojnásobnej hviezdy matematického neba“, 

získali Lenka Moravčíková, Barbora Pálková z 5.B triedy. 

Ocenenie „Diplom hviezdy matematického neba“, získal Tomáš Terem z 8.A triedy 

 

TAKTIK – korešpondenčná súťaţ, kde moţno súťaţiť v dvojiciach aj v trojiciach 

koordinátor Mgr. D. Slovíková. Do súťaţe sa zapojilo 27 ţiakov-(8 jednotlivcov,2 

dvojíc a 5 trojíc)  6. – 9. ročníka. Všetci ţiaci boli odmenení za usilovnú prácu 

diplomom a perom. Naša škola sa medzi ostatnými umiestnila na 25. mieste. 

 

GENIUS LOGICUS – koordinátor Mgr. A. Lisičanová, medzinárodná  súťaţ 

pozostáva z 2 častí, ktoré sú na sebe nezávislé – korešpondenčná časť(domáca) a časť 

s meraním času (70 min ) školské kolo. 

 

V domácom kole 100 % úspešnosť dosiahli ţiaci Zuzana Holeková a Adam 

Povaţanec zo 7.A triedy a získali ocenenie VYNIKAJÚCI MEDZINÁRODNÝ 

RIEŠITEĽ. 

V školskom kole patrili k najúspešnejším riešiteľom ţiaci: 

Meno a priezvisko  Trieda 

medzinárodné 

umiestnenie 

národné 

umiestnenie 

Lucia Fryčová  8.A 90 26 

Zuzana Holeková  7.A 96 27 

Ľudmila Boldišová  9.A 153 41 

 

 

Ţiaci 9. ročníka riešili celoslovenské Testovanie 9 – testovanie ţiakov z matematiky, 

slovenského jazyka.  

Vyhodnotenie predmetu matematika 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 46,4% 

Priemerná percentuálna úspešnosť SR : 52,9% 

Mnohí ţiaci na základe dosiahnutých výsledkov na základnej škole a výsledkov 

Testovania 9 boli prijatí na stredné školy a nerobili prijímacie skúšky na stredné 

školy.  

V tomto školskom roku pripravovali ţiakov 9. ročníka – Mgr.M. Miešková (9.A, 

9.B), PaedDr. I.  Novodomská (9. C). 

  

 V tomto školskom roku riešili ţiaci testovanie KOMPARO – v ročníkoch 5., 6., 8. 

a 9. – v kaţdom ročníku škola dosiahla výsledky  v rámci Slovenska.  

 

Krúţková činnosť - matematika 

Ţiaci sa zdokonaľovali v matematike i počas matematických krúţkov. Ich činnosť 

bola zameraná na precvičovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie učiva matematiky. 
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Zároveň ţiaci riešili zaujímavé matematické úlohy, hry, logické úlohy a hlavolamy. 

Činnosť bola doplnená o prácu na počítači.  

Matematické krúţky pracovali pod vedením Mgr. M. Miešková – 9. ročník . 

FYZIKA 

Vyučovanie fyziky prebiehalo v súlade s časovo- tematickými plánmi pre jednotlivé 

ročníky. Učivo bolo dopĺňané o mnohé pokusy, ktoré si vďaka fyzikálnej učebni 

mohli sami vyskúšať. Hlavne v triedach s RVMP je moţné preberať i rozširujúce 

učivo – vďaka zvýšenému počtu hodín oproti ostatným triedam. Ţiaci pracovali na 

referátoch z mnohých oblastí vedy a techniky. Na hodinách pracovali s informáciami 

na internete. Ţiaci ôsmeho ročníka riešili súťaţ fyzIQ. 

Vyhodnotenie celoslovenská súťaţe  fyzIQ v školskom roku 2010/2011 

Kategória 8 

       Slovensko  Kraj 

Tomáš Terem-   155.-158   11. 

Dvojica: 

A.Prohásková – 209. -212.            18. 

L.Chalama 

 

 

INFORMATIKA , práca s počítačom - vyuţitie IKT vo vzdelávaní 

V školskom roku 2009/2010 sa na škole učili nasledovné predmety:  

Informatická výchova- 1., 2.a 3. ročník 

Práca s počítačom- v 9. ročník 

Informatika- 5,6. 7.,8. a 9. ročník 

Obsah učiva vychádzal z platných učebných osnov s dôrazom na vzdelávací štandard. 

Ţiaci 1.2.3.5. 6.a 7. ročníka postupovali podľa  ŠVP. Ţiaci získavali základy práce 

s počítačom v jednotlivých oblastiach: 

 Informácie okolo nás 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť 

 Na hodinách informatiky bol priestor aj na prezentáciu vlastných prác ţiakov, ktorí 

si tak mohli vyskúšať v praxi prácu s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou.  

V rámci predmetu Práca s počítačom ţiaci získali základné zručnosti pri práci 

s kancelárskymi aplikáciami. 

Ţiaci sa zapojili do informatickej súťaţe iBobor a dosiahli pekné výsledky. 

 

V kategórii Benjamín 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Počet bodov 

1. miesto  Filip Štekláč, 7.A 80.00 bodov 

2. miesto Lea Lukáčová, 7.A 76.00 bodov 
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V kategórii Kadet 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Počet bodov 

1. miesto Tomáš Terem, 8.A 80.00 bodov 

V rámci podpory IKT vo vyučovaní boli PC vyuţívané najmä na hodinách 

anglického jazyka, matematiky, zemepisu, biológie, chémie a fyziky. Veľkým 

pomocníkom vo vyučovaní technickej výchovy je program Edison a výukové 

sofvéry, ktoré má naša škola k dispozícii. 

V mimoškolskej činnosti na škole fungovali počítačové krúţky, ktoré pracovali 

v dvojhodinových blokoch. Ţiaci v krúţkoch sa zameriavali jednak na doplnkové 

činnosti k vyučovaniu- tvorba projektov, web stránok, základy programovania . 

Systematická práca v minulých rokoch sa začína prejavovať v snahe ţiakov tvoriť 

niečo nové, uţ ţiaci štvrtého ročníka ovládajú programovanie na základnej úrovni. 

Vedúci krúţkov: p. Slovíková, Storoška, Macaláková, Wiedermanová. 

 

Práca na projektoch a ďalšie vzdelávanie učiteľov  

Vyučujúci PK, sa zapojili do testovania digitálnych učebníc. sú ochotní pracovať na 

zmene klasických vyučovacích hodín na nové, moderné s vyuţívaním IKT.  

Zapojili sme sa do 2. ročníka súťaţe PLANÉTA VEDOMOSTÍ v dvoch kategóriách 

TRIEDA A UČITEĽ. Ţiaci 8.A triedy zorganizovali projektový poldeň pre rodičov 

pod názvom „Ako sa učilo v minulosti a ako sa učí dnes“. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl v predmete Informatika úspešne ukončil 

p. Mgr. Storoška. Vyučujúce našej školy p. PaedDr. Iveta Novodomská 

Mgr.D.Slovíková a Mgr.A.Lisičanová sa vzdelávali prostredníctvom e-learningového 

kurzu MPC banská Bystrica – Cabri geometria. Tento kurz úspešne ukončili 

obhajobou záverečnej práce. Vyučujúce našej školy PaedDr. Iveta Novodomská, 

a Mgr.A.Lisičanová ukončili tretí modul v projekte Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na základných školách. V tomto projekte pokračuje Mgr. D. Slovíková, v 

tomto školskom rok ukončila druhý modul. 

Učiteľ Planéty vedomostí“ – školenie f.Agemsoft v EDULABe v Bratislave – 

absolvovala Mgr.A.Lisičanová, Mgr. D. Slovíková. Mgr. M. Storoška. 

 

 V závere by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za veľmi dobrú prípravu 

ţiakov na súťaţe, prijímacie skúšky i za celoročnú namáhavú prácu. Práve úspechy 

našich ţiakov zviditeľňujú našu školu i učiteľov. Zároveň chcem poďakovať vedeniu 

školy za podporu a pomoc pri organizovaní súťaţí , materiálnom zabezpečení. 

 

 

 

 

 

V Sliači , 24. 6. 2011                                   Zapísala : Mgr. D. Slovíková, ved.PK 
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Príloha č. 7 

 

 

Základná škola A. Sládkoviča Sliač 
 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti 

 predmetovej komisie 
šk. rok 2010/2011 

 

 

 
DEJEPIS – ZEMEPIS/GEOGRAFIA – 

- PRÍRODOPIS / BIOLÓGIA – CHÉMIA – SVET PRÁCE  
 

 

 

 

 

 

Vedúca PK : Mgr. Alena Lisičanová,  ZEM (8.A, 8.B, 9.A, 9.B,9.C) 

 

Členova:   Mgr. Radmila Pavlovičová PRI(8.A, 9.A, 9.B, 9.C)                  

                                                CH (6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C) 

                  Mgr. Mária Gocníková  BIO(7.A, 7.B, 7.C) , PRI (8.B),  

                                                                            SEE (7.B, 7.C)                        

                  Mgr. Alena Henešová ZEM (6.A, 6.B) 

                  Mgr. Elena Plichtová GEO (5.A, 5.B ) , BIO (6.A, 6.B) 

                  Mgr. Katarína Krutá GEO (7.A, 7.B, 7.C), BIO (5.A, 5.B) 

                  Mgr. Dušan Lehocký – DEJ (5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C,   

                                                                                       8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C) 

                        Mgr. Marta Miešková – SEE ( 7.A, 7.B, 7.C) 
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VYHODNOTENIE činnosti PK  
školský rok 2010/2011 

 

   Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku podľa Plánu zasadnutí i podľa 

potreby. Riadili sme sa vopred schváleným plánom práce, ktorý sme dopĺňali podľa 

aktuálnych potrieb. Jednotliví členovia PK pracovali na úlohách, ktoré sme uviedli 

v Pláne PK pre školský rok 2010/2011. 

  Počas  celého školského roka sme pracovali podľa časovo – tematických plánov 

v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. Vyučujúci navzájom spolupracovali 

a koordinovali svoju činnosť v jednotlivých predmetoch. 

  V tomto školskom roku sa výrazne zvýšil počet vyučovacích hodín odučených 

prostredníctvom IKT (prezentácie a dataprojektor, interaktívna tabuľa a portál 

Planéta vedomostí a www.naucsaivac.sk, rôzne interaktívne cvičenia Hot Potatoes, 

ktoré učitelia aj sami vytvárali). 

