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Z á k l a d n á   š k o l a ,   018 16 Domaniža 103  

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 
 

Podľa vyhlášky MŠ SR 9/2006 Z.z. §2. ods. 1a 
 

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 

 

Názov školy Základná škola, Domaniža 103 

Adresa školy 018 16 Domaniža 

Telefón 042 4394541 

E- mail zs@zsdomaniza.edu.sk 

www stránka zsdomaniza.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Domaniža 

                                Vedúci zamestnanci školy 
 Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Naďa Kováčiková 042/4394541 zs@zsdomaniza.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Daša Sádecká 042/4394541  

                                                   

      Rada školy 
 Titul, meno, priezvisko Kontakt 

Predseda Mgr. Iveta Slížová  

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Anna Nováková  

Ostatní zamestnanci Alena Augustínová  

Zástupcovia rodičov 

Zuzana Mišúrová 

Marián Slyško 

Janette Svoradová 

 

Zástupcovia zriaďovateľa 

Mgr. Marianna Pecíková 

Ing. Ľubica Kopecká 

Miroslav Kvaššay 

 

 

 

Na zasadnutia Rady školy predseda pravidelne pozýva riaditeľku školy. Členovia sú 

oboznamovaní s výchovno-vyučovacími výsledkami žiakov, s koncepciou rozvoja školy, so 

smerovaním ZŠ do budúcnosti, so školským vzdelávacím programom, s rozpočtom a jeho 

čerpaním počas kalendárneho roku. 21.5.2013 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu 

riaditeľa školy. Rada školy potvrdila vo funkcii Mgr. Naďu Kováčikovú na ďalšie funkčné 

obdobie. Od 1.7.2013 je do funkcie zástupcu riaditeľa školy menovaná Mgr. Gabriela 

Špániková. Rada školy nemá vlastný majetok, doteraz nečerpala žiadne finančné prostriedky, 

nevykázala žiadne príjmy ani výdavky. 
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 Poradné orgány školy 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ 1. až 4. ročník Mgr. Janka Jaššová predmety 1. až 4. ročníka  

PK SJL, CJ Mgr. Helena Lednická SJL, ANJ, NEJ, RUJ  

PK M, F  Mária Paholíková M, F, INF, TECH  

PK BI, CH,GEG, D, 

OV, EV, NV 

Mgr. Daniela Kovačovičová BI, CH,GEG, D, OV, EV, 

NV  

 

PK výchovy Mgr. Ivana Špániková HV, VV, TV, VU  

 

   

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY: 

 

 II.polrok II.polrok Rozdiel 

Ukazovateľ 2011/12 2012/13  

Počet žiakov / počet tried 195 / 12 174 / 11 -  21/ -1 

Priemerná naplnenosť 16,25 15,81                 -   0,43 

Počet detí v ŠKD 25 36                  +  11 

Počet oddelení 1 1       0 

Počet detí zo SZP 17 13 - 4 

Počet začlenených  žiakov 9 13      + 4 

 

 

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH DO 1. ROČNÍKA  A PRIJÍMACOM  

KONANÍ  ŽIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 

 Zápis do triedy 1.ročníka sa konal 5.2.2013  v budove ZŠ Domaniža.  Na zápis bola 

menovaná 3-členná komisia, ktorej predsedom bola Mgr. Janka Jaššová. Na zápis bola 

prizvaná aj pracovníčka CPPPaP v Pov. Bystrici  Mgr. Konrádová. Táto komisia zapísala  

18 žiakov / 10  chlapcov a 8 dievčat/ do 1. ročníka pre školský rok 2013/14. Odloženú 

povinnú školskú dochádzku majú 2 deti, všetky  sú zaškolené v MŠ. 

 Na  škole končí 21 žiakov deviateho ročníka. Žiaci písali 13.3.2013 celoslovenský test 

TESTOVANIE 9. V predpríprave na toto testovanie v mesiaci novembri boli žiaci 

zapojení aj do dobrovoľného testovania KOMPARO, kde si mohli overiť svoje znalosti 

z matematiky a zo slovenského jazyka. 

Dosiahnuté výsledky v SJL nie  sú uspokojivé, dosiahli úspešnosť 62,86%, čo je o 4,65% 

horší výsledok ako je celoslovenský priemer. V matematike je výsledok ešte horší – naši 

žiaci dosiali úspešnosť 50,0%  čo je o 10,07% horší výsledok ako je celoslovenský 

priemer. Po prerokovaní v pedagogickej rade sa zaoberali výsledkami Testovania na 

predmetových komisiách, kde prijali opatrenia pre ďalšie obdobie na dosiahnutie 

pozitívnejších výsledkov. 

V rámci prípravy na povolanie žiaci využívali najmä dni otvorených dverí, kde stredné školy 

prezentovali svoje odbory. Pre rodičov  sme uskutočnili konzultačné ZRŠ o možnosti štúdia 

na  stredných školách. 
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Analýza práce VP a rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2012 / 2013 
 

Gymnáziá                                                           3 žiaci 

Zdravotnícke školy                                             2 žiaci 

OA, ekonom. odbory                                         3  žiaci 

SOŠ                                                                    7 žiakov 

Nematuritné formy štúdia                                    6 žiakov                                       

_____________________________________________________________ 

Končiaci žiaci 9. ročníka spolu:                         21 žiakov, z toho  9 dievčat. 

 

V školskom roku 2012/2013 bolo na škole evidovaných 13  žiakov so ŠVVP. Na vyšetrenie 

do CPPPaP v Považskej Bystrici bolo zaslaných 6 žiadostí. Z 21 končiacich žiakov deviateho 

ročníka je 15 žiakov prijatých na maturitnú formu štúdia a 6 žiakov bude pokračovať na 

nematuritnej forme štúdia, v trojročnom učebnom odbore. 

VP sa prezentovala na rodičovských združeniach, kde poskytovala rodičom informácie 

o profesijnej orientácií žiakov, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní pre školský rok 

2013/2014. Výchovná poradkyňa v priebehu školského roka v spolupráci s triednymi učiteľmi 

uskutočnila 22 pohovorov s rodičmi. Pohovory sa uskutočnili z dôvodu profesijnej orientácie, 

integrácie, z dôvodu slabého prospechu žiakov, alebo neprimeraného správania sa žiakov. 

VP poskytovala služby výchovného poradenstva žiakom a ich rodičom každý štvrtok do 

14:00 hodiny. VP pre pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov. Zabezpečili sa exkurzie 

končiacich žiakov na SŠ, SOŠ a na „Prezentácii stredných škôl“ v Považskej Bystrici. 

V priebehu školského roka sa v ročníkoch 5. – 9. uskutočnila beseda spojená s vyplnením 

dotazníka na tému: Prevencia šikanovania, výsledky ankety boli hodnotené na pedagogickej 

rade. Pozornosť sme venovali aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých je na 

škole 13. Žiakom boli odovzdané balíčky osobnej hygieny, pozornosť sme venovali aj ich 

zapájaniu do mimoškolskej činnosti, ktorej sa všetci pravidelne zúčastňovali. Individuálne 

sme spolupracovali aj s ich rodičmi pri riešení problémov. 

 

D. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV: 

 

Z 174 žiakov školy prospeli všetci  174 žiaci školy. 

Z výchovných opatrení na posilnenie disciplíny sme na konci školského roka udelili 4 

pokarhanie od triednej učiteľky za opakované porušovanie školského poriadku. Podrobná 

klasifikácia tried  a predmetov tvorí prílohu správy. 

