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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 2013/2014 
 

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. Gabriela Špániková 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. 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 Poz

nám

ka 

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

PK spoločenskovedné pr. Mgr. Helena Lednická SJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, 

GEG, ETV, NBV, VV,HUV 

 

PK prírodovedné 

predmety 

 Mgr. Miroslav Brveník M, F, INF, TECH, CHE, 

BIO, TCHV, SP, TEV 

 

   

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY: 

 

 II.polrok II.polrok Rozdiel 

Ukazovateľ 2012/13 2013/14  

Počet žiakov / počet tried 174 / 11 171 / 10 -  3/ -1 

Priemerná naplnenosť 15,81 17,1                 + 1,29 

Počet detí v ŠKD 36 35 - 1 

Počet oddelení 1 1       0 

Počet detí zo SZP 13 13                     0 

Počet začlenených  žiakov 13 13      0 

 

 

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

KONANÍ  ŽIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 

 Zápis do triedy 1.ročníka sa konal 28.1.2014  v budove ZŠ Domaniža.  Na zápis bola 

menovaná 3-členná komisia, ktorej predsedom bola Mgr. Janka Jaššová. Komisia zapísala  

15 žiakov / 7  chlapcov a 8 dievčat/ do 1. ročníka pre školský rok 2014/15. Odloženú 

povinnú školskú dochádzku má 6 deíi, všetky  sú zaškolené v MŠ. 

 Na  škole končí 21 žiakov deviateho ročníka. Žiaci písali 12.3.2014 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 sú uspokojivé, dosiahli úspešnosť 61,3%, čo je o 0,7% horší 

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

dosiali úspešnosť 48,1%  čo je o 6,6% 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 2013 / 2014 
 

Gymnáziá                                                           6 žiakov / 5 dievčat 

Zdravotnícke školy                                             2 žiaci / 2 dievčatá 

OA, ekonom. odbory                                          1 žiak / 0 

Pedagogické školy         1 žiak / 1 dievča 

Technické, dopravné SOŠ        1 žiak / 0 

SOŠ                                                                     10  žiakov / 3 dievčatá 

_____________________________________________________________ 

Končiaci žiaci 9. ročníka spolu:                         21 žiakov, z toho  11 dievčat. 

 

V školskom roku 2013/2014 bolo na škole evidovaných 13  žiakov so ŠVVP. Na vyšetrenie 

do CPPPaP v Považskej Bystrici boli zaslané 6 žiadosti.  

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 

uskutočnila16 pohovorov s rodičmi. Pohovory sa uskutočnili z dôvodu profesijnej orientácie, 

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

VP v spolupráci s CPPPaP v Považskej Bystrici sa zúčastnila šesťkrát na sekcii VP 

v Považskej Bystrici. 

Pravidelne raz štvrťročne sme konzultovali a zasielali materiály do ŠVS v LM. Každý štvrtok 

do 14:00 hodiny boli zabezpečené poradenské služby VP pre pedagogických pracovníkov, 

žiakov a rodičov. Zabezpečili sa exkurzie končiacich žiakov na SŠ, SOŠ a na „Prezentácii 

stredných škôl“ v Považskej Bystrici. 

VP bola zároveň koordinátorkou Testovania 9 – 2014 a koordinátorkou Kompara. 

V priebehu školského roka sa v ročníkoch 4. – 9. uskutočnila beseda spojená s vyplnením 

dotazníka na tému: Klíma v triede. 

 

Podklady a vyhodnotenia z besied poslúžia pre ďalší školský rok . Naďalej budeme sledovať 

klímu v triedach a zároveň takto preventívne bojovať proti  šikanovaniu  na škole. 

 

 

D. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV: 

 

Z 171 žiakov školy prospeli všetci žiaci školy. 

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

napomenutia od triednej učiteľky za opakované porušovanie školského poriadku a 1 

pokarhanie od riaditeľky školy za neospravedlnené hodiny a opakované porušovanie 

školského poriadku. Podrobná klasifikácia tried  a predmetov tvorí prílohu správy. 

Udelili sme 42  pochvál od triednych učiteľov za prospech, správanie a aktivitu, 25 žiakov 

dostalo knižnú odmenu za výborný prospech počas celého školského roka a 34 žiakov knižné  

odmeny a vecné ceny za reprezentáciu školy. Žiačka 7. ročníka Valéria Jakubská   získala 

ocenenie Žiačka roka, Žaneta Pavlíková získala ocenenie Literárny talent roka. Linda 
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Lednická získala ocenenie Všestranný talent roka na 1. stupni ZŠ a Ivan Sádecký ocenenie  

Všestranný talent roka na 2. stupni ZŠ.  

 

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: 

 

Prevencia drogových závislostí bola, je aj bude  jednou z hlavných výchovných priorít 

školy. Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný  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 tematík školského vzdelávacieho programu.  

Koordinátor prevencie  monitoroval, koordinoval a usmerňoval preventívnu 

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

triednymi učiteľmi ,špeciálnym pedagógom a  psychológom. 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.  

 

SPLNENÉ  ÚLOHY: 

Prevenciu drogových závislostí  vyučujúci  zapracovali do plánov jednotlivých vyučovacích 

predmetov, plánov metodických orgánov, výchovného poradcu, vychovávateľky   ŠKD a  

triednych učiteľov.  
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 V školskom poriadku  boli vymedzené opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

v školskom prostredí. Rodičov o týchto opatreniach informovala na plenárnom ZRŠ p. zást. 