 

 

DEJEPIS 

Vyučovanie predmetu prebiehalo v súlade s časovo – tematickými plánmi. Práca 

s učebnicou, dejepisnou čítankou bola dopĺňaná o sledovanie mnohých DVD filmov, 

ktoré boli venované preberanej téme. Učivo tak bolo pre ţiakov zaujímavé, 

netradičné. 

V tomto školskom roku sa uskutočnilo „cvičné“ školské kolo dejepisnej olympiády. 

Náročné úlohy boli spracované podľa úloh obvodných kôl. Olympiádu riešili ţiaci 7. 

aţ 9. ročníka. V budúcom šk. roku plánujeme účasť našich ţiakov na obvodnom kole 

dejepisnej olympiády. Najúspešnejšími riešiteľmi školského kola boli ţiaci 8.A triedy 

– Leonard Chalama a Barbora Hermanová.  

V tomto školskom roku sa neuskutočnili naplánované exkurzie do Banskej Bystrice 

a Zvolena.  

 

 

PRÍRODOPIS/BIOLÓGIA 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s časovo – tematickými plánmi. Vyučovanie bolo 

dopĺňané o referáty a postery ţiakov z rôznych oblastí. Ţiaci – hlavne v niţších 

ročníkoch sa veľmi aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Prinášali mnoţstvo 

názorného materiálu, výsledky vlastných pokusov, ktorým obohatili vyučovanie.  

Mnohé  vyučovacie hodiny prebiehali v počítačovej učebni, kde si ţiaci 

prostredníctvom internetu vyhľadávali zaujímavé informácie k témam a vypracúvali 

prezentácie. Vyučujúce tvorivo pracovali s virtuálnou kniţnicou a Planétou 

vedomostí, kde si spracovali vlastné vyučovacie hodiny. Viac ako štvrtina 

vyučovacích hodín  bola odučená prostredníctvom IKT (prezentácie, dataprojektor), 

čím sa stali pre ţiakov veľmi atraktívne.   

 

http://www.naucsaivac.sk/
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Pre ţiakov 8. ročníka sa zorganizovala plánovaná prírodopisná exkurzia do Banskej 

Štiavnice – návšteva Mineralogického múzea a Kaštieľa v Sv. Antone, 

prostredníctvom ktorej si ţiaci doplnili a rozšírili vedomosti z daného učiva. 

 

Veľmi pozitívne hodnotíme program lesnej pedagogiky „Záţitkový deň s lesníkmi“ , 

ktorý bol zrealizovaný v júni pre ţiakov 5. ročníka. Práve táto akcia vydareným 

spôsobom ukončila hodiny biológie v piatom ročníku.  

 

Uskutočnila sa beseda pre ţiakov 7. Ročníka – Sexuálna výchova a rodičovstvo. 

 

Účasť ţiakov na súťaţiach: 

Zapojili sme sa do riešenia biologickej olympiády – kat.E – ţiaci 9. ročníka. Ţiaci Ľ. 

Boldišová a M. Sojak – 9.A  postúpili do obvodného kola. Z dôvodu PN sa ho 

nezúčastnila Ľ. Boldišová .  

Ţiakov pripravovala Mgr. R. Pavlovičová 

 

 

CHÉMIA 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s časovo – tematickými plánmi. Vyučovanie bolo 

doplnené o referáty ţiakov, ktoré boli k nahliadnutiu pre ostatných ţiakov školy na 

tematickej nástenke, ktorá je umiestnená pri prírodopisnej učebni. Nástenka 

s prácami ţiakov je mesačne aktualizovaná.  Na doplnenie vyučovania sa vyuţívali 

DVD s chemickými pokusmi, ţiaci pracovali v počítačovej učebni a prostredníctvom 

internetu si vyhľadávali informácie.  Aj v tomto predmete sa aktívne  vyuţíval portál 

www.naucsaviac.sk. Mnohé animácie vynikajúcim spôsobom vysvetlili ťaţko 

predstaviteľné javy a chemické reakcie.  

 

Účasť ţiakov na súťaţiach: 

Po úspešnom riešení školského kola chemickej olympiády postúpili do obvodného 

kola dvaja ţiaci 9.A triedy – Petra Vargová a Adam Kubiš. Úspešnou riešiteľkou 

obvodného kola bola P.Vargová , ktorá obsadila 10.miesto. Ţiakov pripravovala Mgr. 

R. Pavlovičová. 
 

ZEMEPIS/GEOGRAFIA 

Vyučovanie prebiehalo v súlade s časovo – tematickými plánmi. Učivo bolo 

dopĺňané o prezentácie, referáty ţiakov, prácu s odbornou literatúrou. Vyučovanie 

často prebiehalo v počítačovej učebni – ţiaci si dopĺňali vedomosti prostredníctvom 

interaktívnych cvičení. Aj v geografii  sme pracovali s portálom Planéta vedomostí, 

i keď ešte nie je k tomuto predmetu vytvorený potrebný materiál. 

 

Účasť ţiakov na súťaţiach: 

Kaţdoročne sa zapájame do riešenie geografickej olympiády. I v tomto školskom 

roku sa ţiaci našej školy umiestnili na popredných miestach a boli úspešnými 

riešiteľmi okresného kola.   

LEONARD CHALAMA – 3. miesto -  8.A – pripravovala Mgr.A. Lisičanová 

http://www.naucsaviac.sk/
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Ďalší úspešní riešitelia: 

Ľudmila BOLDIŠOVÁ– 9.A – pripravovala  Mgr. A. Lisičanová 

Tomáš VEĽKÝ – 5.A – pripravovala Mgr. E. Plichtová 

Daniel JAROTA – 6.A – pripravovala Mgr. A. Henešová 

Krajského kola GO sa zúčastnil ţiaci L. Chalama , ktorý nebol úspešným riešiteľom.   

 

Projekty zrealizované v školskom roku 2010/2011  

 

Súťaţ Planéty vedomostí  - práca s výukovým portálom – v rámci jednotlivých 

predmetov (BIO,CHE) vyučujúce vytvárali vyučovacie hodiny, ktoré aj následne 

odučili prostredníctvo IKT. Ţiaci 8.A triedy vytvorili projektový poldeň pre rodičov 

pod názvom „Ako sa učilo v minulosti a ako sa učí dnes“ – v rámci projektu 

predstavili rodičom prácu s portálom – vyuţili sme medzipredmetové vzťahy 

(matematika, biológia, fyzika a biológia). Pripravený materiál sme prihlásili do 2. 

ročníka celoslovenskej súťaţe Planéty vedomostí.  

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov v školskom roku 2010/2011 

 

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“ – školenie  (3. MODUL) absolvovala 

v rámci predmetu geografia  Mgr. A. Lisičanová .  

„Ako učiť ţiakov spracovávať informácie z textu“ – školenie MPC Banská Bystrica – 

absolvovala Mgr.A.Lisičanová     

„Učiteľ Planéty vedomostí“ – školenie f.Agemsoft v EDULABe v Bratislave – 

absolvovala Mgr.A.Lisičanová . 

So získanými skúsenosťami a vedomosťami, ktoré získala na školeniach  sa podelila 

s ostanými vyučujúcimi PK.  

 

  V závere by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim za veľmi dobrú prípravu  

ţiakov na súťaţe i za celoročnú namáhavú prácu. Práve úspechy našich ţiakov 

zviditeľňujú našu školu i učiteľov v celom okrese Zvolen.  

Zároveň chcem poďakovať vedeniu školy za podporu a pomoc pri organizovaní 

súťaţí a materiálnom zabezpečení . 

 

 

 

V Sliači, 20. 6. 2011                             Zapísala: Mgr. Alena Lisičanová, ved.PK 
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Príloha č. 8 

 

Vyhodnotenie 

Predmetová komisia výchov šk. rok 2010-2011 
 

PK výchov pracovala podľa plánu na šk. rok 2010-2011. Vyuč. spolupracovali s CVČ 
Dominom vo Zvolene, POS vo Zvolene a Banskej Bystrici a ÚĽUV c Banskej Bystrici. 
Vyuč. počas šk. roka medzi sebou komunikovali v otázkach týkajúcich sa jednotliv. 
predmetov, vymieňali si skúsenosti, podľa potreby riešili aktuálne problémy a otázky. 
Počas vyučovacích hod. so ţiakmi pracovali a usmerňovali ich tak, aby učivo zvládli v 
rámci svojich moţností a schopností, zúčastňovali a zapájali sa zo ţiakmi do súťaţí a 
turnajov. 
 
Hudobná výchova 
 
Učivo bolo prebraté podľa časovo tematického plánu v jednotl. roč. 
Na hodinách sme preberali ţivotopisy slávnych hudob. skladateľov, počúvali svetoznáme 
ukáţky. Na hod. sme so ţiakmi pracovali tvorivo, pozornosť sme venovali prierezovým 
témam – hlavne regionálnej výchove – tradíciám nášho regiónu –odev, zvyky a obyčaje, 
učili sme piesne nášho regiónu.  
 
Slávik Slovenska- 21. ročník celoslovenskej speváckej súťaţe detí v interpretácii 
slovenskej ľudovej piesne, kt .garantom je p. Peter Dvorský. Súťaţ prebiehala 
v mesiacoch február- máj šk. kolo.  
 
Školské kolo 
 
  1.kategória 
 

1.miesto – Alexandra Demianová – 1.B 
2.miesto – Michal Dlapka – 2.B 
3.miesto – Alexandra Garguláková – 2.B a Pavlína Púpalová 
 
  2.kategória 
 

1.miesto – Jozef Lalík – 4.B 
2.miesto – Alex Sarka – 4.B 
3.miesto – Lucia Výbohová – 6.A a Alexandra Gašparová – 6.B 
4.miesto – Oto Dokoupil – 6.A 
 
  3.kategória 
 

1.miesto – Jozef Gašpar – 9.C 
2.miesto – Matej Gajdoš – 9.C  Michaela Potančoková – 9.A 
3.miesto – Andrea Klesniková – 8.A, Sofia Javoreková – 8.A, Barbora Hermanová – 8.A 
a Martina Kováčiková 9.A. 
 
Ţiakov pripravovali vyučujúce : Mgr .K. Krutá a Mgr. O. Vonkomerová. 
 
V okresnom kole našu školu úspešne reprezentovali ţiaci: 
Alexandra Demianová – v1.kategórii získala 3. Miesto a 
Jozef Lalík – v 2.kategórii získal 2.miesto. 
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Ţiakovo pripravovala vyuč. Mgr. O. Vonkomerová. 
Vo vyuč. procese vyuč. vyuţívali a pouţívali klavír, EHN, CD prehrávač, gramofón aj IKT – 
dataprojektor. Vyuč. pracovali s virtuálnou kniţnicou.  

