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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, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2015/2016 

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

Základné identifikačné údaje 

Názov školy    Z á k l a d n á š k o l a , D o m a n i ž a 103 

Adresa školy    018 16 Domaniža 103 

Telefón    +421 x 042/4394541 

E-mail    zs@zsdomaniza.edu.sk 

WWW stránka    zsdomaniza.edupage.org 

Zriaďovateľ    Obec Domaniža 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Naďa Kováčiková 042/4394541 0911439454 zs@zsdomaniuza.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Gabriela Špániková 042/4394541     

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda    Mgr. Iveta Slížová   

pedagogickí zamestnanci    Mgr. Anna Nováková   

ostatní zamestnanci    Alena Augustínová   

      

zástupcovia rodičov    Zuzana Mišúrová   

     Janette Svoradová    

     Marián Slyško   

      

zástupca zriaďovateľa    Ing. Marián Augustín   

     Ing. Ľubica Kopecká   

     Miroslav Kvaššay   
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 
Mgr. Janka 
Jaššová 

predmety primárneho 
vzdelávania 

 10 členov 

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Helena 
Lednická 

spoločenskovedné predmety   9 členov 

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Miroslav 
Brveník 

prírodovedné predmety   5 členov 

 
Analýza práce metodického združenia 

 Metodické združenie, ktoré má 10 členov, uskutočnilo 4 zasadnutia. 

 Na prvom zasadnutí sa členovia zaoberali stanovením hlavných cieľov MZ 

a vypracovaním Plánu práce MZ pre šk. rok 2015/2016. Pozornosť členovia venovali 

hodnoteniu a klasifikácii predmetov v 1. – 4. ročníku. Počas celého šk. roka bolo 

v predmetoch na 1. stupni vo všetkých ročníkoch používané hodnotenie známkou, 

s výnimkou predmetov náboženská výchova, etická výchova, etika v 1. až 4. ročníku 

a predmetu anglický jazyk v 1. a 2. ročníku. Tieto predmety boli hodnotené „absolvoval“, 

„absolvovala“. Klasifikácia všetkých predmetov bola odsúhlasená na prvom zasadnutí MZ.  

 Na druhom zasadnutí Mgr. Jaššová oboznámila prítomných s výsledkami testovania 

KOMPARO v 4. ročníku v šk. roku 2014/2015. Rozobrala úspešnosť žiakov v jednotlivých 

predmetoch a jednotlivých typoch úloh. Mgr. Kovačovičová oboznámila prítomných s cieľmi 

a obsahom Národného projektu  „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 

výchovy“.     

Na treťom zasadnutí MZ Mgr. Jaššová oboznámila prítomných s výsledkami 

testovania úrovne čítania v 2. – 4. ročníku, ktoré vykonali pracovníčky CPPPaP v Považskej 

Bystrici. Pozornosť venovali aj témam z oblasti Finančnej gramotnosti, ktoré sú rozpracované 

v dodatku k ŠkVP Finančná gramotnosť Využitie tém v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch. Oboznámili sa aj s materiálmi, ktoré môžu využívať pri napĺňaní obsahu 

Finančnej gramotnosti. Vedúca MZ a triedne učiteľky 1.– 4. ročníka sa venovali aj príprave 

zápisu detí do prvého ročníka. 

Na poslednom zasadnutí bola venovaná pozornosť analýze práce MZ. Mgr. Jaššová 

vyhodnotila účasť a úspešnosť v súťažiach v šk. roku 2015/16. Žiaci na 1. stupni sa pod 

vedením svojich vyučujúcich zapojili spolu do 24 súťaží na rôznych úrovniach a školu 

reprezentovali na 4 podujatiach v obci. Aktívne sa podieľali aj na aktivitách prebiehajúcich 

v rámci projektu Zelená škola. Mgr. Slížová informovala o predbežných výsledkoch 

testovania KOMPARO v 4. ročníku, ktoré prebehlo v máji 2016. Podrobnej analýze 

výsledkov testovania sa budú členovia MZ venovať na zasadnutí v novom školskom roku. Pri 

hodnotení práce a výsledkov žiakov v šk. roku 2015/16 vyučujúce ocenili pomoc a pozitívne 

pôsobenie asistentky učiteľa p. Renáty Sádeckej, ktorá pracovala s niektorými žiakmi so 

ŠVVP. 
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Členovia MZ 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. Úlohy vyplývajúce z plánu 

práce MZ boli splnené  

Analýza práce PK spoločenskovedné predmety 

 

Predmetová komisia, v ktorej pracovalo 9 členov, mala 4 zasadnutia, spolupráca 

s učiteľkami na  1. stupni bola veľmi aktívna. 