Mgr. Gabriela Špániková.  

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

žiakov prvého stupňa  a „ Ako poznám sám seba, „ Nechaj ma, chcem sa učiť sám“ pre 

žiakov druhého stupňa.  

V rámci Európskeho týždňa boja  proti drogám  : 

Sme informovali žiakov a besedovali  o škodlivých  účinkoch  drog na ľudský organizmus  na 

triednických hodinách, sledovali webové stránky o problematike prevencie.Uskutočnili sme 

monitoring situácie s drogovou problematikou. Do výskumu (dotazníková forma) sa zapojili 

žiaci deviateho ročníka. Cieľom mapovania bolo zistiť, aký majú žiaci postoj k drogám a ako 

sa orientujú v legislatíve súvisiaceho s drogovou trestnou činnosťou.  

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 rôznymi 

druhmi lôpt. Od tretieho ročníka prebehla súťaž jednotlivcov v stolnom tenise. Kolektívy tried 

si zmerali sily vo florbale a v kotúľanej vybíjanej. Pre starších žiakov sme opäť pripravili Deň 

prevencie. Privítali medzi sebou odborníkov z CPPPaP z Považskej Bystrice. 

Aj pedagogickí pracovníci si s veľkým záujmom vypočuli prednášku o drogách, o drogovej 

situácii v našom okrese s nadpor. Adelou Ďurkechovou z OR PZ Považská Bystrica. 

Jednoduchou a zrozumiteľnou formou zaujala  žiakov druhého stupňa protidrogová 

preventívna prednáška Petra Rempera z organizácie Slovensko bez drog. 

Koordinátor drogovej prevencie sa zúčastnil exkurzie do OLÚP/odborný liečebný ústav 

psychiatrický/na Prednej Hore, kde sa liečia dospelí s rôznymi závislosťami. 

Skupina Aja sa predstavila našim žiakom s novým protidrogovým programom. 

K Medzinárodnému dňu boja proti drogám si členovia žiackeho parlamentu pripravili reláciu. 

Úlohy , ktoré  boli dané plánom pre školský rok 2013/ 2014  sme  zrealizovali.  Plán bol 

obohatený aj o nové aktivity.  

      Chcem  poďakovať všetkým  kolegom , triednym učiteľom,  ktorí  boli nápomocní pri 

realizácii úloh stanovených plánom ,že zabezpečili  aktívnu ochranu každého žiaka pred 

psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomáhali 

osvojiť si u detí zdravý životný štýl,  pomohli odstraňovať sociálno-patologické javy na škole, 

snažili sa učiť žiakov  asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť 

svoj názor.  

 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

 

Úlohu funkčnej rodiny posilnil parlament schválením zákona o rodine. Keďže aj v našej 

škole pribúdajú deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín alebo z rodín, ktoré vznikli 

s rozvedenými partnermi, venovali sme tejto skutočnosti 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 
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duševného sexuálneho vývinu, pomôcť im odolávať negatívnym vplyvom, ako je fajčenie, 

alkohol, predčasný sexuálny život, drogy, násilie.  

Viedli sme žiakov tomu, aby sa zamýšľali nad spôsobom svojho života, aby si zostavili 

rebríček hodnôt a vlastný recept na zdravie. Učili sme 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: SJL, BIO, OBN, ETV, NBV, TEV, prírodoveda. 

Na THF a TEV besedovali o dôležitosti rodiny v živote človeka, o osobnej hygiene a zdravom 

životnom štýle. 

Žiakov 5.A sme zaregistrovali do internetovej súťaže HRAVO ŽI ZDRAVO. Hra bola 

zaujímavá, v rámci kraja obsadili 10. miesto. 
Prevencia obezity – naučiť sa pripraviť a najmä konzumovať zdravé ovocné a zeleninové šaláty. 

V októbri – Mesiaci úcty k starším – pod vedením p. uč. I. Špánikovej a Jaššovej 

pripravili žiaci kultúrny program na posedenie so staršími občanmi v obci, v triede zhotovili 

nástenky.  

Pre žiakov 9.A mala 15.11.2013 Mgr. E. Baligová aktivity Ako zvládnuť stres a záťaž 

v rodinnom i školskom živote. 

V novembri sme už  tradične  žiakom 9. ročníka 20.11.2013 pozvali na besedu MUDr. 

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

následky. 

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 2014 sa žiačky 8.A a 9.A zapojili do súťaže o mobilný telefón pre 

jednotlivca  a pre školu o počítač. 

Žiaci 6. až 9. ročníka sa v apríli zapojili do internetovej súťaže Moja família, ich 

úlohou bolo pracovať s rodinným rozpočtom tak, aby všetci členovia boli zdraví, šťastní 

a spokojní. Najlepšie sa darilo 8.A, na Slovensku skončili na 38. mieste z 225 škôl. 

Deň rodiny – na príprave kultúrneho programu a podujatia sa podieľali žiaci prvého 

i druhého stupňa a 15. júna 2014 svojím vystúpením potešili všetkých návštevníkov. 

Riziko práce v zahraničí, trávenie voľného času počas prázdnin – to bola téma besedy 

pre končiacich žiakov s Mgr. Žanetou Urbanovou, ktorá sa uskutočnila 23.5.2014 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  na zlé chodníčky a neznámymi osobami.  