        

Etická výchova 

EV v 5.-9. roč. bola v šk. roku 2010/2011 zameraná na podporu prosociálneho správania, 
rozvoj základných komunikačných zručností, riešenie konfliktov, sebapoznanie, 
sebahodnotenie, vyjadrovanie citov a pod. 
Vyuč. postupovali podľa časovo-tem. plánov.  
 
Výtvarná výchova 
 
Učivo bolo preberané podľa časovo tematického plánu. Záujem o vyučovací predmet bol 
vo všetkých ročníkoch. 
Úlohy boli zamerané na výtvarné rozvíjanie fantázie, tvorivosti a výtvarných zručností 
ţiakov, výtv .vyjadrenie záţitkov a predstáv, poznávanie tvárnych moţností rôznych 
materiálov, rozvíjanie estetického vkusu a vzťahu k ţivotnému prostrediu a pod. 
Výtvarné súťaţe 
 
1. Čas páperia ocenené práce  
 

Simona Mokrošová – 5.A 
Lenka Pálková – 5.A 
Kristína Bohušová – 6.B 
Martin Linder – 9.B 
Jakub Zamboj – 9.B 
 
Ţiakov pripravovali vyuč. – Mgr, J Fedorová, Mgr. O Vonkomerová, Dr.I.Novodomská. 
                                                
2. Výtvarná súťaţ - EURÓPA v škole 
 
   2.kategória 
 

1.miesto – Simona Mokrošová – 5.A 
2.miesto – Lucia Ďurčíková – 6.B 
3.miesto – Alessandra Dinová – 6.A 
 
3.kategória 
 

1.miesto – Kristína Gašperová – 7-A 
 
Ţiaci dosiahli úspech pod vedením vyuč. Mgr. J. Fedorovej. 
 
Dňa 22.3 a 25.3.2011 sa ţiaci 6.A a 6.B zúčastnili besedy na tému Vznik písma, ktorá sa 
konala v MsKs  Sliač. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Občianska výchova 
 

OV bola vyučovaná v ročníkoch 5. - 9. podľa platných učebných osnov a tematických 
plánov. Predmet vyučovali kvalifikovaní vyučujúci. Učivo bolo vo všetkých ročníkoch 
prebraté podľa plánu.  
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V rámci hodín sme vyuţili aktivizujúce formy práce - záţitkové učenie, rolové hry, 
skupinovú prácu. 
 
 
Telesná výchova 
 
Výsledky Telesná Výchova 2010 – 2011 
 
Súťaž:  MO Cezpoľný beh 
Termín:  8.10.2010 
Miesto:  6.ZŠ 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Radoslav Ištván  
Súpiska:  Puterová   9.B 
   Halaj    9.C 
   Lotreková, Múdra  8.B 
   Godora, Holek  8.A 
   Karniš   7.A 
   Labai    7.B 
Výsledok:  
 

Jednotlivci:  Chlapci  /beţalo 23 chlapcov/  Jednotlivci:  Dievčatá  /beţalo 27 
dievčat/ 
7.   miesto Labai      18. miesto Lotreková   
17.  Karniš                21.            Puterová 
19.  Halaj 
20.  Holek 
23.  Godora 
 
Druţstvá:  Chlapci /beţalo 7. Druţstiev/  Druţstvá:  Dievčatá /beţalo 7. Druţstiev/ 
 
6. miesto Labai      7. miesto Lotreková 
  Halaj        Puterová 
  Holek 
 
 
Súťaž:  Bedminton 
Termín:  10.11.2010 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  mladší a starší ţiaci  
Zodpovedný: Mgr. Marta Suchá  
Súpiska:  1. Druţstvo:  Sabolová, Kapustová 4.B 
 
   2. Druţstvo:  Bartoš E.   3.A 
      Suchý    1.A 
 
   3. Druţstvo:  Tarnociová   9.A 
      Fričová   7.A 
 
   4.Druţstvo:  Bohuš   9.C 
      Bartoš M.   6.B 
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Výsledok: Všetky kategórie sa umiestnili na 1. mieste v okrese a postúpili do 
krajskej súťaţe 30.11.2010 / Na Vysokej škole vo Zvolene/ 

 
 
Súťaž:  Halový turnaj – futbal -  Brusno 
Termín:  19.11.2010 
Miesto:  ZŠ Brusno 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1996 
Zodpovedný: Mgr. Radoslav Ištván  
Súpiska:  Grief, Slančík,    9.C  
   Godora, Chabada   8.A 
   Puškár, Krutý   7.A 
   Labai     7.C 
   Paľko     4.A 
 
Výsledok: ZŠ Sliač – ZŠ Nemecká   3:1 /2:0/ góly:   Krutý 
  ZŠ Sliač – ZŠ Alyxzho Zvolen  1:5 /1:2/   Labai  
  ZŠ Sliač – ZŠ Gyongyos   1:2 /0:2/   Slančík 
  ZŠ Sliač – ZŠ Brusno   0:1 /0:0/ 
  ZŠ Sliač – ZŠ Zlín   1: 3 /2:0/   Grief 
ZŠ Sliač - sa umiestnila na poslednom mieste /0 bodov/ 
 
 
 
Súťaž:  Bedminton - Kraj 
Termín:  29 - 30.11.2010 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  mladší a starší ţiaci  
Zodpovedný: Mgr. Marta Suchá  
Súpiska:  Sabolová, Kapustová   4.B 
   Bartoš    3.A 
   Suchý     1.A 
   Tarnóciová    9.A 
   Gašperová, Bartoš   6.A 
   Bohuš    9.A 
Výsledok: 
 
1. Druţstvo:  Sabolová, Kapustová - 2. miesto 
 
2. Druţstvo:  Bartoš E, Suchý  - 2. miesto  
    
3. Druţstvo:  Tarnociová,  Fričová - 5. miesto 
 
4.Druţstvo:  Bohuš, Bartoš   - 3. miesto 
 
 
 
Súťaž:  Basketbal – Obvod  
Termín:  8.12.2010 
Miesto:  ZŠ Cirkevná 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Radoslav Ištván  
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Súpiska:  Šulek, Kíšik      9.A 
   Zamboj      9.B 
   Greif, Horňák, Gajdoš, Halaj   9.C 
   Chabada, Godora     8.A 
   Šanta       7.A 
    
Výsledok: 1. Kolo     2. Kolo 
ZŠ Sliač – ZŠ Cirkevná   8:11  ZŠ Sliač – ZŠ Cirkevná       
4:7  
ZŠ Sliač – ZŠ Alexyho Zvolen  4:7  ZŠ Sliač – ZŠ Alexyho Zvolen      
10:0 kon. 
ZŠ Sliač – ZŠ 1.     2:5  ZŠ Sliač – ZŠ 1.                             3: 
12 

ZŠ Sliač - sa umiestnila na 3 mieste /6 bodov/ 
 
 

Súťaž:  Halový turnaj vo futbale  Sliač / O pohár riaditeľa školy/ 
Termín:  10.12.2010 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  mladší ţiaci narodený po 1.1. 1998 
Zodpovedný: Švec Tomáš, Mgr. Radoslav Ištván  
Súpiska:  Šanta     7.A 
   Toman, Jarábek   6.A 
   Bobor     6.B 
   Ryboš    5.A 
   Zemko, Šmál   5.B 
   Paľko  S.    4.A 
   Stachov    4.B 
   Paľko V.    3.B 
 
Výsledok: ZŠ Sliač – ZŠ Badín   1 : 2 /0 : 2/ góly:  Šanta  
  ZŠ Sliač – ZŠ Brusno   4 : 6 /1 : 5/  Šanta 3,Tonan 
  ZŠ Sliač – ZŠ Krupina    2 : 4 /1 : 3/  Šanta, Paľko  
  ZŠ Sliač – ZŠ Ţiar   2 : 5 /1: 3/  Šanta, Paľko 
ZŠ Sliač - sa umiestnila na poslednom mieste /0 bodov/ 
 
 
Súťaž:  Halový turnaj vo futbale Sliač / O pohár riaditeľa školy/ 
Termín:  22.12.2010 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1996 
Zodpovedný: Hačkulič Lukáš, Ištván Radoslav  
Súpiska:  Grief, Slančík, Bohuš    9.C  
   Godora, Chabada    8.A 
   Labai , Pulík    7.C 
   
Výsledok: ZŠ Sliač – ZŠ Badín  4 : 5 góly:  Labai, Jamrich, Slančík, 
Chabada  
  ZŠ Sliač – ZŠ Brusno  3 : 4  Labai 3   
  ZŠ Sliač – ZŠ Krupina   3 : 4  Labai 2, Grief  
  ZŠ Sliač – ZŠ Ţiar  0 : 8    
ZŠ Sliač - sa umiestnila na poslednom mieste /0 bodov/ 
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Súťaž:  Halový turnaj vo futbale  Sliač / Novoročný turnaj/ 
Termín:  8.1.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 3. a  4. ročníka  
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Paľko S., Lašák       3.B 
   Bíreš         3.A  
   Paľko S., Kontra, Giertl, Peták, Šmál,    4.A 

Potoč, Starosta, Čunderlík     4.A 
Stachov        4.B 

    
 
Výsledok: ZŠ Sliač – 1. ZŠ Zvolen   2 : 0 góly:  Starosta, Paľko S.  
  ZŠ Sliač – 3. ZŠ Zvolen   6 : 0 Peták 2, Paľko V.2, Lašák  
  ZŠ Sliač – 9. ZŠ Zvolen    5 : 1 Paľko S.2, Lašák, Starosta 2 
ZŠ Sliač - sa umiestnila  na 1. mieste /9 bodov/ 

 
 
Súťaž:  Stolný tenis – Školské kolo 
Termín:  1.2.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Zamboj  9.B 
   Horňák  9.C 
   Ryboš  7.C 
 
Výsledok: ZŠ Sliač – 1. ZŠ Zvolen   1 : 6   
   
  
     
Súťaž:  Volejbal – školské kolo 
Termín:  9.2.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav, Mgr.  Dušan Lehocký  
Súpiska:  Šulek, Kíšik      9.A 
   Zamboj      9.B 
   Halaj, Horňák, Gašpar, Greif,Gajdoš  9.C 
 