Udelili sme 42  pochvál od triednych učiteľov za prospech, správanie a aktivitu, 22 žiakov 

dostalo knižnú odmenu za výborný prospech počas celého školského roka a 20 žiakov knižné  

odmeny za reprezentáciu školy. Žiačka 9. ročníka Marta Harantová  získala ocenenie Žiačka 

roka, Monika Eglyová získala ocenenie Umelecký talent roka a Nikola Jaholčíková z 5.A bola 

ocenená ako najvšestrannejší talent školy za reprezentáciu na početných súťažiach počas 

celého školského roka. 
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E. UPLATŇOVANÝ UČEBNÝ PLÁN: 

 

V 1. – 9. ročníku sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu, vypracovaného 

na základe ŠVP. 

V 1. ročníku sme voliteľné hodiny využili na posilnenie SJ 1h, prírodovedy 0,5h, VV 1h, NV 

0,5h, zaviedli sme predmet EtV pre všetkých žiakov 1h a tvorba projektov 1h. 

V 2. ročníku sme posilnili slovenský jazyk o 2h, VV o 1h, pokračujeme v EtV 1h a zaviedli 

sme ANJ 1h. 

V 3. roč. sme posilnili SJ o 1h, M o 1h, prírodovedu o 1h, pokračujeme v EtV 1h a PV 1h. 

V 4. ročníku sme disponibilné hodiny využili na posilnenie 1h SJL, 1h prírodoveda, 1h 

vlastiveda, 1h matematika a 1h etika. 

V 5. ročníku sme posilnili vyučovanie AJ 1h, matematiky 1,5h, informatiky 0,5h, biológie 1h, 

geografie 1h a pridali sme predmet pestovateľské práce 1h. 

V 6. ročníku sme posilnili SJL o 1h, druhý cudzí jazyk o 1h, M o 1h, Inf  a CH po 0,5h, F 

o 1h a pridali sme EtV 1h. 

V 7. roč. sme posilnili SJL o 1h, druhý CJ o 1h, Fyziku o 1h, predmety M, Inf, Biol.,Ch, 

Tech., Svet práce po 0,5 h. 

V 8. ročníku sme 1h pridali na 2. cudzí jazyk, po 0,5h na predmety biológia, dejepis, 

geografia, občianska výchova, náboženská výchova, informatika, technika a svet práce a 1h 

na matematiku. 

V 9. ročníku sme 1h pridali na 2. cudzí jazyk, na matematiku a informatiku, 1,5 h na biológiu 

po 0,5h na predmety geografia, občianska výchova a  náboženská výchova. 

 

1. Primárna drogová prevencia: 

 

Výchovno-vzdelávací proces sme v rámci drogovej prevencie zamerali  na podporu kvality 

života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov školy, 

podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.  

Prevencia drogových závislostí bola súčasťou prierezových tém školského vzdelávacieho 

programu. Cielenými aktivitami sme sa snažili , aby žiaci mali dostatočné vstupné informácie 

a tým sa vytvorili čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý vývin. Žiaci sa zapájali do 

bohatej krúžkovej činnosti, do športových aktivít podporujúcich telesné a duševné zdravie.  

Na našej škole sme pokračovali v preventívnych  programoch : „ Nenič svoje telo,“ pre 

žiakov prvého stupňa a „ Ako poznáš sám seba?“ pre žiakov druhého stupňa.  

November je tradične spojený s množstvom aktivít, ktoré žiakom ponúkame. Medzinárodný 

týždeň boja proti drogám sa niesol v znamení hesla: "Zober loptu, nie drogu!" V rámci tohto 

týždňa sme využili  všetky možnosti, ktoré nám naša škola bez telocvične ponúka. Členovia 

žiackeho parlamentu  si pripravili pre prvákov a druhákov súťaže s loptami. Od tretieho 

ročníka prebehla súťaž jednotlivcov v stolnom tenise. Kolektívy tried si zmerali sily vo 

florbale a v kotúľanej vybíjanej. Na webových stránkach www.stopfajceniu.sk  si žiaci 

prečítali o škodlivosti fajčenia a diskutovali na túto tému na triednických hodinách.  

Pre starších žiakov sme pripravili Deň prevencie, ktorý opäť priniesol pre žiakov nové 

informácie a skúsenosti. Privítali medzi sebou odborníkov: por. JUDr. Adelu Ďurkechovú – 

OR PZ Považská Bystrica, Mgr. Evu Baligovú – špeciálneho pedagóga, Mgr. Annu 

Paulecovú – sociálnu kurátorku, Mgr. Martin Indrichovič – sociálneho kurátora. 

Žiakov zaujali  besedy, rozhovory a aktivity z oblasti drogovej prevencie, trestnej 

zodpovednosti, šikanovania, obchodovania s ľuďmi. 

http://www.stopfajceniu.sk/
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Koordinátor  prevencie  monitoroval, koordinoval a usmerňoval preventívnu 

protidrogovú výchovu na škole, spolupracoval s vedením školy, výchovným poradcom a  

triednymi učiteľmi. Plánovaná činnosť  bola  zameraná predovšetkým na primárnu 

prevenciu, pomocou ktorej sme predchádzali  sociálno-patologickým javom, rizikovým 

faktorom a situáciám.  Výchova vo voľnom čase  bola  výraznou preventívnou 

alternatívou prevencie proti drogám.  

Na zabezpečenie disciplíny v škole  boli prijímané také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné 

s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.  V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa  sme  

monitorovali správanie  detí , zmeny v správaní sa detí  a zabezpečovali sme  ich 

ochranu. Osobitná pozornosť bola  venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia. V rámci vypracovaných opatrení na škole sme podporovali a rešpektovali  

názory  detí a tak predchádzali všetkým formám rasizmu, diskriminácie a intolerancie.  

Uskutočňovali sme opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania 

v škole. V týchto aktivitách  budeme pokračovať aj v budúcnosti, aby škola bola pre 

žiakov miestom ľudskosti a vzájomnej dôvery medzi žiakmi učiteľmi. 

 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

 

Každoročne pribúdajú v spoločnosti deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín alebo 

z rodín, ktoré vznikli s rozvedenými partnermi. Táto skutočnosť neobišla ani našu školu, preto 

jej  treba venovať zvýšenú pozornosť. 

VMR bola súčasťou výchovy a vzdelávania na hodinách etickej, občianskej, náboženskej          

a telesnej výchovy, biológie, literatúry, jazykov a pri vhodných témach aj na ostatných 

predmetoch.   

Jej úlohou bolo vysvetľovať žiakom nezastupiteľnú úlohu rodiny v živote jednotlivca, 

hoci je dnes moderný trend ,,žiť bez papiera“, postupne pripravovať žiakov na obdobie  

duševného sexuálneho vývinu, pomôcť im odolávať negatívnym vplyvom, ako je fajčenie, 

alkohol, predčasný sexuálny život, drogy, násilie.  

Viesť deti k tomu, aby sa zamýšľali nad spôsobom svojho života, aby si zostavili rebríček 

hodnôt a vlastný recept na zdravie. Učiť  ich chápať lásku ako súčasť sexuality, vychovávať ich          

k zodpovednému partnerskému vzťahu, neskôr k manželstvu a rodičovstvu. 

 

V septembri vyučujúci zakomponovali VMR do tematických plánov jednotlivých  

predmetov. Na telesnej výchove besedovali o dôležitosti rodiny v živote človeka, o osobnej 

hygiene a zdravom životnom štýle. 

Žiakov 5.A triedna učiteľka zaregistrovala do internetovej súťaže HRAVO ŽI ZDRAVO. Hra 

bola zaujímavá, ale v priebehu súťaže sme sa stretli s technickými problémami.  

V októbri – Mesiaci úcty k starším – pod vedením p. uč. Jaššovej pripravili žiaci kultúrny 

program na posedenie so staršími občanmi v obci, v triede zhotovili nástenky. 