Na hodinách OBN sme im premietli prezentáciu na tému Obchodovanie s ľuďmi. 

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 a aktívne pomáhali pri príprave spoločného obeda a večere, 

pretože i táto tradícia sa pomaly z rodín vytráca. 

 

      3.Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä 

pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje 

sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím. 
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Cieľom environmentálnej výchovy je zabezpečiť environmentálne poznanie, formovať 

environmentálne vedomie a konanie, a to nielen u žiakov, ale i pedagogických pracovníkov a 

ostatných zamestnancov školy. 

 

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale ako prierezová téma je 

súčasťou obsahu jednotlivých predmetov. Obsah environmentálnej výchovy umožňuje 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi. Rovnako 

významné je pochopenie sociálnych a kultúrnych vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty 

a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako 

spotrebiteľa a výrobcu. Tieto poznatky a schopnosti človeka determinujú proces 

intelektuálneho a praktického rozhodovania a uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na 

kvalitu života na Zemi. 

V mesiaci september vyučujúci a žiaci zhotovili Eko-kútik na hornom podlaží. Október sa 

niesol v znamení brigád v školskom sade, ktoré boli zamerané na zber a uskladnenie ovocia. 

V novembri sa konalo školské kolo Biologickej olympiády kategória D, 2 praktické úlohy 

a projekt s posterom. 

Počas zimných mesiacov žiaci prikrmovali vtáky v školskom sade. V mesiaci február sa 

konala Biologická olympiáda kategória E pre rok 2013/2014, tematické zameranie : Vody 

a ich okolie. 

Svetový deň vody - 22.03.sme si pripomenuli reláciou. 

V spolupráci s Mgr. Petrom Pajgerom  boli zrealizované besedy z Ponukového listu 

ekovýchovných programov s CHKO Strážovské vrchy. Uskutočnil sa tematický deň Eko-deň 

v škole. Mesiace  máj – jún boli naplnené brigádami v školskej záhrade a v školskom sade. 

F. ZAMESTNANCI ŠKOLY: 

 

 II. polrok 

2012/13 

II. polrok 

2013/14 

odborne neodborne 

Ukazovateľ     

Počet 

zamestnancov 
20 19 19 0 

Počet pedagog. 

zamestnancov 
16 15 15 0 

 Na plný uväzok 13 13 13 0 

 Znížený 

úväzok 
3 2 2 0 

Počet správnych 

zamestnancov 
4 4 4 0 
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Ďalšie vzdelávanie: 

 

Mgr. Brveník ukončil rozširujúce štúdium v predmete telesná výchova. Pozornosť sme 

venovali kontinuálnemu vzdelávaniu. 4 pedagogickí zamestnanci absolvovali plánované 

vzdelávania – prípravné vzdelávanie na 2. atestáciu. Mgr. Špániková Gabriela začala funkčné 

vzdelávanie, absolvovala vzdelábvania: Štátny vzdelávací program, Asc agenda, Elearning vo 

vyučovacom procese. Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali inovačné vzdelávanie 

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. V rámci vnútroškolského vzdelávania všetci 

pedagogickí zamestnanci absolvovali školenie Riešenie špeciálnych problémových situácií 

v školskom prostredí. Všetci učitelia sú podľa svojej aprobácie zaradení do PK a MZ. Na 

škole pracuje jedno MZ v spolupráci so školou v Prečíne a 2 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 2013/2014 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, Etika v 1. až 

4. ročníku a predmetu Anglický jazyk v 2. ročníku. Predmety Náboženská výchova, 

 Etická výchova, Etika v 1. až 4. ročníku a Anglický jazyk v 2. ročníku boli hodnotené 

„absolvoval“, „absolvovala“. Klasifikácia predmetov bola odsúhlasená na prvom 

zasadnutí MZ.  

  Druhé zasadnutie MZ sa konalo v ZŠ Prečín. P. učiteľka Mgr. Katarína Masaryková 

mala pripravenú komentovanú hodinu anglického jazyka. V prezentácii oboznámila 

prítomných s rôznymi hrami a aktivitami, ktoré využíva na vyučovaní anglického jazyka 

vo všetkých ročníkoch. Vedúca MZ a triedne učiteľky 1 . – 4. ročníka sa aj venovali 

príprave zápisu detí do prvého ročníka. Zápis prebehol rovnakým systémom ako 

v predchádzajúcom školskom roku.  

 Počas jarných prázdnin sa vyučujúce zúčastnili tvorivých dielní Netradičné výtvarné 

techniky, ktoré boli pripravené v spolupráci so ZUŠ W. I. Kráľa v Považskej Bystrici. 

Prakticky si  mohli vyskúšať viaceré výtvarné techniky, ktoré môžu využiť pri práci so 

žiakmi. Zúčastnení ocenili pripravenosť,  aj ochotu a ústretovosť vyučujúcich na ZUŠ, 

ktorí sa im venovali. Zhodli sa na tom, že by bolo prínosné, keby sa takéto spoločné 

aktivity zopakovali aj v budúcich rokoch. 

 Na zasadnutí MZ v apríli sa členovia zaoberali výsledkami vstupných previerok zo SJL 

a MAT žiakov 5. ročníka. Oboznámili sa aj s úlohami v Testovaní 5, ktoré sa uskutočnilo 

v novembri 2013 na vybraných školách. V rámci prípravy na Testovanie 5  boli zakúpené 

Monitory pre žiakov 4. ročníka. Monitory sa uskutočnili v máji. Mgr. Nováková podrobne 

zhodnotila výsledky: úspešnosť školy: M – 78,6%, SJL – 57,4%, Vl – 56,7%, Pr – 41,7%. 
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 Na poslednom zasadnutí bol zhodnotený Školský vzdelávací program v 1. až 4. ročníku. 