 
Výsledok:  1. kolo ZŠ Sliač – 5. ZŠ Zvolen   2 : 0    
    ZŠ Sliač – 6. ZŠ Zvolen   2 : 0 
 
  2. kolo  

ZŠ Sliač – 5. ZŠ Zvolen   2 : 1    
    ZŠ Sliač – 6. ZŠ Zvolen   2 : 0 
 
ZŠ Sliač – postúpila na obvodné kolo 23.2.2011 o 9. hod. 9.ZŠ Zvolen 
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Súťaž:  Lyžovanie / Lyžiarsky výcvik/ 
Termín:  11.2.2011 
Miesto:  Ski Králiky 
Kategória:  7. ročník 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:   

1. Výsledok:  Lyžiarske preteky  - slalom podľa družstiev: 
 

1. Družstvo:  1. Kozáriková  28,8 sek. 
   2. Šulek   28,9 
   3. Štekláč  29,8 
   4. Kmeť   31.3 
   5. Gavajdová  31,8 
   6. Povaţanec  31,9 
   7. Holeková  32,0 
   8. Garguláková 32,2 
   9. Staorostová  32,5 
   10. Krčmová  34,9 
   11. Lukáčová Lea Diskvalifikovaná /neúčasť/ 
 
2. Družstvo:  1. Bibová  29,6 sek.  
   2. Oršula 30,6 
   3. Rosík   30,7 
   4. Štafa   32,4 
   5. Kubiš   33,7 
   6. Gašperová  36,8 
   7. Šanta   36,8 
   8. Michaleková 36,9 
   9. Solčan  37,9 
     
3. Družstvo:  1. Telek   37,7 sek. 

2. Giertlová  38,0 
3. Szászfali  38,9 
4. Duríková  41,3 
5. Sluková  42,7 
6. Lulak   42,9 
7. Zemková  48,4 
8. Mojţiš  Diskvalifikovaný  /neprešiel stanovené bránky/ 

 
 
 
 
Súťaž:  Volejbal – Obvodné kolo 
Termín:  24.2.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr.  Dušan Lehocký  
Súpiska:  Kíšik       9.A 
   Zamboj      9.B 
   Halaj, Horňák, Gašpar, Greif,    9.C 
   Chabada      8.A 
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Výsledok:  1. kolo ZŠ Sliač – 9.ZŠ Zvolen   0 : 2    
    ZŠ Sliač – Cirkevná Zvolen  2 : 1 
 
ZŠ Sliač – sa umiestnila na 3. mieste medzi Zvolenskými školami. 
 
 
 
Súťaž:  Vybíjaná– školské kolo 
Termín:  10.3.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  mladší ţiači/ţiačky/ narodený po 1.1. 1998 
Zodpovedný: Mgr. Pajtášová Danivca  
Súpiska:  Poliaková, Pálková, Kováčová, Sekulová   5.A 
   Melicháčková, Pevalová, Pecníková, Šafárová  5.B 
   Dinová, Mlatcová, Výbohová     6.A 
   Bertóková, Ďurčíková, Lásková    6.B 
    
Výsledok:     ZŠ Sliač –ZŠ Alexyho Zvolen   5 : 15  
    ZŠ Sliač – 3. ZŠ Zvolen    14 : 15 
ZŠ Sliač – umiestnila na 3. Mieste 
 
 
 
Súťaž:  Hádzaná – školské kolo 
Termín:  23.3.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Šulek, Kíšik      9.A 
   Zamboj      9.B 
   Horňák,  Greif,     9.C 
   Kocúr, Lešták, Palečka, Nosál   8.B 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ Alexyho Zvolen   13 : 19 (4:10) 
   
 
     
Súťaž:  Minifutbal – školské kolo 
Termín:  25.3.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Kíšik       9.A 
   Zamboj      9.B 
   Horňák,  Greif, Gašpar, Halaj,Bohuš  9.C 
   Chabada      8.A 
   Labai       7.B 
Hrací čas:  3 x 20 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ 3. Zvolen   19 : 13 (4:10) 
 
ZŠ Sliač postúpila na obvodné kolo 1.4.2011(na ZŠ Sliač) 
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Súťaž:  Minifutbal – obvodné kolo 
Termín:  1.4.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  starší ţiaci narodený po 1.1. 1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Kíšik       9.A 
   Zamboj      9.B 
   Horňák,  Greif, Gašpar, Bohuš,Slančík 9.C 
   Chabada      8.A 
   Labai       7.B 
Hrací čas:  2 x 15 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ Alexyho Zvolen  1 : 6 (0:1) Horňák 
 
   ZŠ Sliač – ZŠ 5. Zvolen   3 : 3 (2:1) Slančík 3 
 
ZŠ Sliač – sa umiestnila na 3. mieste medzi Zvolenskými školami. 

 
 
 
Súťaž:  Minifutbal – školské kolo 
Termín:  6.4.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 3. a 4. ročníka narodený po 1.1. 2001 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Šmál J., Čunderlík, Giertl  4.A 
   Bíreš      3.A 
   Pulík, Sluka, Paľko V., Laššák  3.B 
Hrací čas:  2 x 15 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – 3. ZŠ  Zvolen  22 : 1 (9:1)  
   ZŠ Sliač – ZŠ Budča  9: 2 (6:1)  
 
ZŠ Sliač – postúpila na obvodné kolo 13.4.2011 na 6.ZŠ vo Zvolene. 

 
 
 
Súťaž:  Minifutbal – obvodné kolo 
Termín:  13.4.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 3. a 4. ročníka narodený po 1.1. 2001 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Šmál J., Čunderlík, Giertl  4.A 
   Bíreš, Bartoš    3.A 
   Pulík, Sluka, Paľko V., Laššák  3.B 
Hrací čas:  1 x 20 min 
 
Výsledok:   ZŠ Sliač – 9. ZŠ  Zvolen  13 : 1 góly: Bíreš2,Lašák,Giertl 4,   
                                                                                                        Paľko5 
   ZŠ Sliač – ZŠ Sávia  4: 3           Lášák, Giertl 2,Bíreš 
   ZŠ Sliač – 6. ZŠ Zvolen  4:4  Lašák 2, Bíreš,Giertl 
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Najlepší strelec turnaja sa stal Martin Giertl za 8 gólov 
 
ZŠ Sliač – sa umiestnila na 1. mieste medzi Zvolenskými školami. 
a postúpila na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční  na Sliači 20.4.2011 

 
 
 

Súťaž:  Minifutbal – regionálne kolo 
Termín:  20.4.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 3. a 4. ročníka narodený po 1.1. 2001 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Šmál J., Čunderlík, Giertl  4.A 
   Bíreš, Bartoš    3.A 
   Pulík, Sluka, Paľko V., Laššák  3.B 
Hrací čas:  2 x 10 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ Hriňová  3 : 8  góly:   Lašák, Giertl 2, 
   ZŠ Sliač – ZŠ Krupina  10: 0   Paľko 6,Lášák, Bíreš 3 
  
Najlepší strelec turnaja sa stal Paľko Vladimír za 6 gólov 
 
ZŠ Sliač – sa umiestnila na 2. mieste na regionálnom kole. 
 
 
Súťaž:  Veľký futbal- Obvodné  kolo 
Termín:  26.4.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 2. Stupňa narodení po 1.1.1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Zamboj, Farkaš      9.B 
   Grief, Horňák,Gašpar,Bohuš,Slančík, Halaj  9.C 
   Filip,Šanta       8.A 
   Ryboš       7.C 
 
Hrací čas:  2 x 20 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ Budča     5 : 2   
   ZŠ Sliač – ZŠ Osemročné gymnázium             9: 0    
 
  
ZŠ Sliač – postúpila na okresné kolo vo Zvolene 5.5.2011. 
 
Súťaž:  Veľký futbal- Obvodné  kolo 
Termín:  9.5.2011 
Miesto:  ZŠ Sliač 
Kategória:  ţiaci 2. Stupňa narodení po 1.1.1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván Radoslav  
Súpiska:  Zamboj, Farkaš      9.B 
   Grief, Horňák,Gašpar,Bohuš,Slančík, Halaj  9.C 
   Filip, Šanta, Puškár, Krutý    7.A 
   Ryboš , Labai, Kováč     7.C 
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Hrací čas:  2 x 20 min 
 
Výsledok:    ZŠ Sliač – ZŠ 3. ZV    0 : 1   
   ZŠ Sliač – ZŠ 9.ZV    0: 1 

ZŠ Sliač – ZŠ 9.ZV    7: 1    
ZŠ Sliač –   sa umiestnila na 4. mieste medzi Zvolenskými školami. 
 
 
Súťaž:  Atletika- okresné kolo 
Termín:  13.5.2011 
Miesto:  ZŠ 9. ZV 
Kategória:  ţiaci 2. Stupňa narodení po 1.1.1995 
Zodpovedný: Mgr. Ištván, Mgr. Suchá , Mgr. Šutová 
Súpiska:  Chlapci: Kíšik, Šuriansky      9.A 
     Zamboj       9.B 
     Halaj, Gašpar, Horňák, Chovan    9.C 
 
   Dievčatá: Puterová       9.B 
     Jarotová       9.C 
     Kavuliaková, Boborová, Galková,Hermanová 8.A 
     Rybošová       8.B 
Výsledok:     
 

1.miesto Halaj   - vrh guľou /10,49 m/ 
  Halaj   - hod kriketkou /70,40m/ 
  Zamboj - skok do výšky /150 cm/ 
 

3.miesto Puterová, Hermanová, Jarotová,Kuvaliaková -  štafeta 4x50 m /37,87 sek./ 
   

Kíšik, Šuriansky, Zamboj, Halaj, Gašpar, Horňák, Chovan – druţstvá /660 
bodov/ 

 
 

 
Súťaž:  Atletika- Krajské kolo 
Termín:  1.6.2011 
Miesto:  B. Bystrica/Štiavničky – Dukla/ 
Kategória:  ţiaci 2. Stupňa narodení po 1.1.1995 
Zodpovedný: Mgr. Šutová Monika 
Súpiska:  Zamboj  9.B 
   Halaj  9.C 
 
Výsledok:     
 

3.  miesto Zamboj  –  Skok do výšky/ 155 cm/ 
2. miesto Halaj  - Hod kriketkou  /70,79 m/ 
11. miesto Halaj  - Vrh gulou /11,01 m/ 
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Výtvarné spracovanie materiálu 
 
Cieľom predmetu bolo estetické osvojovanie si skutočnosti prostredníctvom výtvarných 
čin. ţiakov, kultivovať ich cítenie, myslenie a konanie. 
Ţiaci si osvojili prac. zručnosti a návyky, zhotovovali sme dekor. predmety, pracovali s  
rôznym mat., realizovali sme exkurzie podľa plánu. 
Ţiaci si vytvorili kladný vzťah k predmetu, pracovali radi. 
 