V novembri  do 6.A prišla na besedu s témou Vzťahy v triede Mgr. Eva Baligová a do 8.A  

s témou Dospievanie je náročné.  

V tomto mesiaci  sme už  tradične  žiakom 9. ročníka pozvali na besedu MUDr. Jána 

Kmeťka – gynekológa, ktorý si pre nich pripravil tému: Predčasný sexuálny život a jeho 

následky. 
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V čase vianočného obdobia deti besedovali o tradíciách a zvykoch, o rodine, jej 

vzájomnej spolupatričnosti, o význame stretnutí a utužovaní  širšej rodiny pri spoločných 

akciách. 

V spolupráci s firmami P& G a J&J sme distribuovali dievčatám hygienické balíčky 

v 5. až  9. ročníku. V januári 2013 sa žiačky 8.A a 9.A zapojili do súťaže o mobilný telefón pre 

jednotlivca  a pre školu o počítač. Výsledky zatiaľ nemáme. 

Riziko práce v zahraničí – to bola téma besedy pre končiacich žiakov s Mgr. Evou 

Baligovou, ktorá sa uskutočnila17.6.2013 v 9.A triede.             

 Ako sa bezpečne správať počas letných prázdnin – triedni učitelia uskutočnili besedy 

vo všetkých ročníkoch o nástrahách, ktoré číhajú na mladú generáciu v dňoch voľna, ako sa 

treba bezpečne správať a nedať sa zlákať neznámymi osobami. 

Dni prázdnin a dovoleniek využiť na spoločne strávené chvíle s rodičmi, súrodencami, 

starými rodičmi a viac im venovať pozornosť, svoj čas a stretávať sa na rodinných akciách. 

Nabádať žiakov, aby iniciovali spoločné obedy a večere, pretože i táto tradícia sa pomaly 

z rodín vytráca.    

 

      3.Environmentálna výchova 

 

Na začiatku školského roka si vyučujúci zakomponovali ciele environmentálnej výchovy do 

tematických plánov jednotlivých predmetov. V zimnom období sme nainštalovali 

v priestoroch školy výstavu Tatry nezomreli, doplnenú o školskú zbierku minerálov 

a hornín, ktorú si prezreli všetci žiaci školy. 

V mesiaci marci pri príležitosti Dňa vody sme si pripomenuli zásady pitného režimu reláciou 

v školskom rozhlase i prakticky -  podujatím Pohár vody pre zdravie. 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme zorganizovali zber papiera, kde sme počas 1 týždňa nazberali 

viac ako 10 ton papiera, pripravili sme reláciu do školského rozhlasu. Žiaci 5., 8. a 9. ročníka 

mali prednášky a besedy s pracovníkom CHKO Strážovské vrchy Mgr. Petrom Pajgerom. 

Počas celého školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu na 2. stupni. Víťazná 

trieda 5.A dostala ako  odmenu jednodňový výlet do prírody.  

Na technickej výchove a na triednických hodinách žiaci svojpomocne upravovali školský 

areál a usilovali sa o poriadok v priestoroch školy. Svojpomocne sme vyrobili a osadili  

náučné tabule, ktoré poskytujú komplex informácií o výskyte drevín a vtáctva v školskom 

parku. 
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F. ZAMESTNANCI ŠKOLY: 

 

 II. polrok 

2011/12 

II. polrok 

2012/13 

odborne neodborne 

Ukazovateľ     

Počet 

zamestnancov 
21 20 20 0 

Počet pedagog. 

zamestnancov 
17 16 16 0 

 Na plný uväzok 14 13 13 0 

 Znížený 

úväzok 
3 3 3 0 

Počet správnych 

zamestnancov 
4 4 4 0 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

 Mgr. Urbanová a Mgr. Nováková ukončili rozširujúce štúdiá anglického jazyka a nemeckého 

jazyka pre 1.stupeň,  Mgr. Sádecká ukončila vzdelávanie v oblasti IKT,  Mgr. Brveník si 

rozširuje kvalifikáciu v predmete telesná výchova. Pozornosť sme venovali kontinuálnemu 

vzdelávaniu. 2 pedagogickí zamestnanci absolvovali plánované vzdelávania. Mgr. Lednická 

ukončila inovačné vzdelávanie zo SJL. Mgr. Špániková absolvovala  školenie pre učiteľov 

ETV- inovácia edukačnej praxe etickej výchovy. 

V rámci vnútroškolského vzdelávania všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali základy 

finančnej gramotnosti a tiež odborný seminár na tému Ako odbúrať stres v pedagogickej 

práci, nácvik relaxačných techník. Na záver školského roka zamestnanci školy absolvovali 

preventívny program Monitoring zdravotného stavu pomocou nových technológii. 

Všetci učitelia sú podľa svojej aprobácie zaradení do PK a MZ. Na škole pracuje jedno MZ 

v spolupráci so školou v Prečíne a 4 predmetové komisie. Činnosť združenia a komisií 

vychádza z ich celoročného plánu. 

 

 

G. ČINNOSŤ PREDMETOVÝCH KOMSIÍ A METODICKÉHO ZDRUŽENIA 

 

 MZ – vedúca Mgr. Jaššová Janka 

Metodické združenie uskutočnilo v školskom roku 2012/2013 spolu 4 zasadnutia. 

Na začiatku školského roka sa členovia venovali vypracovaniu časovo-tematických plánov 

a zapracovali do nich prierezové témy podľa ŠVP. Počas celého roka bolo používané 

hodnotenie známkou vo všetkých ročníkoch, vrátane 1. ročníka a vo všetkých predmetoch, 

s výnimkou predmetov náboženská výchova, etická výchova a etika. Klasifikácia predmetov 

bola odsúhlasená na prvom zasadnutí MZ a na pedagogickej rade. 

V novembri na zasadnutí MZ komentovala p. uč. Jaššová vyučovaciu hodinu matematiky 

s využitím interaktívnej tabule odučenú v 2. ročníku. Následne  sa členovia venovali príprave 

zápisu detí do prvého ročníka. Zápis prebehol rovnakým systémom ako v predchádzajúcom 
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školskom roku. Zápisu sa zúčastnila aj  špeciálna pedagogička Mgr. Anna Konrádová 

z CPPPaP v Považskej Bystrici. 

Náplňou zasadnutia MZ v marci bolo oboznámenie s netradičnými výtvarnými technikami, 

ktoré sa môžu využívať na hodinách výtvarnej výchovy.  Do programu   zasadnutia bola 

zahrnutá  aj tvorba kritérií na hodnotenie pedagogického zamestnanca. 

Na poslednom zasadnutí bol zhodnotený Školský vzdelávací program v 1. až 4. ročníku. 

Diagnostika čítania žiakov 1. až 4. ročníka prebehla až 6. júna, preto ku dňu konania MZ ešte 

neboli k dispozícii výsledky diagnostiky. Vyhodnoteniu výsledkov sa členovia MZ budú 

venovať na zasadnutí v auguste. 

Vyučujúce sa počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, pripravovali žiakov 

na rôzne súťaže, venovali sa aktivitám v záujmových krúžkoch, pripravovali žiakov na rôzne 

vystúpenia v obci, na ktorých reprezentovali našu školu. Úspechy zaznamenali žiaci 

v recitačných, speváckych i matematických súťažiach pod vedením Mgr. Novákovej, Mgr. 

Špánikovej I. a Špánikovej G.   

 

 PK slovenského jazyka - vedúca Mgr.Helena Lednická 

 

Pedagogicko-metodická činnosť 

Vyučujúci SJL, ANJ vyučovali podľa UO, vzdelávacích štandardov MŠ SR, v 5.až 9. ročníku podľa        

ŠVP a ŠkVP, používali rovnakú stupnicu hodnotenia a rovnaké značky korekcie chýb,  

v ročníkoch napísali požadovaný počet diktátov a písomných prác s danými témami,  slohové 

písomné práce sme hodnotili jednou známkou a opravovali podľa novej stupnice, ktorú 

odporučili na inovačnom vzdelávaní v MPC v TN.       