Pozornosť bola venovaná aj analýze práce MZ. V tomto školskom roku neprebehla 

diagnostika čítania žiakov 1. až 4. ročníka. Plánujeme  diagnostikovanie čítania opäť 

zaradiť do plánu práce MZ v budúcom školskom roku. 

 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.  

 

 PK spoločenskovedné predmety - vedúca Mgr.Helena Lednická 

 

Analýza práce PK SVP v školskom roku 2013/2014 
 
a) pedagogicko-metodická činnosť 
- vyučujúci všetkých predmetov vyučovali podľa UO, vzdelávacích štandardov MŠ SR, v 5.až 9. ročníku 
podľa ŠVP a ŠkVP, 
- ruský jazyk sa vyučoval zo starých učebníc, 
- vyučujúci používali rovnakú stupnicu hodnotenia a rovnaké značky korekcie chýb, ale 
napísali        aj správne písmeno, pretože žiaci si ho pri oprave dopísali,   
- 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 olympiád a súťaží:  

 Literárne súťaže – 62 žiakov 

 Olympiáda v ANJ – 2 žiaci 

 Geografická olympiáda – 4 žiaci 

 Biblická olympiáda –  23 žiakov 

 Výtvarné súťaže – 23 žiakov 

 Hudobné súťaže – 42 žiakov 

 Súťaže z OBN –  110 žiakov 

 Biblia očami detí – 56 žiakov 

 Internetové súťaže – 110 žiakov 

 Iné akcie – 66 žiakov + besedy s misionárkami na hodinách NBV. 
  
b) odborný profesijný rast 
   13.5.2014 -  všetci vyučujúci absolvovali inovačné vzdelávanie na interaktívnu tabuľu v MPCTN, 
 2.5.2014 – vyučujúce A. Nováková, D. Sádecká, H. Lednická ukončili prípravné atestačné vzdelávanie       
v MPCZA. 
12.5.2014 – anglický jazyk – školenie OUP pre učiteľov ANJ - J. Motlová. 
Hra na flaute – I. Špániková. 
Výtvarné techniky – ZUŠ P. Bystrica – I. Slížová, I. Špániková, D. Sádecká, A. Nováková, V. Lapšová, J. 
Urbanová.  
 

c) materiálno – technické vybavenie   
Vedenie školy dbalo na vybavenie modernými učebnými pomôckami, pribudli potrebné 
nástenné tabule na všetky jazyky, CD, DVD, slovníky a iné. V budúcom školskom roku zakúpia 
interaktívnu tabuľu. 
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d) kontrolná a riadiaca činnosť 
Výchovno-vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP aTVVP. 
 
e) hodnotenie splnenia hlavných úloh 
Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy boli splnené, ale vyučujúci spoločne konštatovali, 
že klesá úroveň vedomostí, spisovného jazyka, pravopisu i čitateľské zručnosti – technika 
čítania a čítanie s porozumením. Mnohí žiaci nemajú dostatočnú motiváciu na učenie, nemajú 
slovnú zásobu, lebo neradi čítajú.  
V 5. ročníku sme čítali na pokračovanie ľudové rozprávky, besedovali o prečítaných textoch 
a spoločne sme ich rozoberali.  
 
 f) zasadnutia PK  
Členovia PK sa stretli  štyrikrát do roka. 2 členky vyučovali na I. stupni ZŠ, takže spolupráca  
 s 1. stupňom bola veľmi aktívna.  
 
g) spolupráca s rodičmi 
Rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdze na informácie o žiakoch. 
 

 

 PK prírodovedné predmety – vedúci Mgr. Miroslav Brveník 

 

 

a)  pedagogicko-metodická činnosť a ciele 

Počas školského roku naplnila PK okrem iných nasledovné ciele: 

  Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 

a posilňovať výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu. Pri príležitosti Svetového 

dňa výživy 16.10. Vyhlásiť tematické aktivity na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny.  

V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím IKT.  

V mesiacoch máj - jún 2014 zrealizovať výstupné testy v ročníkoch 5., 6.,7., 8. a 9. 

z príslušných predmetov. 

V predmete matematika realizovať aj štvrťročné písomné práce. 

          Pre zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov na hodinách TSV zavádzať do vyučovacieho 

procesu nové netradičné športy. 

          Zorganizovať a zrealizovať týždeň športových aktivít v popoludňajších hodinách. 

Zúčastnovať sa na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach.  

Pomocou krúžkovej činnosti, čo najlepšie pripraviť žiakov 9. ročníka na Testovanie 9. 

V rámci vyučovania predmetov SEE, PVC a THD udržiavať a zveľaďovať školský 

areál. 

Pripraviť a uskutočniť besedu s hvezdárom p. Kardošom.                                                                  

Zorganizovať EKO-deň. 

Zorganizovať exkurziu do jaskyne pána Galoviča. 

Zorganizovať Olympijský festival mládeže. 

Podieľať sa na organizácii 2 účelových cvičení.  
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b)  zapojenie do predmetových olympiád a súťaží: 

Školské majstrovstvá SR, celoslovenské kolo, ml. žiaci – 8. a 11., ml. žiačky – 16., st. 