V Sliači 24.06.2011                                                   O.Vonkomerová 
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Príloha č. 9      

Základná škola Andreja Sládkoviča v Sliači 

 

 
 

 

Vyhodnotenie činnosti PK cudzích jazykov 

v školskom roku 2010/2011 

 

 

 
Vedúca PK :  Mgr. Alena Henešová – NJ 

Členovia:       Mgr. Miloslav Storoška – AJ 

Mgr. Eva Pintérová – AJ, RJ 

Mgr. Janetta Mriţová – AJ 

Mgr. Radoslav Ištván – AJ 

Mgr. Mária Gocníková – RJ 

Mgr. Zlatica Uramová – AJ 

PaedDr. Iveta Novodomská – NJ 

Mgr. Dana Brestovanská – AJ 

Mgr. Danica Pajtášová – AJ 

Mgr. Renáta Dinová – AJ 

Mgr. Alexandra Mihálová – AJ 

 

Vyhodnotenie práce PK cudzích jazykov v školskom roku 

2010/11 

 

PK pracovala podľa Plánu práce, ktorý bol prijatý na prvom zasadnutí PK CJ 16. 

septembra 2010 a podľa potreby. Výučba jazykov prebiehala podľa štátneho 

vzdelávacieho programu a  školského vzdelávacieho programu. Ţiaci si rozvíjali 

rečové zručnosti – počúvanie, čítanie, písomný prejav, ústny prejav, svoje jazykové 

prostriedky z oblasti výslovnosti a intonácie, morfológie, syntaxe, grafickej stránky 

i pravopisu ako aj lexiky. 

   Vyučujúci uplatňovali výchovu v duchu humanizmu, rasovej znášanlivosti a 

tolerancie, venovali pozornosť výchove v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa 

a Dohovorom o právach dieťaťa. 

   Vo výchovno – vyučovacom procese sa vyučujúci CJ v súlade s učebnými 

osnovami snaţili pestovať u ţiakov kladné charakterové vlastnosti i pozitívny vzťah 

k učeniu.  

   Činnosť vyučujúcich CJ sa orientovala na komunikáciu a rozvoj kompetencií 

v cudzom jazyku, vyučujúci sa oboznamovali s novými formami práce, učebnými 

pomôckami.  

Svoju kvalifikáciu si zvyšovali individuálne štúdiom odbornej literatúry 
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a metodických materiálov, ako aj účasťou na odborných seminároch organizovaných 

okresnou PK i metodickým centrom./ p. Pintérová-seminár ANJ, ktorý pravidelne 

organizuje  zástupkyňa vydavateľstva Oxford University Press . 

 p. Mriţová  sa zúčastnila na Medzinárodnej konferencii učiteľov anglického jazyka v 

Bratislave, odkiaľ prišla nabitá energiou a chuťou do ďalšej náročnej práce.  

Vyučujúci  anglického jazyka si dopĺňajú vzdelanie a študujú – p. Pintérová 

a p.Uramová i vyučujúce na prvom stupni – p. Brestovanská, p. Dinová, Mihálová 

i Pajtášová. 

   Zvýšenú pozornosť venovali vyučujúci vyučovacím metódam, formám verbálnej 

i neverbálnej komunikácie, rozvoju komunikačných jazykových kompetencií, 

predovšetkým ústnemu prejavu ţiakov, konverzácii, samostatnému rozprávaniu na 

danú tému, práci s textom a čítaniu s porozumením, v rovnakej miere i písomnému 

prejavu ţiakov, estetickej úprave zošitov. 

    Vyučujúci vyuţívali na oţivenie vyučovania cudzích jazykov prácu s PC, Power 

Point, rôzne jazykové hry, pracovné zošity, pracovné listy, audio-orálne a audio-

vizuálne programy, obrazový materiál, plagáty, gramatické tabule, IKT/, prácu 

s časopismi , nácvik piesní, zhotovovanie projektov, súťaţe a pod. Na zvýšenie 

pozitívnej motivácie ţiakov sme vyuţívali počítačové učebne, prípadne 

dataprojektor. Webové stránky Infovek, e – Learning, Hueber, Schubert – Verlag , 

Deutsch – lernen, English   -  online pomáhali ţiakom získavať IKT zručnosti, 

pripravovať sa na ďalšie vzdelávanie a efektívne vyuţívať čas vo virtuálnom 

prostredí. A práve v tejto oblasti  musíme ešte popracovať a zlepšiť sa v budúcom 

školskom roku.   

   Venovali sme sa i práci s talentovanými ţiakmi. Vyučujúci anglického jazyka 

zorganizovali školské kolo olympiády v AJ. Víťazom  školského kola bol ţiak 7.A 

triedy Adam Povaţanec   v kategórii 1A  a ţiak Tomáš Terem z 8. A  v kategórii 1B. 

Obidvaja reprezentovali našu školu v okresnom kole. Hoci sa neumiestnili medzi 

prvými tromi, dôstojne reprezentovali našu školu.  Keďţe nemecký jazyk sa začal 

učiť len v minulom  školskom roku ako druhý cudzí jazyk, olympiádu sme nemohli 

zorganizovať. V budúcnosti zapojíme  ţiakov, ktorí sa učia druhý cudzí jazyk , do 

nejakej  školskej  súťaţe, v ktorej si zmerajú svoje sily.  

   Vo vyučovaní cudzích jazykov sme vyuţívali regionálne prvky, aktuálne výročia, 

prvky environmentálnej výchovy. 

   Učitelia CJ venovali zvýšenú pozornosť ţiakom so špeciálnymi výchovno- 

vyučovacími potrebami a pri ich vzdelávaní dôsledne dodrţiavali výchovno- 

vzdelávací program. 

Anglický jazyk sa učí na škole ako prvý cudzí jazyk a v 7. C triede ako druhý cudzí 

jazyk . Okrem toho na škole pracujú 3 krúţky AJN- Anglický jazyk pre najmenších-  

pre 1. ročník, Anglický jazyk pre najmenších  – 2. ročník a Anglický jazyk – 

praktické cvičenia pre ţiakov 5. – 8. ročníka. Vyučujúci splnili  Tematické plány. 

Výborné výsledky dosahujú ţiaci 6. A, 7. A  triedy. Vyučujúca vysoko hodnotí 

prípravu ţiakov na hodiny, ţiaci vytvorili nadštandardné projekty  v Power pointe, 

ale aj formou referátov. Prezentáciou projektov ukázali nadobudnuté vedomosti 

a záujem o predmet. 
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Vyučujúci vysoko hodnotia prácu v skupinách, kde sú ţiaci pribliţne rovnakej 

vedomostnej úrovne, pracuje sa s nimi omnoho lepšie. V skupinách , kde sú zmiešaní 

ţiaci , je práca náročná a výsledky veľakrát nezodpovedajú vynaloţenej námahe  . 

 

Nemecký jazyk sa učil v tomto šk. roku v šiestom ročníku ako 2. cudzí jazyk. 

Prebrali  5 lekcií z učebnice Hallo, da bin ich Basis. Ţiaci si osvojili základy 

nemeckého jazyka, naučili sa predstaviť, opýtať sa na základné informácie, časovať  

slovesá, číslovky  do 100, pouţívať  prídavné mená v N. Tematický plán bol splnený. 

Siedmaci sa učili NJ – 2. CJ druhý rok. Dobrali učebnicu  Hallo, da bin ich Basis. 

Pravidelne pracovali s IKT- interaktívne cvičenia – Hot Pot na čítanie 

s porozumením, vytvorila som im pexesá i mnohé ďalšie cvičenia na precvičovanie  

rôznych gramatických  javov, lexikálnych jednotiek a pod.  

Ruský jazyk sa v šk.r. 2010/11 učil ako prvý cudzí jazyk v 7.C,  9.B triede, ako 2. 

cudzí jazyk v 6. a 7. ročníku. – 2 hodiny týţdenne. Nakoľko na 1. CJ sú ţiaci 

prospechovo slabší, učivo bolo tomu prispôsobené. Boli prebraté všetky témy podľa 

štandardu. Hlavný dôraz bol kladený na čítanie, písanie, pochopenie čítaného textu 

a hovoreného slova. Podľa vyučujúcej RJ dvojhodinová dotácia na 2. CJ nestačí, 

pretoţe ak hodiny odpadnú, neostáva čas na precvičovanie učiva a mnohí  ţiaci 

nevenujú náleţitú pozornosť domácej príprave. P. učiteľka navrhuje, aby sa zakúpili 

pre ţiakov prekladové dvojjazyčné slovníky , pretoţe v tých, čo máme ,chýbajú 

mnohé slová a výrazy, pretoţe  sú zastarané. 

Úlohy, ktoré vyplynuli zo záverov inšpekcie a sú stále aktuálne: 

- Rozvíjať kompetencie ţiakov v oblasti IKT 

- Na hodinách pouţívať prekladové a výkladové slovníky 

- Vytvárať priestor na rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností 

ţiakov 

 

 

 

Návrhy učiteľov cudzích jazykov do budúceho šk. roku 2011/12:  

- Zakúpiť podľa moţnosti prekladové dvojjazyčné slovníky na ruský a nemecký 

jazyk./Na NJ nemáme ani staré/ 

- Ak by bolo moţné, prosíme  objednať aspoň 3 kusy cudzojazyčných časopisov 

– AJ  - Hello, NJ -  Hurra, pretoţe by prispeli k spestreniu vyučovacích hodín. 

 

Na záver by som sa chcela poďakovať členom PK CJ za zodpovednú prácu pri plnení 

náročných úloh a vedeniu školy za podporu.  