                         

Zapojenie žiakov do literárnych  súťaží:  

15.1.2013 – Šaliansky Maťko – okresné kolo –  Katarína Vančová, 4.A, Monika Eglyová, 7.B– 

účasť, 

20.1.2013 - Rozprávkové vretienko – Daniela Kardošová, 5.A – účasť, 

31.1.2013 – Prečo mám rád slovenčinu...Daniela Kardošová, Peter Čelko, Nikola Jaholčíková, 

5.A, 

8. 11.2012 – KOMPARO v 9. ročníku, 

27.2.2013 – Európa v škole – Slavomír Bubelíny, 5.A – postup do celoslovenského kola, 

účasť: Nikola Jaholčíková, 5.A, Daniela Kardošová, 5.A, Martina Lednická, 

Michaela Fúseková,  Veronika Štedráková, 8.A, Marta Harantová, 9.A,  

13.3.2013 – Testovanie 9/2013 – 9.A, 21 žiakov,  

                      slovenský priemer: 67,51 %, naša škola: 62,6% 

25.3.2013 – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, 20 žiakov, 

  5.4.2013 – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, 1 žiak – Peter Čelko, 5.A – účasť, 

19.4.2013 – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, 2 žiaci – Adam Haviar, 3.A, Veronika 

Lednická, 5.A - účasť, 

30.4.2013 – Dary reči, 1 žiačka, Ivona Špániková, 8.A, vyhodnotenie bude v 2. júnovom 

týždni,  

23.5.2013 – Škrábikov Rajec – Valéria Vančová, Emília Zacharová, 8.A - účasť 
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24.5.2013 – O cenu D. Tatarku  - vyhodnotenie celoslovenskej  literárnej súťaže – 1 žiačka: 

Žaneta Pavlíková, 8.A - Cena riaditeľky ZŠ D. Tatarku v Plevníku – Drienovom, 

30.5.2013 – Šmarhanovskej Mariková – Adam Haviar, 3. A – 1. miesto, Emília Zacharová, 

8.A – 2. miesto. 

Iné akcie: 

22.10 – 26.10. 2012 - Týždeň aktívnej angličtiny s lektorom z Írska,   

21.3. 2013 – beseda v 6. až 9. ročníku s Mgr. Sidóniou Buocikovou – Šmarhanovskou, 

21.3.2013 – beseda v 1. až  5. ročníku s Ing. Boženou Dobrovičovou - Záriečskou, 

31.5.2013 – 1.6.2013 – Dobšinského rozprávková noc - Maratón v čítaní – zapojených 65 

žiakov 

Olympiáda v anglickom jazyku:  v okresnom kole školu reprezentoval Jakub Blažek, 7.B.  

Zapožičiavanie kníh do tried pokračovalo aj v tomto roku, najaktívnejší boli žiaci 5. až 8.r., 

z 1. stupňa požičiavala triedna učiteľka pre celú triedu.   

  

Materiálno – technické vybavenie   

Vedenie školy dbalo na vybavenie modernými učebnými pomôckami, tento rok nám pribudla 

ďalšia  interaktívna tabuľa do novej PC učebne, potrebné nástenné tabule na všetky jazyky, 

CD, DVD, elektronické slovníky pre ANJ, NEJ, RUJ. 

 

 PK matematiky - vedúca Mária Paholíková 

 

Metodicko – pedagogická činnosť 

Vyučovanie prebiehalo podľa učebných osnov, ŠVP a ŠkVP, yučujúci používali rovnakú 

stupnicu hodnotenia písomných prác, počet písomných prác bol dodržaný, 

žiaci na hodinách matematiky riešili úlohy aj v pracovných zošitoch – v 5.ročníku Pomocník, 

v 6. až 9. ročníku Hravá matematika /žiaci si pracovné zošity zakúpili/, na vyučovacích 

hodinách sa využívali počítače, interaktívne tabule, 

dňa 21.9.2012 -  exkurzia do Atlantis Science Center  – Bratislava,  žiaci videli  zábavnú a 

vzrušujúcu stránku vedy.   Exkurzie sa zúčastnilo 52 žiakov zo štvrtého až siedmeho 

ročníka. 

 

Vyhodnotenie súťaží a Testovanie 9 – 201 

   

 Technická olympiáda  -  okresné kolo  -   9.11.2012.   V kategórii A – starší žiaci našu školu 

reprezentovali Matúš Slyško, Milan Tomana z 8.A,    Dominika Šiko a Martin Čelko z 9.A 

triedy.V kategórii B  -  mladší žiaci,  súťažil Patrik Sádecký zo 7.A triedy. Umiestnil sa na 4.   

mieste.   

I Bobor - celoslovenská internetová súťaž    14., 15. a 16. októbra 2012. Hlavným 

cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. 

Bobríci:  3.-4. ročník ZŠ, do súťaže sa zapojila celá 3.A a 4.A trieda. Umiestnenie: 

K.Vančová  1. miesto, M.Martišíková, O.Kardoš a J.  Matejička  2. miesto 

Benjamíni:      5.-7. ročník ZŠ, do súťaže sa zapojilo 11 žiakov 5.A, 6 žiakov 6.A, 4  žiaci 

7.A triedy a celá 7.Btrieda          

Kadeti:            8.-9. ročník ZŠ   súťažili 4 žiaci  8.A a 9 žiakov  9.A triedy 

Spolu  súťažilo  73 žiakov. 

Internet  Junior  - celoslovenská súťaž, prvý krát. N. Jaholčíková z 5.A triedy sa 

dostala svojou esejou medzi prvých päť súťažiacich na Slovensku. 
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Pytagoriáda   - 11. 12. 2012  - 3. až 5. ročník,  12. 12. 2012. 6. až 8. ročník 

V kategórii 3. – 5. ročník školské kolo riešilo 46 žiakov.  

Do okresného kola postúpili K. Vančová zo 4.A  a I. Sádecký z 5.A triedy - /účasť/. 

V kategórii 6. – 8. ročník školské kolo riešilo 59 žiakov. 

Do okresného kola postúpili V. Jakubská zo 6.A a M. Fúseková z 8.A triedy - /účasť/. 

  

Matematická olympiáda  -  úlohy šk. kola riešili I. Sádecký z 5.A a V. Jakubská zo 6.A. 

  

MAKSÍK a MAKS  - celoslovenská korenšpondenčná súťaž – v školskom roku súťažilo 

celkom 14 žiakov.  

KLOKAN -   medzinárodná súťaž – 25. 3. 2013. Súťažilo 24 žiakov. 

Úspešní riešitelia: Z. Sádecká  2.A,  K. Vančová  4.A. 

Úspešný riešiteľ a školský šampión J. Vitko  5.A 

 

Testovanie  T9/2013 

13.3.1013 test písali všetci žiaci deviateho ročníka našej školy /21 žiakov/. Slovenský priemer 

je 60,07%, priemer žiakov našej školy 50%. 

Žiaci aj napriek doučovaniu neuspeli.  

Pre budúci školský rok sme spolu s vedením prijali tieto opatrenia: 

- disponibilnú hodinu matematiky venovať opakovaniu učiva, zaviesť systém 

a poznámky písať do zošita, ktorý bude určený na opakovanie a utvrdzovanie, 

- krúžok bude viesť iný vyučujúci matematiky, kontrolovať účasť a konzultovať 

s rodičmi každú neprítomnosť žiaka,  

- venovať pozornosť čítaniu s porozumením a rozboru slovných úloh. 