žiačky – 11., 15., 16., ml. družstvo – 5. a st. družstvo – 7.   Sádecký, Kardoš 

Národná liga mládeže v streľbe so vzduchových zbraní, celoslovenská súťaž – 4. a 6.

          Sádecký, Kardoš 

Celoslovenské finále porovnávacích súťaží ZŠ a SŠ v streľbe so vzduchových zbraní, 

celoslovenská súťaž – 6., 8., 9., 10. a 16. miesto    Sádecký, Kardoš 

Cezpoľný beh, okresné kolo, chlapci 8. a dievčatá 10.   Brveník 

Malý futbal, mladší žiaci, okresné kolo - účasť    Brveník 

Coca cola školský pohár, futbal, okresné kolo – 2.   Brveník 

Stolný tenis, okresné kolo – účasť     I. Špániková 

Orion florbal cup, mladší žiaci, okresné kolo – účasť   Brveník 

Orion florbal cup, starší žiaci, okresné kolo – účasť   Brveník 

Orion florbal cup, staršie žiačky, okresné kolo – 4.   Brveník 

McDonald´s cup, minifutbal, okresné kolo – 2.    Brveník 

Jednota cup, malý futbal, starší žiaci, okresné kol – 2.   Brveník 

IBOBOR, celoslovenské kolo – úspešný riešitelia   G. Špániková 

Internet junior, celoslovenské kolo – 3. a cena poroty   G. Špániková 

Biologická olympiáda, kat. C, okresné kolo – 4. a 6.   Kovačovičová 

Biologická olympiáda, kat. E, okresné kolo    Kovačovičová 

Biologická olympiáda, kat. D, okresné kolo    Kovačovičová 

Technická olympiáda, okresné kolo – účasť    Brveník 

Matematická olympiáda, okresné kolo – 4.    Sádecká 

Pytagoriáda, školské aj okresné kolo – účasť   Paholíková a Sádecká 

Matematický klokan, celoslovenské kolo – účasť   Paholíková 

Pangea, 6. - 9. r., celoslovenská účasť - účasť   Paholíková a G. Špániková 

MAX, 7. ročník - účasť       Paholíková 

 

c)  plán profesijného rastu učiteľa: 

V rámci vzdelávania pedagogických pracovníkov sa členovia PK školili v oblasti 

poznávania drog a prevencie drogových závislostí. 

Všetci vyučujúci absolvovali inovačné vzdelávanie na interaktívnu tabuľu. 

Mgr. Miroslav Brveník dokončil rozširujúce štúdium TSV. 

Mgr. Daša Sádecká absolvovala predatestačné vzdelávanie. 

Mgr. Gabriela Špániková, Mgr. Daniela Kovačovičová a Mgr. Ivana Špániková sa 

prihlásili na atestačné vzdelávanie. 

 

d)  materiálno – technické vybavenie:   

Vedenie školy dbalo na vybavenie modernými učebnými pomôckami, pribudli potrebné 

športové pomôcky, nové reprezentačné dresy, IT a iné pomôcky.  

 

e) kontrolná a riadiaca činnosť: 

Výchovno-vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP aTVVP. 

 

f) hodnotenie splnenia hlavných úloh: 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy boli splnené.  
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 g) zasadnutia PK:  

Členovia PK sa stretli  štyrikrát do roka. Vedúci PK Mgr. Miroslav Brveník a Mgr. 

Ivana Špániková sa aktívne zúčastňovali aj na zasadnutiach spoločenskovednej predmetovej 

komisie a metodického združenia. MZ sa zúčastňovali aj Mgr. Gabriela Špániková a Mgr. 

Daniela Kovačovičová. 

 

h) spolupráca s rodičmi: 

Rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdze na informácie o žiakoch  

 

H. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

1.Žiacky parlament: 

V žiackom parlamente pracujú 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 sa počas školského 

roka 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. 

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

a postarali sa o dobrý priebeh oboch karnevalov. Karneval bol spojený aj s fašiangovými 

tradíciami. Žiaci z tried na 2. stupni  si opäť spolu so svojim triednymi učiteľmi vytvárali 

svoju triednu masku.  

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

sme poslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. 

 Na konci mája pri organizácii Dňa detí si staršie žiačky pripravili pre ostatných 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 podieľali viacerí pedagógovia, ktorým 

pomáhali členovia parlamentu a žiaci 8. – 9. ročníka.  

 Počas školského roka sme pripravili dva netradičné dni. 11. novembra – na Martina -

sme zorganizovali Biely deň – v bielom oblečení sme vítali Martina na bielom koni. Prvý 

apríl, ktorý je spojený s rôznymi vtipmi a zábavou, sme si spestrili pyžamovou párty. 

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

triedy 5. A.  a 7. A. Odmenou pre víťazov 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 2013/2014. Plán práce obsahuje úlohy stále, ktoré 

sú plnené priebežne počas celého školského roka a úlohy s tematickou náplňou, ktoré sú 
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zaradené do troch tematických okruhov: Jesenné inšpirácie, Návraty k tradíciám a Zdravie - 

najväčší dar. Aktivity boli uskutočňované v spolupráci so žiackym parlamentom 

a pedagogickými zamestnancami v rámci tematických dní. 

   V tematickom okruhu Jesenné inšpirácie 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 vyrábali 

rôzne výrobky z prírodných materiálov. 