 
 

Sliač 23. 6. 2011                                               Zapísala : Alena Henešová 
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Príloha č. 10 

 

Krúţková činnosť na škole v šk.r. 2010/2011 : 
 

 

Vyhodnotenie činnosti futbalovej predprípravky  

/šk.r. 2010/2011/ 
 

 Futbalová predprípravka pracovala podľa vopred spracovaného plánu práce na celý školský 

rok. Vychádzajúc z dlhoročných skúseností a poznatkov s prácou ţiakov 1. – 4. ročníkov, ale i 

prácou v kategórii mladších a starších ţiakov /t.j. 5.- 9.ročník/ v majstrovských futbalových 

súťaţíach stredoslovenského kraja, bola príprava ţiakov a činnosť krúţku prispôsobená 

a rozpracovaná na jednotlivé mesiace podľa vekovej skladby ţiakov, podľa fyzických daností 

ţiakov a schopnosť prijímať nové poznatky. Dá sa konštatovať, ţe krúţok naplnil svoje plánované 

ciele a svoje poslanie splnil v plnom rozsahu.  Svedčia o tom dosiahnuté výsledky a hlavne počet 

zapojených ţiakov do činnosti krúţkov a počty ţiakov na konci obdobia. Do činnosti sa zapojilo cca 

28 detí, z ktorých traja pravidelne hrávali za mladších ţiakov FK Slovan Kúpele Sliač. 

 Ţiaci predprípravky sa stretávali v týţdenne v pondelok v čase 13,00-14,00 h., utorok  v čase 

13,30-15,00 h. a vo štvrtok 13,30 – 15,00 h.v športovej hale, tesp. v malej telocvični. Od základov 

pohybovej kultúry ich činnosť smerovala k osvojeniu si základov futbalu, práce s loptou, pohybu s 

loptou i v súčinnosti jednotlivcov. Je potešiteľné, ţe v tejto činnosti vedúci mal maximálnu podporu 

zo strany rodičov, starých rodičov, ktorí neraz sa zúčastnili prípravy ţiakov ako pozorovatelia.

 Rodičia sa stali súčasťou činnosti futbalového klubu. Vyvrcholením činnosti krúţku bolo 

stretnutie ţiakov predprípravky futbalovom ihrisku Slovan Sliač proti rodičom, ktoré sa uskutočnilo 

26.6. 2011 spojené s občerstvením. Fotodokumentácia je webovej stránke školy.  

 
 

V Sliači, 30.6. 2011      Jozef Bartanus, vedúci krúţku 
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Vyhodnotenie streleckého krúţku 

 

 
Do streleckého krúţku sa prihlásilo 26 ţiakov našej školy. Pravidelne navštevovalo krúţok 20 

ţiakov. 

Počas školského roku sme sa zúčastňovali streleckých súťaţí len vo Zvolene . 

Svoje strelecké zručnosti vyuţili aj na Súťaţi Mladý záchranár CO. 

 

Výsledky súťaţí: 

 

Oblastná súťaţ Zvolen  

 

Starší ţiaci    : Holek Štefan,  Holeková Zuzana , Michálek Andrej, Chovan Viktor, Chalama 

                        Leonard 

 

Oblastná strelecká liga prebiehala v šk. roku 2010/2011 v 5. kolách, do druţstva sa rátali 

výsledky troch najlepších strelcov. 

Naši strelci sa umiestnili nasledovne. 

 

                         Holeková Zuzana                                      1. miesto          

                         Holek Štefan                                             3. miesto      

                         Michálek  Andrej                                      6. miesto     

                        Chovan Viktor                                           6. miesto     

                        Chalama  Leonard                                      9. miesto     

 

Finálový pretek oblastnej streleckej ligy  okresu Zvolen marec 2011 

 

                                Holeková Zuzana                                1. miesto         701 bodov 

                                Holek Štefan                                       7. miesto          646 bodov 

 

 

Druţstvo našej školy sa umiestnilo v obvode Zvolen na 1. mieste s počtom 487 bodov. 

 

 

Vedúca krúţku  : Tatiana Máľusová 

 

Vyhodnotenie zaslané dňa 24.6.2011 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI TENISOVÉHO KRÚŢKU 

V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011. 
  

 

         Tenisový krúţok pracoval v školskom roku 2010/2011 od 8.11. 2010 do 23. 6. 2011. 

Krúţok býval 1-krát v týţdni : v pondelok  v trvaní 135 minút.  

          Na začiatku školského roka sa do krúţku nahlásilo 12 ţiakov  1.- 4. roč., 4 ţiačky 5. 

roč. a 1 ţiačka 7. ročníka- spolu 17 ţiakov.   

          Všetci ţiaci, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz, splnili predpísaný počet hodín 

krúţkovej činnosti 60. Niektorí ţiaci absolvovali menší počet hodín krúţkovej činnosti           

z dôvodu  ich častej chorobnosti. 

          Tenisový krúţok pracoval v hale. V hale bolo moţné vyuţiť 2 siete na malé ihriská 6 x 

12m , čím sa vytvorili 3 ihriská a do hry sa mohli zapojiť všetky deti.   

          Vybudovaním športového areálu – tenisových kurtov -  sa vytvoria  ideálne podmienky 

pre rozvoj tenisu na Sliači, ako aj pre činnosť  tenisového  krúţku, ktorý mám záujem viesť aj 

v ďalších rokoch.                        

           Tenisový krúţok by mal vzhľadom na záujem detí pracovať aj v šk. roku  2011/2012. 

Bolo by však  potrebné zvýšiť počet hodín krúţku tak, aby bola zaručená kvalita tréningového 

procesu . 

          Skupina chlapcov zo 4. ročníka sa v tomto roku zapojila do závodného tenisu v TK 

Sliač – vytvorili druţstvo mladších ţiakov / Potoč, Kontra, Moravčík, Sárka, Palko S./.  

          Verím, ţe v budúcnosti bude moţné zapojiť do závodného tenisu v TK Sliač aj dievčatá 

a všetky deti, ktoré navštevovali alebo budú navštevovať tenisový krúţok získajú trvalý vzťah 

k pravidelnému športovaniu .    

 

               

 

 

 

V Sliači, 27. júna 2011     Vypracoval:  Ing. Juraj Höher 

                                                                                                    vedúci tenisového krúţku 
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Vyhodnotenie činnosti volejbalového krúţku v školskom roku 2010/2011. 
 

         Volejbalový krúţok v školskom roku 2010/2011 pracoval od septembra 2010 do 24. 

júna 2011. Krúţok býval 3x v týţdni : v pondelok, stredu, piatok, vţdy v trvaní 120 minút. 

Krúţok býval tak často pre veľký počet prihlásených dievčat a veľký záujem dievčat. Krúţok 

navštevovalo 18 dievčat, z ktorých aţ 14 odovzdalo VZDELÁVACÍ POUKAZ na ZŠ Andreja 

Sládkoviča v Sliači – na volejbalový krúţok. Účasť na krúţku bola vcelku dobrá. Priemerný 

počet zúčastnených ţiačok na volejbalovom krúţku sa pohyboval v rozmedzí 10 - 14 , čo je 

výborná účasť. A to si treba ešte uvedomiť, ţe išlo o dievčatá prevaţne  7. - 8. ročníkov, ktoré 

navštevujú aj iné mimoškolské aktivity a sú často choré. 

         O krúţok je stále väčší záujem, ale problémom je malá telocvičňa, kde je ideálny počet 

pre činnosť krúţku 10-12 detí, ak ich je viac, tak to uţ jednoducho nie je ono. Ale teší ma 

záujem o tento krúţok, aktivita a vzorná dochádzka dievčat.  

         Volejbalový krúţok určite bude pracovať aj v školskom roku 2011/2012 a to dokonca aţ 

pre dve skupiny dievčat: staršie ţiačky (8. – 9. ročník) a mladšie ţiačky (3.,4.,5. ročník). 

         Aj touto cestou ďakujem v mene detí, ako i v mene svojom vedeniu školy za to, ţe nám 

vychádzalo maximálne v ústrety a umoţnilo nám – aţ 3x v týţdni po 2 hodiny – vyuţívať 

telocvičňu školy. 

 

 

 

24. jún 2011                                                                                    Mgr. Dušan Lehocký 

                                                                                                    vedúci volejbalového krúţku 

 

 

 

 

      Dievčatá sa zúčastnili mnoţstva turnajov a odohrali zápasy aj proti druţstvám z iných 

miest a robili úţasné meno škole i mestu.  

V  slovenskej volejbalovej lige ţiačok MiDiMaxVolleyball SR 2010/2011 (zúčastnilo 

sa viac ako 150 škôl z celej SR) skončili aţ v krajskom kole (na výbornom 2. mieste) a len 

málo im chýbalo na postup do semifinále M-SR !  

Vo „veľkom – šestkovom“ volejbale skončili medzi školami okresu na peknom 2. 

mieste, hoci je to súťaţ prevaţne ţiačok 9. ročníkov a našu školu reprezentovali len dve 

ôsmačky a 6 siedmačiek! Sú to naozaj neskutočné výsledky našej malej školy v porovnaní 

s volejbalovými školami, či strediskami volejbalu detí a mládeţe...  

Volejbalový krúţok určite bude pracovať aj v školskom roku 2011/2012 a to dokonca 

aţ pre dve skupiny dievčat: staršie ţiačky (8. – 9. ročník) a mladšie ţiačky (3.,4.,5. ročník). 
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VYHODNOTENIE 

činnosti výtvarného krúţku v školskom roku 2010/2011 
5. -9. ročník 

 

 

 

 

Krúţok navštevovalo 19 ţiakov 5.-9. ročníka 

Vedúca krúţku : Mgr. Jarmila Fedorová 

Činnosť krúţku : kaţdú stredu - 2 hodiny 

 

 

Práca v krúţku prebiehala podľa vypracovaného plánu. Činnosť bola zameraná na : 

- rozvíjanie výtvarného myslenia a cítenia ţiakov 

- rozvíjanie predstavivosti pri výtvarnom vyjadrovaní priamych alebo sprostredkovaných  zá- 

  ţitkov 

- prácu s farbou, farebným kontrastom, harmóniou 

- štúdiu figúr, prostredia, deja 

- experimentálnu činnosť / kresba s motúzom/ 

- prácu s materiálom, modelovanie / kašírovanie/ , poznávať a vyuţívať výtvarno-technické     

  princípy rozličných materiálov 

- kultivovanie estetického cítenia  

- rozvíjanie nadania a talentu ţiakov  

- príprava na talentové skúšky 

- nové výtvarné zechniky 

 

 

V priebehu školského  roku sa členovia krúţku zapojili do rôznych okresných, obvodových 

i celoslovenských výtvarných súťaţí, napr.: Čas páperia / o najkrajší vianočný pozdrav /, 

Európa v škole, Ţivotný štýl mladých / s protidrogovou tematikou / a podobne. 