 

 PK BIO, CH,  GEG, D, OV, EV, NV: vedúca Mgr. Kovačovičová Daniela 

  

V predmetovej komisii Človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a hodnoty v 

školskom roku 2012/2013 pracovalo 7 členov pedagogického zboru. Po odchode pani 

učiteľky Mgr. Kataríny Nadhajskej došlo k zmene členov PK. Novou členkou PK sa stala 

pani učiteľka Mgr. Zuzana Dižová s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra - katechetika. 

V rámci PK vyučuje občiansku náuku. Predmetová komisia mala v priebehu školského roka 4 

zasadnutia. 

Obsahom augustového zasadnutia PK bolo oboznámenie sa s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi na šk. rok 2012/2013. Prehodnotenie a schválenie systému 

hodnotenia predmetov, laboratórnych prác, praktických cvičení a projektov pre školský rok 

2012/2013. Oboznámenie sa s obsahom IVVP integrovaných žiakov v zmysle §11 ods. 10 

písmeno d Školského zákona. 

Náplňou a cieľom druhého stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom Živé knižnice. 

Projekt „Živé knižnice“ je zameraný na problematiku odstraňovania predsudkov 

a intolerancie medzi ľuďmi. Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk v časti Projekty – 

http://www.iuventa.sk/
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ľudské práva. Živá knižnica je metóda zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo 

nás. Knihy v živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do 

kontaktu cez osobný dialóg. 

Kolegovia veľmi pozitívne zhodnotili obsahové zameranie tretieho zasadnutia PK, kde si 

vypočuli komentovanú hodinu Mgr. Ivany Špánikovej. Hodina bola zameraná na výtvarno-

etickú aktivitu , ktorej cieľom bolo zvizualizovať etický odkaz rozprávky O troch grošoch, 

spoznať prostredie vlastnej skúsenosti, možnosti hľadania nových inšpirácií a vytvoriť 

abstraktný obraz na základe vedomostí o umeleckom smere. Úlohou žiakov bolo po prečítaní 

rozprávky, nájsť etický odkaz v obsahu rozprávky a nájsť etický odkaz v diele Roberta 

Delaunaya – Slnečné kotúče - hľadanie spoločných myšlienkových styčných bodov maľby a 

literárneho diela. Išlo o vizuálny spoločný znak tvar = kruh a etický spoločný znak pozitívne 

posolstvo. 

Štvrté  stretnutie PK preložené z 23.5. 2013 si stanovilo za cieľ vyhodnotiť 

a analyzovať prácu PK. Zároveň aktívne a tvorivo diskutovať o časopisoch a literatúre, 

pracovných zošitoch a pomôckach, ktoré škola zakúpila a vyučujúci používajú. 

PK splnila všetky hlavné úlohy a ciele, ktoré si pre školský rok 2012/2013 stanovila. 

V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014 sme žiakov 

zapájali v rámci tematických dní, organizovaných raz mesačne, do rôznorodých aktivít, aby si 

osvojovali poznatky, vedomosti a zručnosti i v oblasti ľudských práv. Žiaci mali možnosť 

oboznámiť sa a porozumieť i iným kultúram. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa triedni 

učitelia v spolupráci s vedením školy a VP a priebežne monitorovali správanie detí. 

Pedagógovia rešpektovali žiakov so ŠVVP, ich obmedzenia a zadávali im požiadavky, 

ktoré mali deti predpoklad splniť. 

V rámci predmetu svet práce a biológia, boli zrekonštruované kvetinové záhony, výsadbu 

sme obsahovo zamerali na liečivé rastliny. Podarilo sa nám čiastočne zmonitorovať byliny 

a kry v školskej záhrade, ku ktorým sme umiestnili zalaminované tabuľky s názvom a 

informáciami. 

V rámci hodín regionálnej výchovy pani učiteľka Mgr. Helena Lednická so žiakmi 5.A 

upravila a vyzdobila hrob D.J. Bórika na cintoríne v Domaniži. 

V priestore chodby základnej školy boli dočasne, nakoľko chodba slúži ako telocvičňa, 

nainštalované nástenky zamerané na históriu školy a obce. 

V spolupráci s inými PK sa zrealizovala exkurzia   Brezová pod Bradlom -Košariská. 
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V školskom roku 20012/2013 sme sa v rámci PK zapojili do súťaží: Geografická 

olympiáda, zúčastnili sa 2 žiaci z piateho ročníka , reprezentovali školu v okresnom kole, 

Dejepisná olympiáda, žiak Matúš Masničák obsadil 2. miesto a  postúpil do krajského kola. 

Z internetových súťaží boli naši žiaci aktívni v súťaži Moja família, do ktorej sa zapojili 

ročníky 6.A, 7.A, 8.A a 9.A. Za tvorivú aktivitu získali pamätné listy. Žiaci 5. ročníka sa 

zapojili do súťaže Hravo ži zdravo a museli prekonávať mnohé technické problémy. 

Dobré výsledky máme i v internetovej súťaži Seminár z prírodných vied. Zapojili sa 

všetci žiaci ročníkov 5., 6. a 7. Do finálového celoštátneho kola postúpili z našej školy dve 

piatačky a dve šiestačky. V celoštátnom kole umiestnenie nezískali. 

Súťaž Mladí záchranári, do ktorej sme sa chceli zapojiť, bude z organizačných dôvodov 

zrealizovaná 4.10. 2013 v  Dolnej Marikovej. 

V rámci vzdelávania pedagogických pracovníkov sa členovia PK na zasadnutiach 

oboznamovali s aktualitami z jednotlivých predmetov, ktoré získali na školeniach na 

pracoviskách MPC a CPPPaP. 

ZŠ Domaniža nadviazala spoluprácu so ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici. Táto škola sa 

zapojila do projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EU pod názvom  – Tvorba inovačných výukových materiálov 

a ich využitie v procese vzdelávania. 

 

 PK telesnej, hudobnej, výtvarnej výchovy- vedúca Mgr. Špániková Ivana 

 

1. Pedagogicko - metodická činnosť 

 

Vyučujúci HUV, TSV, VYV a VUM vyučovali podľa učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov schválených ministerstvom školstva SR, podľa ŠVP, ŠkVP a TVVP, ktoré boli 

schválené na prvom zasadnutí PK. 

Na stretnutiach si vyučujúci navzájom vymieňali skúsenosti z vyučovania, do vyučovacieho 

procesu zavádzali nové spôsoby výučby, aj rôzne netradičné hry a výtvarné techniky.  

Žiaci reprezentovali školu na rôznych súťažiach počas celého školského roka, na ktorých 

dosahovali výborné výsledky. Na konci školského roka budú títo žiaci odmenení za výsledky, 

ktoré dosahovali v súťažiach na prvých troch pozíciách v okresných a vyšších kolách. Žiačke 

Monike Eglyovej bude udelené mimoriadne ocenenie „Umelecký talent roka“. 