 Tematický okruh Návraty k tradíciám je zameraný na približovanie a udržiavanie 

ľudových tradícií v regióne. V decembri sme pre žiakov pripravili tradičné stretnutie 

s Mikulášom, vo februári  karneval, ktorý bol spojený s Fašiangami. 

 V rámci okruhu Zdravie - najväčší dar sme uskutočnili tradičné podujatia - aktivity 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. 

  

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 a Domaniži. Taktiež sme pokračovali tematickými dňami:  

 

September Ochrana života a zdravia, cvičenie v prírode  

Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Deň prevencie 

December Tradície Vianoc, medovníkové popoludnie 

Január Zdravo na snehu, zábavné hry na snehu 

Február Fašiangy,karneval 

Marec Poznávame svet, cestujeme s knihou 

Apríl Ekodeň – environmentálne aktivity 

Máj Rozprávková noc v škole 

Jún Deň rodiny 

 

Veľký úspech mal druhý ročník akcie Deň rodiny, ktorý sme pripravili v spolupráci s obcou 

a Považským osvetovým strediskom. 

 

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka 

 Deň prevencie, protidrogové aktivity 

 Výstava kníh spojená s predajom 

 Komparo – prípravné testovanie pre žiakov 4 a 9. ročníka 

 Vianočná besiedka – koncert skupiny ACA PEOPLE 

 Navštívi nás  Mikuláš   
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 Detský karneval  

 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 

 Dobšinského rozprávková noc 

 Uskutočnila sa súťaž v  prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“ 

 Dopraváčik – športové popoludnie v ŠKD 

 Vyčistime si okolie 

 Enviromentálne výukové programy 

 MojaFamília – súťaž z finančnej gramotnosti, celoročný projekt 

 DILONG STAR – spevácka súťaž 

 Valentínska pošta 

 Európsky deň jazykov 

 Adopcia na diaľku 

 Školský ples 

 Pani Tekvička – výrobky z prírodných materiálov 

 Medzinárodný prieskum zdravotného stavu – dotazník 

 Dopravné ihrisko – žiaci 3.a 4. ročníka 

 

Besedy: 

 Ako trávim voľný čas – besedy na TH 

 Dospievanie je ťažké – Mgr. Baligová pre 9 ročník 

 beseda s MUDr. Kmeťkom 

 beseda s JUDr. Ďurkechovou – drogy 

 Starostlivosť o chrup, ústna hygiena - beseda pre žiakov 3. a 4. roč. s ÚVZ PB 

 Riziko práce v zahraničí – pre končiacich žiakov 

 Besedy s misionárkami z Indie na NBV 

 Nie sme rovnakí, ale sme si rovní – olympiáda ľudských práv 

 Správa CHKO Strážovské vrchy – beseda pre žiakov 4. -6. ročníka 

 Beseda s regionálnymi spisovateľmi – Ing. Dobrovičovou,  

 Vlastiveda naživo – ľudivé zvyky a kroje na Horehroní – p. Dubovanová 

 Beseda s ruskou pedagogičkou Kondraťjevovou 

 

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

 Hviezdy v prachu -  pre 1 a 2 stupeň 

 Vianočný koncert – ACA PEOPLE 

 Skupina AYA – protidrogový koncert 

Exkurzie 

 Žiar nad Hronom - 3., 4., a 7 ročník 

 Jaskyňa Domaniža – 5., 6., 8. Ročník 

 Salaš Domaniža – 1. ročník 

 Poznávací zájazd nemčinárov vo Viedni 

 Exkurzia žiakov 8. ročníka do dielní SPŠ Pov. Bystrica  
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Krúžková činnosť 

V školskom roku 2013/14 pracovalo na škole 20 krúžkov všestranného zamerania. 16 krúžkov 

viedli pedagogickí pracovníci, 4 vedúci krúžku neboli zamestnanci školy. 

 

1. Biologický krúžok Mgr. Daniela Kovačovičová 

2. 
Anglický jazyk  

(2 stupeň) 
Mgr. Jana Motlová 

3. Strelecký krúžok 
Peter Sádecký,  

Ľubomír Kardoš 

4. 
Matematický krúžok 

(1. stupeň) 
Mgr. Iveta Slížová 

5. 
Matematický krúžok  

(2. stupeň) 
Mgr.  Daša Sádecká 

6. Príprava na monitory M/SJ 
Mgr. Zuzana Dížová 

Mgr. Gabriela Špániková 

7. Futbalový krúžok Štefan Žibrúň 

8. 
Dramatický 

 (1 a 2 stupeň) 

Mgr. Janka Jaššová 

Mgr. Janka Urbanová 

9. 
Gitara  

(od 4 ročníka) 
Mgr. Ivana Špániková 

10. Stolný tenis Mgr. Ivana Špániková 

11. 
Športové hry   

(2 stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

12. 
Športové hry  

(1 a 2 stupeň) 
Mgr. Iveta Slížová 

13. 
Práca s PC 

 (1 stupeň) 
Mgr. Janka Jaššová 

14. 
Práca s PC  

(2 stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

15. Aranžovanie Mgr. Anna Nováková 

16. Tvorko Mgr. Anna Nováková 

17. 
Robolab 2 stupeň 

(tvorba robotov) 
Andrej Lednický 

18. Prvácka angličtina Mgr. Janka Urbanová 

 

 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 8686 kg. Prvou cenou bol tablet, 

ktorý získal Adam Kvaššay zo 7.A triedy. 