V týchto súťaţiach úspešne reprezentovali našu školu členovia krúţku : D.Jarota zo 6..A, 

O. Dokoupil zo 6.A. L.Ďurčíková zo 6.B, K.Gašperová zo 7.A, S.Mokročová z 5.A, 

A. Dinová zo 6.A, ktorí mali v súťaţiach ocenené práce. 

 

Pripomienky: 

Činnosť v tomto krúţku ţiakov zaujala, navštevovali ho hlavne ţiaci 5. a 6. ročníka, pracovali 

s radosťou. Preto  budúci školský rok by bolo potrebné počítať s finančnými prostriedkami na  

materiálne zabezpečenie krúţku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 27. júna 2011                                                               Mgr. Jarmila Fedorová   
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                               Bedmintonový krúţok šk. rok 2010/2011 

 

Krúţok pracoval podľa plánu ţiaci sa učili základom bedmintonu  pokročilí techniku a taktiku hry. 

Navštevovali krúţok pravidelne  splnili predpísaných 60 hodín. V krúţku bolo zapísaných 80 

ţiakov. Boli rozdelení  do troch skupín. Schádzali sa 3 krát do týţdňa po dve hodiny. Trénovali pod 

vedením kvalifikovaného trénera Ing. J. Jurčiaka, mladší ţiaci pod vedením p. uč.Suchej. Ţiaci ktorí 

dosiahli dobré výsledky v krúţku boli zaregistrovaní do bedmintonového oddielu spolu  14 ţiakov. 

Pre začiatočníkov boli usporiadané oddielové turnaje. 

          Registrovaní hráči sa zúčastňovali celoslovenských súťaţí  GP .Dosiahli zlepšenie 

v rebríčkoch postúpili o niekoľko miest. Zúčastnili sa turnajov v Prešove, Šuranoch, Ilave,    dva 

krát v Hrachove. 

         Štyri turnaje GP skupiny B  U-11,U-13,U-15 sa uskutočnili na našej škole. 

         Ţiaci našej školy sa zúčastnili  okresnej súťaţe v bedmintone , ktorá bola usporiadaná na našej 

škole. Zvíťazili vo všetkých kategóriách  a postúpili na krajskú súťaţ.  

           V  krajskej súťaţi najmladší ţiaci  a najmladšie ţiačky obsadili 2.miesto.Starší ţiaci 3.miesto 

a staršie ţiačky 5.miesto. 

         Na celoslovenskú súťaţ sa nominoval ţiak 3.A triedy Erik Bartoš ,ktorý sa umiestnil 

v kategórii U 11 na 9. mieste. 

 

 

 

 

24.06.2011                                                         Mgr.M.Suchá a Ing.J.Jurčiak 
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Mgr. Andrea Bernátová –vedúca krúţku AIKIDO – šk. rok 

2010/2011 

 

 

 

 
Hodnotiaca správa činnosti krúţku AIKIDO v školskom roku 2010/2011 

 

 

 

 

 
Cieľ:   Cieľom krúţku bolo viesť ţiakov ZŠ A.Sládkoviča Sliač k rozvíjaniu telesných 

cvičení v štýle AIKIDO, ktoré pri jeho správnom podaní pomáha k zomknutiu ţiakov v rámci 

kolektívnych činností, rešpektovaniu v rámci fyzického stretu ţiakov, ako aj k zachovaniu 

sebaovládania a dodrţiavania základov sebaobrany u jednotlivých cvičencov.        

 

Cvičebné ročníky – pre prácu v krúţku boli prihlásení ţiaci 1.-4. ročníka ZŠ. Jedná sa 

o ţiakov, ktorí sú schopní ovládať základné cvičebné úkony - prispôsobovať  sa pokynom 

cvičiteľa. 

 

Termín:   Cvičenia boli vykonávané v súlade s plánom v dňoch utorok a piatok kaţdý týţdeň. 

 

Spôsob výuky:  Výuka bola realizovaná v troch skupinách v telocvični ZŠ Sliač v čase od 

13.45 – 14.45 hod., a od 14.45-15.45 hod. v utorok a v piatok v čase  od 13.45 – 14.45 hod.  

Výuky sa zúčastňovalo cca 20 ţiakov v kaţdom jednom krúţku / skupine/. 

 

Zhodnotenie:  Organizáciou krúţku AIKIDO sme chceli ukázať ţiakom ZŠ na prvom stupni 

formu pouţívania pohybovej kultúry pre sebaobranu a sebaovládanie, ako aj rozvíjanie 

pohyblivosti ţiakov. 

 

Vedúci krúţku: vedúcou krúţku je Mgr. Andrea Bernátová, ktorá je učiteľkou ZŠ 

A.Sládkoviča Sliač a členkou Klubu AIKIDO Zvolen. 

 

Záver:  Nakoľko záujem o krúţok prejavil i naďalej dostatočný  počet ţiakov predpokladám 

jeho realizáciu v školskom roku 2011/2012.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Vypracovala: Mgr. Andrea Bernátová    
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ŠK.ROK: 2010-2011 

 

KRÚŢOK: Tvorivé dielne a ľudové remeslá 

 

VYUČ.: Mgr. Oľga Vonkomerová 

 

VEC: Vyhodnotenie činnosti 

 

 

 

      Krúţok pracoval  s počtom ţiakov 40. Pracovali a postupovali sme podľa časovo- 

tematického plánu . Činnosti boli zamerané na ročné obdobia a konkrétne sviatky. Pracovali 

sme a pouţívali sme prevaţne prírodný materiál. Ţiaci sa stretli s technikami a postupmi , 

ktoré ešte nepoznali - batikovanie, tkanie, drôtovanie, práca so slamou a šúpolím, servítková 

technika... Pripravovali sme darčeky pre bývalých učiteľov a predškolákov.  

         

    Prácu s deťmi v krúţku hodnotím kladne. Osvojili si techniky, postupy a materiál, ktorý 

môţu vyuţiť aj v budúcnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 24.06.2011                                                                                          O. Vonkomerová 
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VYHODNOTENIE  ČINNOSTI  POČÍTAČOVÝCH  

KRÚŢKOV. 

V školskom roku 2010/2011 na škole počítačový krúţok pracoval v troch skupinách. Dve 

skupiny tvorili ţiaci 3. a 4. ročníka a jedna skupina boli ţiaci II. stupňa. Cieľom krúţku v 3. a 4.. 

ročníku bolo priblíţiť deťom prácu s počítačom .  Zo Začiatku pracovali hlavne s programami 

ako Skicár, Tux Paint a Internet. V programe skicár zlepšovali hlavne prácu s myšou a kreativitu . 

Naučili sa pouţívať niektoré klávesové skratky, napríklad na tvorbu presných útvarov pomocou 

„Shift”. Zvládli nástroj krivka, kopírovanie a presúvanie, rôzne typy čiar a prekrývanie obrázkov. 

V Tux Painte vytvárali obrázky samostatne, ale aj pomocou tlačidiel a potom daný obraz 

dotvorili. Pri práci boli disciplinovaní a usilovní. Ich radosť bola viditeľná aj na ich prácach, 

spoločne s vedúcimi práce hodnotili. 

V 2. polroku bolo hlavným cieľom krúţku naučiť deti programovať v prostredí IMAGINE. Deti 

pochopili základy programovania. Zvládli základné príkazy a pochopili následnosť príkazov. 

Zistili, ţe nie je jedno v akom poradí príkazy nasledujú a naučili sa vyberať správne príkazy 

podľa zadania úlohy. Zdokonalili svoje logické myslenie a kreativitu. Zlepšila sa ich priestorová 

predstavivosť a lepšie pochopili niektoré geometrické útvary a spôsob ich tvorby.  

Ţiaci II. stupňa tvorili samostatnú skupinu, ktorej práca bola zameraná na prácu v POWER 

POINTe - naučili sa samostatne urobiť prezentáciu, práca s tabuľkami a vytvorili si vlastnú 

webovú stránku. Ţiaci pracovali aj s digitálnou fotografiou, naučili sa ju upravovať a pridávať 

rôzne efekty .Záverom sa aj oni vrátili k programovaniu, zopakovali si hlavné príkazy 

a vedomosti doplnili cyklami. 

S prácou vo všetkých skupinách sme boli spokojní. 

Zuzana Macaláková-V počítačovom krúţku v školskom roku 2010/2011 sa mi pracovalo dobre. 

Pod mojím vedením si ţiaci druhého stupňa osvojovali nové poznatky, či uţ z oblastí internetu, 

digitálnych fotografií alebo sa zdokonaľovali v Microsoft Word či Excel. V ţiackom kolektíve sa 

vytvorilo veľmi kreatívne prostredie. V ňom sa pracovalo mne aj ţiakom výborne. Bola to moja 

prvá učiteľská skúsenosť, no spomínať budem len v tom najlepšom. Dúfam, ţe táto skúsenosť ma 

posunie ďalej v mojom budúcom profesijnom ţivote. 

Denisa Wiedermanová- Krúţok  navštevovali  ţiaci prvého stupňa. Práca  bola spočiatku  

náročná,  nakoľko niektorí ţiaci len prvýkrát začali pracovať v niektorých programoch, o ktorých 

predtým ešte ani nevedeli. Mojou  snahou  bolo  dať  im  návod  práce a niekedy  sami  

prichádzali s novými nápadmi,  ako prácu  zjednodušiť a pouţívanie  jednotlivých  nástrojov  

v Skicári a iných programoch bolo  stále  ľahšie. 

V skupine sa mi pracovalo veľmi dobre. A som rada, ţe som mohla skúsiť absolvovať niečo nové 

a zistiť ako sa s deťmi pracuje Vám učiteľom. A musím uznať, ţe je to náročná práca, no 

v septembri by som si to rada zopakovala. 

 
V Sliači, 24. 6 2011 
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Vyhodnotenie krúžku 

 

Názov krúžku:                Matematický krúžok  9.A , 9.B 

Počet žiakov  :                9.A  trieda   –  16 

                                         9.B  trieda   –  13 

Vedúci :                           Mgr. Marta Miešková 

Cieľové skupiny:            Žiaci 9.ročníka 

Miesto činnosti:            Učebne   9.A,B  a  PC 

 

                                          Činnosť krúžku bola zameraná hlavne na riešenie 

testov/Monitor a Komparo – 8. A 9. ročník/. Využívala som hry na rozvoj log. 

myslenia, tvorivosti a vyjadrovania vlastného názoru. Niektoré úlohy boli 

zamerané na tréning pamäti a sebakontroly. 