 

Hudobná výchova: 

SLÁVIK SLOVENSKA  

- triedne kolá 

DILONGSTAR  

- školské kolo – 7 žiakov 

- celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou - 3 žiaci 
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- Peter Sádecký 4.A - účasť                                         

            Ivan Sádecký 5.A – postup do finále 3. miesto 

Michaela Fuseková 7.A – postup do finále, neumiestnila sa  

             

Výtvarná výchova 

Aranžovanie: žiačky pripravila Mgr. Anna Nováková- vedúca aranžérskeho krúžku 

KRÁSA JESENE - súťaž v aranžovaní  

 

Nikola Jaholčíková 5.A: 1. miesto v okresnom kole 

Ivona Špániková 8.A: 3. miesto v okresnom kole 

 

ČARO VIANOC – súťaž v aranžovaní  

V okresnom kole: 

Soňa Motlová 6.A - 1. miesto - závesný aranžmán (hviezda) 

Bronislava Mišurová 6.A - 2. miesto – závesný aranžmán (hviezda) 

Nikola Jaholčíková 5.A - 2. miesto - závesný aranžmán 

Bronislava Mišurová 6.A - 2. miesto – závesný aranžmán 

Alžbeta Vančová 6.A – 4. miesto – adventný veniec 

 

VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE - súťaž v aranžovaní 

V okresnom kole:  

1. miesto Nikola Jaholčíková 5.A - 1. miesto 

Alžbeta Vančová 6.A - 4. miesto 

EURÓPA V ŠKOLE - žiačky pripravila pani učiteľka Mária Paholíková  

Školské kolo: 

Alžbeta vnčová 

Simona Hulínová 

Valéria Jakubská 

Daniela Čelková 

Adam Kvaššay 

Soňa Motlová 

   

Telesná výchova súťaže pripravili Mgr. Brveník, Mgr. Špániková a Mgr. Sádecká  

CEZPOĽNÝ BEH   

 - okresné kolo 8 žiakov – účasť 

MALÝ FUTBAL  

 - okresné kolo mladší žiaci (9 žiakov)- 3. Miesto 

STOLNÝ TENIS 

 - okresné kolo 3 dievčatá - účasť 

- okresné kolo 3 chlapci - 4. miesto  

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 

 - krajské kolo – 4 žiaci 2. miesto  

ORION FLORBAL CUP  

 - okresné kolo mladší žiaci (11 žiakov) - 3. miesto 
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 - okresné kolo starší žiaci (9 žiakov) - 2. Miesto 

MC DONALD´S CUP – malý futbal 

- okresné kolo mladší žiaci (10 žiakov) – 3. miesto  

JEDNOTA CUP – malý futbal 

- okresné kolo starší žiaci (7 žiakov) - 3. miesto 

 

2. Materiálno – technická oblasť 

Počas školského roka 2012/2013 vyučujúci na hodinách používali metodický materiál, 

internet, odborné časopisy, knihy, CD, DVD, videá a mg - nahrávky, ktoré im zabezpečila 

škola. Vyučovanie spestrili vlastnými prezentáciami. Na stretnutiach podľa plánu PK si 

vyučujúci navzájom vymieňali nové skúsenosti, poznatky a nápady, ktoré využívali pri 

vyučovaní.  

Počas roka sa doplnili kabinety výchovných predmetov o nové pomôcky. Na hodinách 

telesných výchov sa využívali na cvičenie priestory chodieb a v letnom čase školské ihrisko. 

V reformných ročníkoch sa postupne doplnili chýbajúce učebnice a sprievodné CD na 

hudobnú výchovu. Zakúpil sa nový CD prehrávač a aparatúra. 

  

Kabinet TSV sme doplnili o nové pomôcky: set penových lôpt, gumené lopty, švihadlá, set 

bad minton, 

Kabinet VYV: spotrebný materiál ( pastelky, výkresy, lepidlo...)  

Kabinet HUV: CD - prehrávač, zvuková aparatúra 

 

H. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

1.Žiacky parlament: 

 

Žiacky parlament pokračoval vo svojej práci aj v šk. r. 2012/2013. Pracovali v ňom 

zástupcovia žiakov z tried 4. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Jaššovej. Parlament sa schádzal 

raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie. 

 Členovia  žiackeho parlamentu postupovali podľa plánu, ktorý spoločne vypracovali 

na začiatku školského roka. Náplň vychádza z ľudových tradícií, ktoré sa už roky dodržiavajú 

v našej obci. Väčšina aktivít sa realizovala v rámci tematických dní, ktoré sme na škole 

organizovali. 

 V prvom polroku v rámci tematických dní  zameraných na zdravú výživu si žiaci 

v triedach pripravovali zdravé šaláty a výrobky z prírodnín.  Počas Týždňa protidrogových 

aktivít v spolupráci s koordinátorom protidrogových aktivít sa podieľali na organizácii 

športových súťaží. V decembri pripravili žiaci 9. ročníka všetkým stretnutie s Mikulášom 

a členovia parlamentu sa zapojili do prípravy a priebehu Medovníkových Vianoc. 

 Vo februári členovia parlamentu pripravili rôzne súťaže na karneval pre 1. aj 2. stupeň 

a postarali sa o dobrý priebeh oboch karnevalov. Karneval bol v tomto roku spojený aj 

s fašiangovými tradíciami. Každá trieda si opäť spolu so svojim triednym učiteľom vymyslela 

svoju triednu masku.  

 V marci sa členovia parlamentu aktívne zapojili do Dňa narcisov. Vyzbieranú sumu 

sme poslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. 
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 V júni sa žiaci aktívne zapojili do prípravy Dňa detí, kde si staršie žiačky pripravili pre 

žiakov rôzne súťaže. Tento deň sme spojili aj s akciou Dobšinského rozprávková noc, ktorá 

bola určená pre žiakov 3. – 7. ročníka. Na príprave a priebehu sa podieľal celý pedagogický 

kolektív, ktorým pomáhali členovia parlamentu a žiaci 8. – 9. ročníka.  

  Počas školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu, ktorú vyhrala v tomto roku 

trieda 5. A.  Odmenou pre víťaza bol 1 deň voľna, ktorý využili na spoločný výlet so svojou 

triednou učiteľkou.  

 Zástupcovia jednotlivých tried v parlamente sa na činnosti parlamentu podieľali 

aktívne, zúčastňovali sa stretnutí, prichádzali s novými nápadmi a námetmi na činnosť.  

Pomáhali pri organizácii jednotlivých podujatí. Za činnosť v žiackom parlamente im patrí 

poďakovanie a pochvala.  

   

2.Škola podporujúca zdravie : 

 

Činnosť ŠPZ vychádzala z plánu na šk. rok 2012/2013. Jednotlivé podujatia boli 

uskutočňované v spolupráci so žiackym parlamentom. 

   V prvých mesiacoch školského roka bola činnosť zameraná na zdravú výživu a 

zdravý životný štýl. Počas Týždňa zdravej výživy  si žiaci v triedach spolu so svojimi 

triednymi učiteľmi pripravili rôzne šaláty z ovocia a zeleniny.  Žiaci na prvom stupni 

vyrezávali tekvice a vyrábali rôzne výrobky z prírodných materiálov. 

 V mesiaci december sme pre žiakov pripravili tradičné stretnutie s Mikulášom.  

V predvianočnom období si počas dopoludnia s názvom Medovníkové Vianoce žiaci 

v triedach vyskúšali svoju zručnosť v zdobení medovníkov. Poďakovanie patrí rodičom 

žiakov, ktorí ochotne napiekli pre deti medovníky. Ozdobenými medovníkmi sme 

v spolupráci so žiackym parlamentom  potešili občanov obce Domaniža. 

 V druhom polroku sme uskutočnili tradičné podujatia – karneval, ktorý bol v tomto 

spojený s Fašiangami,  reláciu pri príležitosti Dňa vody a podporili sme Deň narcisov. 

 Činnosť školy prezentujeme na verejnosti prostredníctvom  vitríny v obci. Rodičom 

umožňujeme nahliadnuť do školského života ich detí prostredníctvom pravidelného Dňa 

otvorených dverí. 

  

3.Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 

 

Uplynulý školský rok bol, tak ako aj všetky predchádzajúce, veľmi bohatý na aktivity, ktoré sa 

uskutočnili na našej škole. Žiaci sa zúčastňovali rôznych kultúrnych akcií, besied a v spolupráci 

s vyučujúcimi pripravili rôzne kultúrne vystúpenia napr: účinkovali v kultúrnom programe na 

Domanižskom jarmoku, vystupovali  na stretnutí s dôchodcami, dramatický krúžok vystupoval 

pre žiakov MŠ v Prečíne. Novými akciami na našej škole boli tematické dni: Zdravá výživa, 

Tradície Vianoc, medovníky, Zdravo na snehu, Fašiangové tradície, Cestujeme s knihou po 

svete. Veľký úspech mala akcia Deň rodiny, ktorý sme pripravili v spolupráci s obcou 

a Považským osvetovým strediskom. 