 

Rozhlasové relácie 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

 Zdravá výživa 

 Relácia ku dňu učiteľov 

 Deň Zeme 

 Deň detí 

 Deň vody 

 Svetový deň boja proti drogám 
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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, Hviezdoslavov 

Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda,  biblická olympiáda, DILONGSTAR , Biblia očami 

detí 

 

okresné kolo : 

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

Maťko, aranžovanie: „Krása jesene“, „Čaro Vianoc“, Európa v škole,  geografická 

olympiáda, Orion florbal cap st., ml. žiaci, dejepisná olympiáda, biologická olympiáda 

Hviezdoslavov Kubín, Šmarhanovskej Mariková, Pytagoriáda,  Škrábikov Rajec, 

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

Vesmír očami detí 

 

 

krajské súťaže: 

Strelecká súťaž,  MAKS,  

 

celoslovenské súťaže: 

                           O cenu Dominika Tatarku 

               MAKS 

               IBOBOR 

                           Súťaž o najkrajší list 

                

medzinárodné súťaže: 

                           DILONGSTAR 

               MATEMATICKÝ KLOKAN  

               INTERNET JUNIOR 

 

 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

„Krása jesene“: Nikola Jaholčíková – 1. miesto 

  Diana Remišová – 2. miesto 

 

„Čaro Vianoc“: Ivona Špániková – 1. a 3. miesto 

                          Bronislava Mišúrová – 1. a 1. miesto  

  Nikola Jaholčíková – 2. a 3.miesto  

  

Šmarhanovskej Mariková – Linda Lednická – 2. miesto,  

             Veronika Lednická – 3. miesto 

             Bronislava Mišúrová – 3. miesto 

 

Škrábikov Rajec – Linda Lednická - 1. miesto 

         Dominik Bolega – 1. miesto 

         Bronislava Mišúrová – 3. miesto 
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Futbal – Cocacola – 2. miesto 

Mc Donald Cup – 2 miesto 

Anglická olympiáda – Jakub Matejka – 3. miesto 

Geografická olympiáda – Katarína Vančová – 1. miesto 

Biologická olympiáda – Michaela Čelková – 3. Miesto 

Matematická olympiáda - Katarína Vančová – 4. Miesto 

Svet lega očami detí – 2 miesto 

 

Krajské kolo: 

Strelecká súťaž:  

 Vkategórii mladší žiaci: 

1. miesto - Tomáš Sádecký 

3. miesto - Svorada Miroslav 

V kategórii starší žiaci: 

1. miesto - Patrik Sádecký 

V kategórii mladšie žiačky: 

1. miesto - Dominika Kostelánska 

V kategórii staršie žiačky: 

 1. miesto - Valéria Vančová 

 2. miesto - Veronika Štedráková 

 V kategórii družstvá starší žiaci: 

 Martina Lednická, Valéria Vančová, Patrik Sádecký – 1. miesto 

 V kategórii družstvá mladší žiaci: 

 Dominika Kostelánska, Tomáš Sádecký, Miroslav Svorada – 1. miesto 

 

 

Celoslovenská súťaž: 

O cenu D. Tatarku – Žaneta Pavlíková – 3. miesto 

ValenFest Prievidza – Miriam Slyšková - 2. miesto, Ivan Sádecký - 3. miesto  

   

Medzinárodné súťaže: 

DilongStar: Ivan Sádecký a Miriam Slyšková – 3. miesto  

Internet Junior – 3. miesto Valéria Jakubská 

      Cena poroty – Nikola Jaholčíková 

 

PREVÁDZKA ŠKD 

Prevádzka je jednosmenná. 

 

Pondelok, utorok: 12.00 – 15.30 

 Streda, štvrtok, piatok: 11.10 – 15.30 

 

Na začiatku školského roka sú žiaci oboznámení so školským a prevádzkovým poriadkom 

ŠKD, BOZP a o správaní sa pri prechode zo ZŠ do ŠJ. Absolvovali vychádzku do okolia 

školy, orientáciu v obci. Privítanie prvákov – vo forme hravého  popoludnia. Na lepšie 

upevnenie kamarátstva sme zhotovili strom priateľstva. Tiež sme zhotovili šarkana 

a jednoduché  učebné pomôcky a rozvíjali jemnú motoriku pomocou modelovania 

z plastelíny. 
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Venovali sme pozornosť medziľudským vzťahom, úcte k pamiatke zosnulých a k starším 

ľudom.  Pracovali sme s rôznymi prírodnými materiálmi ( odtlačky listov, gaštankovia ). 

Pripomenuli Svetový deň zdravej výživy ( potravinová pyramída ). Európsky týždeň proti 

drogám bol zameraný na prevenciu (vysvetlili sme si čo je droga, drogová závislosť, zhotovili 

plagát, športovali, rozprávali príbehy a pozreli sme si rozprávku Bol raz jeden život). 

Upevňovali kolektívne vzťahy, učili sa správne komunikovať a vysvetlili sme si pojem 

šikanovanie. Počas jesenného obdobia sme sledovali zmeny v prírode. 

 V decembri sme mali príchod Mikuláša. Vianoce, sviatky radosti, kde sme zhotovovali 

vianočné ozdoby, ozdobili vianočný stromček a posedenie pri vianočných koledách bolo 

spojené s rozdávaním darčekov. 