 

 

Východiská:  Literatúra z oblasti pedagogiky a psychologie 

                       Vlastné vedomosti, schopnosti a prax 

                        Testy z predchádzajúcich rokov 

 

 

 

Sliač 22.06.2011                                            Marta   Miešková  

                                                                         ved. krúžku 
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Vyhodnotenie krúžku/prípravka žiaci/ 

Krúžok navštevovalo 19 chlapcov. Krúžok bol raz týždenne v piatok 2 

hodiny. Zamerali sme sa najmä na rýchlosť a koordináciu a HČJ  

s loptou. V zime sme absolvovali zimný turnaj na Sliači, kde sme 

obsadili 1. miesto. Vyvrcholenie celej sezóny bol turnaj o primátora 

mesta Zvolen, kde sme skončili na 1. mieste. Do mladších žiakov 

prechádza 12 chlapcov. 

Vypracoval: Radoslav Ištván 
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Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru 

 „ Učíme sa jazyky – ruský jazyk“ 

 

 

 

 

  V záujmovom útvare pracovalo v školskom roku 2010/2011 13 žiakov. Z toho bolo 12 

žiakov z 8. A triedy a 1 žiak zo 7.B triedy. Všetci žiaci boli mierne pokročilí. Na krúžku som 

pracovala podľa priloženého plánu.  Hlavným cieľom bolo zopakovať , utvrdiť nadobudnuté 

vedomosti a zároveň rozšíriť poznatky o novú slovnú zásobu. Naučiť žiakov vedieť 

samostatne sa vyjadrovať k danej téme s použitím  prebranej slovnej zásoby. Zároveň sme 

docvičovali písanie azbuky. Pre prácu v záujmovom útvare som využívala učebnicu“ Ruský 

jazyk pre 6. ročník ZŠ „, rôzne hry, kde žiaci hravou formou si osvojovali alebo precvičovali 

danú tematiku alebo  slovnú zásobu, rôzne časopisy. Žiaci prejavili o prácu v danom 

záujmovom útvare  záujem o čom svedčí i počet žiakov na jednotlivých hodinách. Celkove 

sme sa stretli 30 krát. Stretávali sme sa každý pondelok od 13.45 do 15.45 hodiny. 

Nevýhodou bolo, že žiaci majú široký záujem o prácu v záujmových útvaroch a veľmi ťažko je 

zosúladiť čas tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným. 

 

 

 

 

 

 

V Sliači 21.06.2011       Mgr. Mária Gocníková 

                   vedúca záujmového útvaru 
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               Vyhodnotenie práce Krúţku slovenského jazyka 
 

 

 

     Cieľom krúţku  v školskom roku  2010/11  bolo osvojenie, precvičenie a upevnenie učiva 

zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci činnosti krúţku sme venovali pozornosť hlavne 

príprave ţiakov na prijímacie skúšky na stredné školy, príprave na Komparo a Monitor 9. 

     Krúţok navštevovali ţiaci 9.A a 9.B triedy. Pracoval od septembra 2010 do mája 2011 

Stretávali sme sa kaţdý štvrtok. Ţiaci, ktorým záleţalo na tom, aby čo najlepšie napísali  

Monitor a pripravili sa na prijímacie skúšky, pristupovali k príprave zodpovedne. 

Niektorí  navštevovali krúţok preto, lebo sme tam precvičovali učivo, ktoré sme preberali 

na vyučovacích hodinách. 

 

 Vyuţívali sme literatúru :  Slovenský jazyk /dočasná učebnica pre 9. ročník zákl. škôl/ 

                                            Testy zo slovenského jazyka 

                                             Monitor 9 / predchádzajúce ročníky/ 

                                            Čo ťa čaká na prijímacích skúškach zo slov. jazyka a literatúry 

                                             Slovenský jazyk a literatúra – zbierka testov   atď. 

                                             www.skola hrou.sk 

                                             www.oskole.sk 

                                             www.zborovna.sk 

Všetci ţiaci úspešne absolvovali Monitor 9 a boli prijatí na stredné školy, preto krúţok splnil 

svoj cieľ. 

      

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Elena Plichtová  
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Vyhodnotenie  práce krúţku AJ pre najmenších  

 
Ročník: 1. 

Školský rok : 2010/2011 

Počet hodín: 60 

Vyučujúca: Mgr. Zlatica Uramová 

 

  V školskom  roku 2010/2011 som viedla krúţok AJ pre najmenších. Stretávali sme sa 

 2- krát do týţdňa v utorok a v piatok. Ţiaci si hravou formou osvojili slovnú zásobu a frázy 

prostredníctvom riekaniek a piesní  v témach im blízkym. ( Rodina, Škola, Zvieratká, Jedlo, Moja 

izba, Čas hier, Halloween, Vianoce...).  Pri vyučovaní  som  vyuţívala  prefotené materiály z  

učebnice a pracovného zošita  Set Sail1,  CD –nahrávky a vlastnoručne vyrobené pomôcky. 

(obrázky, kocky, nálepky za odmenu...)  

  Deti mladšieho školského veku, ktoré nevedia písať a čítať si osvojujú cudzí jazyk 

prirodzeným spôsobom. Veľký dôraz som kládla na počúvanie a porozumenie jazyka. Počúvanie 

príbehov bolo vţdy spojené s vizuálnymi vnemami prostredníctvom obrázkov a zadaním úlohy. 

Podľa zvládnutia úlohy som zistila, ako, a či príbehu porozumeli. Pri počúvaní riekaniek a piesní je 

dôleţitý rytmus, ktorý deti vytlieskali, vydupávali, vyťukávali. Ďalším krokom pri prirodzenom 

osvojovaní si cudzieho jazyka je opakovanie, kde som vyuţívala hry na ozvenu, zmenu intenzity 

hlasu, hru na telefón, zrýchľovanie spomaľovanie tempa.  Počúvaním a opakovaním osvojené frázy 

si deti precvičovali pri dramatizácii a simulácii prirodzených situácií, napríklad„Na  

návšteve,V obchode.“ 

 Neoddeliteľným a obľúbeným sprievodcom vyučovacích hodín bola maňuška „ Pety 

Monkey“, ktorá sa deťom prihovárala len v anglickom jazyku. To znamená, ţe vyučovacím 

jazykom ( v zjednodušenej podobe) bol AJ.  

Jazyk som rozvíjala aj cez pohybové aktivity, ktoré boli mimoriadne obľúbené. Uprostred 

hodiny sme sa hrávali hru „Simon said,“ kde deti vykonávali pantomimické pohyby podľa rozkazu. 

V druhom polroku boli ţiaci schopní riadiť hru sami, s tým, ţe pokyny vykonávali šikovnejší ţiaci. 

Na koniec vyučovacích  hodín som zaraďovala anglické verzie pohybových hier napr. „Kolo kolo 

mlynské“  

Takmer na kaţdej vyučovacej hodine deti vypracovávali pracovný list, kde podľa pokynov v     

AJ vyfarbovali, spájali, triedili, zoraďovali, vyberali správne obrázky. Predierkované     pracovné 

listy si zakladali do zakladačov a vytvorili si tak  „ pracovnú učebnicu,“ ku ktorej sa môţu 

kedykoľvek vrátiť a oţiviť osvojený jazyk. 

Obľúbené boli aj hádanky, spojené s vizuálnymi vnemami, pohybom a zvukmi, kde deti na 

základe preţitých vnemov pomenúvali osoby, predmety a ich vlastnosti.  

Týmito aktivitami som rozvíjala zvukovú, vizuálnu, pohybovú, priestorovo- orientačnú, 

estetickú a emocionálnu a hlavne verbálnu stránku  ţiakov. To znamená, ţe boli vyuţité medzi- 

predmetové vzťahy  s výtvarnou, hudobnou, telesnou, etickou výchovou, prírodovedou,  dokonca aj 

matematikou a SJ.  

Na konci prvého ročníka  okrem aktívnej slovnej zásoby osvojenej v riekankách a piesňach 

deti rozumeli jednoduchým pokynom v triede a v rámci hier. Dokázali sa predstaviť, povedať koľko 

majú rokov, odkiaľ sú, aká je ich obľúbená farba , zvieratko. Šikovnejší vedeli povedať, čo majú 

a nemajú radi. Ovládali jednoduché frázy v obchode, vedeli poprosiť a poďakovať. Okrem 

rozvíjania verbálnych schopností som sa snaţila viesť deti k tomu, aby získali kladný vzťah 

k cudziemu jazyku. 

Vyučovanie cudzieho jazyka v poobedňajších hodinách si vyţaduje nielen kreativitu ale aj 

vysoké nasadenie, aby učenie nebolo pre deti „mučenie“, ale zábava a záţitok. 

 

 

 

                                                                                           Vypracovala: Zlatica Uramová 
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Krúţok  Praktické cvičenia z anglického jazyka  -  vyhodnotenie 

Školský rok 2010/2011 

 

Krúţok navštevovali ţiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka. Hlavnou náplňou krúţku bolo 

precvičiť a upevniť učivo prebraté na vyučovaní a aplikovať ho do praxe. Upevnenie učiva ţiakom 

dokázateľne pomáhalo lepšie sa orientovať na vyučovaní, boli samostatnejší, lepšie reagovali na 

praktické situácie na hodinách, lepšie zvládali testy. Práca so slovníkom im umoţnila obohatiť si 

slovnú zásobu a čítanie neznámych textov z cvičných učebníc a starých časopisov ako Hello 

a Friendship im určite pomohlo zvládnuť náročnú jazykovú zručnosť ako je čítanie s porozumením. 

Komunikačné zručnosti si rozvíjali vzájomnými rozhovormi vo dvojiciach, troj i štvoriciach. Ţiaci 

mali priestor i na vlastnú tvorivosť ako tvorenie hádaniek formou opisu vecí a dejov, naučili sa 

pracovať aj s jednoduchým výkladovým slovníkom. To všetko prispelo k obohateniu vedomostí 

získaných na vyuč. hodinách. Atmosféra na krúţkových hodinách bola príjemná a uvoľnená, ţiaci 

pracovali s chuťou, mladší sa učili od starších a skúsenejších a starší pomáhali mladším 

s prípadnými problémami. V rôznych súťaţiach mali moţnosť porovnať svoje nadobudnuté 

vedomosti a uvedomiť si svoje nedostatky. Súťaţe v slovnej zásobe ukázali, aké mnoţstvo slovnej 

zásoby dokáţe dieťa zvládnuť, keď má záujem o prácu slovníkom  a cudzím textom. 

                                                                                                                    

                                                                                             

                                                  Eva Pintérová 

 