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka 

 Deň prevencie 

 Výstava kníh spojená s predajom 

 Komparo – prípravné testovanie pre žiakov 9. ročníka 
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 Vianočná besiedka – Jasličková slávnosť 

 Navštívi nás  Mikuláš   

 Detský karneval  

 Vianočné besiedky – posedenie žiakov v triedach 

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy 

 Deň narcisov  

 Deň vody – pohár vody pre zdravie  

 Deň detí 

 Olympijský festival detí a mládeže Slovenska  

 Svetový deň boja proti drogám 

 Výstava  - Tatry nezomreli  

 Dobšinského rozprávková noc 

 Uskutočnila sa súťaž v  prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“ 

 Netradičné športové disciplíny – športové popoludnie v ŠKD 

 Vyčistime si okolie 

 Farebné piesky – tvorivé dielne pre žiakov, nové výtvarné techniky 

 Enviromentálne výukové programy 

 Ako škola formuje tvoj život 

 Diagnostika čítania  žiakov I. stupňa 

 MojaFamília – súťaž z finančnej gramotnosti, celoročný projekt 

 DILONG STAR – spevácka súťaž 

 Plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. Ročníka 

 Družinársky karneval 

 Valentínska pošta 

Besedy: 

 Ako trávim voľný čas – besedy na TH 

 beseda s MUDr. Kmeťkom 

 Riziko práce v zahraničí – pre končiacich žiakov 

 Besedy s misionárom na NBV 

 Nie sme rovnakí, ale sme si rovní 

 Beseda s regionálnymi spisovateľmi – Ing. Dobrovičovou, Šmarhanovskou 

 Dospievanie je ťažké – beseda s Mgr. Baligovou 

 

Pre žiakov našej školy sme tento školský rok organizovali aj výchovné koncerty: 

 Kam kráčaš – rozbor ľudských problémov 

 O perníkovej chalúpke – rozprávka pre I. stupeň 

 Fidlikanti – ľudová pieseň 

 Čierny prach – hodina dejepisu naživo 

 

Exkurzie 

Žiaci 1A. a 1.B. boli na exkurzii na salaši v Domaniži, žiaci 2. stupňa zasa na Myjave 

a v Bratislave na Noci výskumníka. Druháci si v rámci exkurzie pozreli Inštitúcie v obci.  

Školské výlety si organizovali jednotlivé triedy  spolu so svojimi triednymi učiteľmi. 1.A, 1.B  

a 2.A – boli v Lubine a Podolí,  5.A, 6.A – navštívili Habakuky,  7.B, 8.A  a 9.A – navštívili na 

2 dni Donovaly, 7.A – tiež na 2 dni Manínsku tiesňavu, 3.A a 4.A si zvolili Habakuky. 
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Krúžková činnosť 

V školskom roku 2012/13 pracovalo na škole 22 krúžkov všestranného zamerania. 20 krúžkov 

viedli pedagogickí pracovníci, 2 vedúci krúžku neboli zamestnanci školy. 

 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 10496 kg. 

 

Rozhlasové relácie 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

 Zdravá výživa 

 Relácia o škodlivosti fajčenia – nefajčiarsky deň 

 Relácia ku dňu učiteľov 

          Rok Cyrila a Metoda 

 Deň Zeme 

 Deň detí 

 Svetový deň boja proti drogám 

 

Súťaže 
Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaží, v ktorých dosahovali úspechy 

od účasti v okresných kolách až po účasť na majstrovstvách SR. Zapojili sme sa do týchto 

súťaží:  

 

školské kolo: 

              Šaliansky Maťko, geografická olympiáda, Európa v škole, MO, Rozprávkové 

vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda,  biblická olympiáda, 

DILONGSTAR  

 

okresné kolo : 

Cezpoľný beh, technická olympiáda, malý futbal ml.,st. žiaci, stolný tenis,  Šaliansky 

Maťko, aranžovanie: „Krása jesene“, „Čaro Vianoc“, „Veľkonočné aranžovanie“, 

Európa v škole,  geografická olympiáda, Orion florbal cap st., ml. žiaci, dejepisná 

olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Šmarhanovskej Mariková, Pytagoriáda,  Škrábikov 

Rajec, strelecká súťaž, McDonald
,
s cup, Jednota cup, biblická olympiáda – dekanátne 

kolo, Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, Rozprávkové vretienko, 

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Dary reči. 

krajské súťaže: 

Strelecká súťaž,  dejepisná olympiáda, MAKS, MAKSÍK 

celoslovenské súťaže: 

                           O cenu Dominika Tatarku 

               MAKS 

               MAKSÍK 

               IBOBOR 

               Seminár z prírodných vied  

medzinárodné súťaže: 

                           DILONGSTAR 

               MATEMATICKÝ KLOKAN  

               INTERNET JUNIOR 
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Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

„Krása jesene“: Nikola Jaholčíková – 1. miesto 

  Ivona Špániková – 3. miesto 

 

„Čaro Vianoc“: Soňa Motlová – 1. Miesto 

                          Bronislava Mišúrová – 2. miesto  

  Nikola Jaholčíková – 2. miesto  

  

 „Veľkonočné aranžovanie“: Nikola Jaholčíková – 1. miesto  

  

 

  

      Dejepisná olympiáda:  M. Masničák – 2.miesto 

Šmarhanovskej Mariková – A. Haviar – 1. miesto, E. Zacharová – 2. miesto  

 

Krajské kolo: 

Strelecká súťaž:  M. Gálik, A. Lednický, I. Babej, D. Haviar – 2. miesto  

 

Celoslovenská súťaž: 

O cenu D. Tatarku – Žaneta Pavlíková – Cena riaditeľky ZŠ D. Tatarku   

 

Medzinárodné súťaže: 

DilongStar: I. Sádecký – 3. miesto  

 Matematický klokan: J. Vitko – školský šampión, K. Vančová – úspešný riešiteľ,  Z. Sádecká  

                                     – úspešný riešiteľ 

  

4.  Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD  

 

Školský klub detí je zariadením pre žiakov našej školy. Školský klub detí rozvíja manuálne 

zručnosti, tvorivé, umelecké schopnosti, rešpekt a úctu k rodičom a k ľudským právam, 

komunikačné, sociálne a kultúrne kompetencie. Vytvára podmienky, kde si dieťa odpočinie, získa 

pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojí vlastné záľuby a záujmy.  

1.oddelenie: 1-2- 3- 4.trieda ZŠ Domaniža 

Počet zapísaných žiakov na základe žiadostí o prijatie dieťaťa do ŠKD bolo 36.   

V  I. polroku sa odhlásili 2 žiaci a jeden žiak prestúpil na ZŠ v  Pov.Bystrici a v II. polroku sa 

odhlásili 5 žiaci. Niektorí žiaci mali zmeny v dochádzke do ŠKD, ktoré oznámili žiadosťou. 

Súčasný počet detí v ŠKD je 28.  

1.A : 9 detí      1.B: 6 detí    2.A : 9 detí    3.A : 4 deti          

DOCHÁDZKA ŽIAKOV: Žiaci  4. ročníka po skončení 6. vyučovacej hodiny prichádzajú na 

obed bez doprovodu vychovávateľky na základe písomného súhlasu rodičov.  

Dochádzka počas školského roka bola  pravidelná. Žiaci sa uvoľňujú zo ŠKD  na základe 

písomnej žiadosti rodičov. 