Zhotovovali sme kŕmidlá pre vtáčiky a prikrmovali ich počas celej zimy. Po vianočných 

prázdninách sme si rozprávali zážitky z Vianoc, riešili tajničky s environmentálnou 

tematikou, tancovali a venovali sa konštrukčným prácam zo stavebnice.  

V II. polroku sme si zhotovovali Valentínky, učili sa správne a efektívne tráviť svoj voľný 

čas. Naučili sme sa o zvykoch na fašiangy, vytvorili vlastné masky a zorganizovali 

družinársky karneval, ktorý bol plný hier, zábavy, súťaží.  

Navštívili sme školskú knižnicu, venovali sme pozornosť čítaniu kníh ( z rozprávky do 

rozprávky ). Úcta k práci učiteľa ( rozhovor, zhotovenie darčeka ). Vychádzky do okolia 

školy, hry na školskom ihrisku.  Deň narcisov – vysvetlili sme si význam, zhotovili narcis. 

K Veľkej noci sme si zhotovili veľkonočné ozdoby, vyfarbovali veľkonočné motívy. 

Z enviromentálnej oblasti sme zakladali herbár, pripomenuli Deň ZEME a ochranu prírody.  

Dopraváčik – hry a súťaže s dopravnou tematikou sme absolvovali na školskom ihrisku, deti 

spoznali aj dopravné značky. Svetový deň mlieka sme si pripomenuli oblečení v bielom. Pre 

mamičku sme zhotovili darček, učili sme sa ako správne riešiť konflikty. Absolvovali sme hry 

na školskom ihrisku, opravovali a upratovali hračky a zhodnotili s deťmi celoročnú prácu. 

 

V ŠKD od   24.2.2014 – 07.03.2014 absolvovala súvislú prax študentka pedagogickej 

a sociálnej akadémie. 

V ŠKD od  07.04.2014 – 11.04.2014 a 02.06.2014 – 06.06.2014 absolvovali prax vo forme 

náčuv študenti pedagogickej a sociálnej akadémie. 

 

Žiaci sú opakovane počas celého školského roku  poučovaní  o bezpečnom prechádzaní zo ZŠ 

do ŠJ a o správaní sa v školskej jedálni a v ŠKD. Správanie žiakov je zatiaľ bezkonfliktné.  

Vyberanie poplatku za ŠKD je 2,00Eur mesačne na každé dieťa. 

Spolupráca s vedením školy, triednym učiteľom a rodičmi počas celého roka 2013/2014 bola 

vyhovujúca. 

 

I. PROJEKTY: 

 

Celoročný projekt Moja família bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.  

Škola je zapojená do národných projektov: 

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 

zručností a práca s talentami, 

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického 

testovania, 
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- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplynňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí, 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety, 

- Digipédia – planéta vedomostí. 

Adopcia na diaľku – projekt podpory nákladov na vzdelávanie chlapca z Indie, organizovaný 

v spolupráci s Katolíckou charitou. 

 

 

K. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Ukazovateľ II.polrok 2012/13 II.polrok2013/14 

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 pracovného prostredia žiakov sme počas jarných prázdnin vymaľovali 4 

triedy. Zrekonštruovali a vybavili sme presklenými skrinkami vstupnú chodbu, do skriniek 

sme nainštalovali víťazné poháre zo súťaží. Dôstojný vzhľad dostala aj galéria Žiakov roka. 

Počas letných prázdnin vybudujeme športovo oddychovú zónu v časti školského parku. 

Z projektov, do ktorých sme sa zapojili, sme dostali 2 interaktívne tabule, 2 notebooky, 

dataprojektor, 20 tabletov.  

 

L. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY: 

 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu r. 2013 -  322 301,-  € 

 Vzdelávacie poukazy – 4 988,- €   70 % z dotácie 3 117,50 + odvody 1 005,80,  sme 

vyplatili na mzdy vedúcich krúžkov a 30 %  (864,70,- €) sme investovali na chod 

a činnosť krúžkov.  

 Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniža – 7 934,- € 

 Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  642 € za rok 2013 

Dotácia na dopravné pre žiakov dotácia r.2013:   14 178 €, z roku 2012: 354,66 €  

Vyplatené  1-2/2013      2 303,30 € 

                   3-6/2013      5 897,20 € 

                   9-12/2013    6 162,70 € 

Vrátené zriaďovateľovi:    169,46  € 

 

 

M. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY ŠKOLY: 
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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, v letnom období 

v školskom parku. Činnosť krúžkov a popoludňajšie vyučovanie sa začína o 13, 30 hod. 

 

N.VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY: 

 

V septembri 2013 sme 173 žiakom našej školy rozdali  vzdelávacie poukazy. 172 žiakov 

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

žiaci rozvíjať spolu v 22 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  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 Obcou Domaniža, kde nám podľa potreby poskytuje  pomocných 

pracovníkov pri svojpomocných opravách a údržbe budovy školy. 

 

 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 
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  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  30.6.2014                                          
 

 

Predkladá:           Mgr. Naďa Kováčiková 
                                                                                                          riaditeľka školy       

 

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 2.7.2014. 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy zobrala na vedomie informácie riaditeľky školy o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ  Domaniža za školský rok 2013/2014 na zasadnutí dňa  

24. júna 2014. 

                                        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 2013/2014. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

5/2014 B - 6 

 

 Dňa  24.7.  2014                            Jozef Gálik, starosta obce Domaniža 
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