Prevádzka je jednozmenná, trvá denne do 15,30 hod. 

 

Na začiatku školského roka sa žiaci oboznámili s režimom a prevádzkovým  poriadkom ŠKD, 

BOZP a ako prechádzať zo ZŠ do ŠJ -  pravidlá cestnej premávky, bezpečnosť na ceste, 

dopravné značky v našej obci. 
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Činnosti do ktorých sa žiaci zapájali počas celého školského roka môžem hodnotiť kladne. 

Absolvovali kolektívne zhotovenie šarkana, zber gaštanov, otláčanie jesenných listov, 

najkrajší jesenný obraz - súťaž medzi deťmi. Pripomenuli sme si Svetový deň výživy ,práva 

dieťaťa, mesiac úcty k starším, pamiatku zosnulých, Európsky týždeň proti drogám, Vianoce 

–zvyky a tradície. Zdobili sme vianočný stromček, posedenie pri vianočných koledách bolo 

spojené s darovaním darčekov. 

Zhotovili sme kŕmidlá, venovali sme sa starostlivosti o prezimovanie vtáčikov. 

V 2. polroku sme vyrobili valentínske pozdravy, pripomenuli ľudové tradície k  fašiangom, 

marec- mesiac knihy, Deň učiteľov – úcta k práci učiteľov, Svetový deň vody, Deň narcisov, 

Deň Zeme, Svetový deň mlieka. Zorganizovali sme družinársky karneval, kde si deti  

zhotovili vlastné masky. Navštívili sme školskú knižnicu. 

Taktiež sme zhotovili koláž z cestovín, veľkonočné ozdoby z papiera, jarné kvety, zakladali 

herbár, absolvovali vychádzky do školského parku, hry na školskom ihrisku. Pre mamičky 

sme vyrobili darček. Venovali sme pozornosť Dňu rodiny – úcta a rešpekt k svojim rodičom. 

Medzinárodný deň detí bol plný hier a zábavy. Dramatizovali sme humorné situácie zo života, 

opravili poškodené hračky, zhodnotili celoročnú prácu. 

 

I. PROJEKTY: 

 

Celoročný projekt Moja família pre žiakov 9. ročníka bol zameraný na rozvoj finančnej 

gramotnosti končiacich žiakov. Vypracovali a odoslali sme projekt na rozvoj technickej 

výchovy. 

 

 

K. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Ukazovateľ II.polrok 2011/12 II.polrok2012/13 

Počet tried 14 14 

Počet odborných učební 4 4 

Počet telocviční 0 0 

Počet ihrísk 1- multifunkčné 1- multifunkčné 

 

Všetky ročníky sa vyučujú v budove školy. Vyučovanie technickej výchovy prebieha 

v dielňach, ktoré sú umiestnené v budove MŠ v Domaniži. Výučba TV stále prebieha na 

chodbách školy a na asfaltovom ihrisku pri škole.  

V rámci zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia školy sme zriadili druhú PC učebňu 

s interaktívnou tabuľou, kde je 17 pracovných staníc  pre žiakov. Zrekonštruovali a vybavili 

sme novým nábytkom kabinet fyziky a matematiky. Zakúpili sme vlastné ozvučovacie 

zariadenie na školské podujatia. Počas letných prázdnin bude realizovaná rekonštrukcia 

komína na plynovej kotolni a v spolupráci s obcou rekonštrukcia doskočiska. 

 

L. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY: 

 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu -  316 254,-  € 
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 Vzdelávacie poukazy – 5383,- €   €,  70 % z dotácie 3 818,50 + odvody 30,50,  sme 

vyplatili na mzdy vedúcich krúžkov a 30 %  (1534,- €) sme investovali na chod a činnosť 

krúžkov.  

 Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniža – 6 620,- € 

 Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  574 € za rok 2012 

Dotácia na dopravné pre žiakov dotácia r.2012  15 850 €,  

Vyplatené  1-2/2012      3 524,90 

                   3-6/2012      7 080,- 

                    9-12/2012    5 681,20 

Vrátené do ŠR:    354,66  € 

 

 

M. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Školské vyučovanie  začína o 7,40 hod.  Počas prestávok sa žiaci zdržujú v triede. Počas 

veľkej prestávky, ktorá je 15 min, žiaci sa môžu pohybovať po budove školy. Činnosť 

krúžkov a popoludňajšie vyučovanie sa začína o 13, 30 hod. 

 

N.VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY: 

 

V septembri 2012 sme 175 žiakom našej školy rozdali  vzdelávacie poukazy. 174 žiakov 

odovzdalo poukazy do krúžkov na našej škole. Svoje schopnosti a zručnosti mali možnosť 

žiaci rozvíjať spolu v 20 krúžkoch rôzneho zamerania.  

 

O. SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

 

V tomto školskom roku sa uskutočnilo  jedno plenárne ZRŠ a dve triedne ZRŠ a jedno 

informatívne združenie. Taktiež sme v spolupráci so ZRŠ uskutočnili informačné združenie 

pre žiakov deviateho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Každý mesiac ponúkame 

rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí. 

 

P. SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži a Sádočnom, v rámci 

metodického združenia aj so ZŠ Prečín.  Učiteľky MŠ  spolu s budúcimi prvákmi navštevujú 

1. ročník.  

Spolupracujeme so firmou POLEŠKO, ktorá na škole zabezpečuje BOZP a PO pre žiakov 

a zamestnancov školy. Technik bezpečnosti práce mesačne kontroluje bezpečnosť pri práci 

a požiarnu bezpečnosť. V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie Ochrana 

človeka a prírody, v rámci ktorého sme nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu žiaci spolu 

so zamestnancami zvládli dobre.  

Dobrá je spolupráca s OcÚ Domaniža, ktorý nám podľa potreby poskytuje  pomocných 

pracovníkov pri svojpomocných opravách a údržbe budovy školy. 
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 Doporučenia pre budúci školský rok: 
 

 Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a konkurencie schopnosť školy  

 pokračovať v realizácii projektov, do ktorých je škola zapojená, reagovať na výzvy 

a zapájať sa do nových projektov, 

 rozvíjať styky so žiakmi z iných škôl,  

 pokračovať v záujmovej činnosti  žiakov tak aby sme všetkým žiakom poskytli 

zmysluplné využitie voľného času v popoludňajších hodinách, 

 naďalej uskutočňovať podujatia na podporu projektu ŠPZ,  protidrogovej výchovy  

a ostatných prierezových tém 

 na zasadnutiach PK a MZ  sa venovať aktuálnym problémom práce so žiakmi 

 zverejňovať činnosť školy v okresných resp. celoslovenských periodikách a v obci 

na vývesnej tabuli ZŠ a na webovom sídle školy 

 pokračovať v skvalitňovaní  činnosti ŠKD, s cieľom zapojenie väčšieho počtu detí 

  podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku organizovaním 

spoločenských stretnutí a poznávacích zájazdov 

 zabezpečovať priebežné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných možností aj adekvátne finančné ohodnotenie na konci kalendárneho 

roku podľa pridelených financií zo štátneho rozpočtu. 

 

V Domaniži  28.6.2013                                          
 

 

Predkladá:           Mgr. Naďa Kováčiková 
                                                                                                          riaditeľka školy       

 

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 2.7.2013. 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti  ZŠ  Domaniža za školský rok 2012/2013 na zasadnutí dňa 30.9.2013.. 

                                        Mgr. Iveta Slížová, predseda Rady školy pri ZŠ Domaniža  

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 Obec Domaniža schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ  Domaniža za školský rok 2012/2013. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

5/2013 B – 5. 

 Dňa 22.8.2013                            Jozef Gálik, starosta obce Domaniža 
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