 V oblasti pedagogicko-metodickej činnosti vyučujúci:  vyučovali podľa UO, VŠ MŠ SR, 

iŠVP, ŠkVP a iŠkVP,  používali rovnakú stupnicu hodnotenia, rovnaké značky korekcie chýb,  

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

práce hodnotili podľa stupnice, ktorú odporučilo MPC TN.  

Čo sa týka  materiálno- technického vybavenia vedenie školy sa dlhodobo stará, aby mali 

a zároveň využívali moderné učebné pomôcky. Okrem interaktívnych tabúľ a PC každá trieda 

je vybavená projektorom,  zakúpili sa  nové knihy do ŽK.  

Spolupráca s rodičmi: rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdzky na 

informácie o svojich deťoch. 

Zapojenie žiakov do olympiád a súťaží: do literárnych súťaží sa zapojilo 58 žiakov, do 

olympiád 8 žiakov, kde získali aj umiestnenia v okresnom kole, do hudobných súťaží 15 

žiakov, do výtvarných súťaží 55 žiakov a do aranžovania 13 žiakov. 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy sa darilo plniť, ale slabou stránkou sú 

výsledky Kompara 9 a T9/2016, tam sa nedarí posunúť percento úspešnosti vyššie. Aj keď 

robíme rôzne opatrenia, záujem o lepšie výkony zo strany žiakov nemáme. Problém vidíme 

v tom, že deviataci nemajú žiadnu motiváciu, aby sa lepšie pripravovali na stredoškolské 

štúdium, pretože do vybranej školy sa dostanú bez väčších ťažkostí. 

Z prijatých opatrení na zlepšenie čitateľskej gramotnosti:  členovia PK budú 

zvyšovať záujem o čítanie formou  Dobšinského rozprávkovej noci, besedami s regionálnymi 

spisovateľmi, požičiavaním kníh zo ŽK, žiakom umožnia doučovanie zo SJL formou krúžku, 

odporučujú čitateľskú gramotnosť rozvíjať aj v ostatných predmetoch. 

 

Analýza práce Prírodovednej predmetovej komisie 

Predmetová komisia, v ktorej pracovalo 5 členov, mala tiež 4 zasadnutia. Počas školského 

roku naplnila PK všetky nasledovné ciele: 

 Posilniť autonómnosť metodického orgánu a jeho spoluúčasť na zefektívnení práce 

školy. Činnosť PK zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom 

procese a monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov.  

 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti zameranú najmä na vedenie 

žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia 

v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov 

k životnému prostrediu.  



4 
 

 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 vyhlásiť tematické aktivity na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny.  

 Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania žiakov v škole. Efektívne   

riešiť situácie ohrozujúce zdravie žiakov, ale i prevenciu úrazov žiakov v škole. 

 Viesť žiakov ku správnemu a užitočnému a primeranému využívaniu IKT pri 

vzdelávaní, komunikácii i zábave. 

 Spolupracovať s výchovným poradcom na škole najmä pri hodnotení detí so  

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú 

podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť. Pri 

hodnotení a klasifikácii prospechu a správania postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov.       

 Dodržiavať stanovený počet písomných prác a stupnicu na ich hodnotenie. 

 Dodržiavať stanovený počet laboratórnych prác z fyziky a chémie. Archivovať 

písomné a laboratórne práce. 

 Venovať u žiakov zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na 

schopnosť argumentovať a správne používať odborné pojmy. 

 Rozvíjať u žiakov komunikačné schopnosti - učiť ich vyjadrovať svoj názor, prijímať 

iný názor a prijímať kritiku. 

 Rozvíjať pestrejšie formy vyučovania a hodnotenia - referáty, besedy, exkurzie, IKT, 

časopisy, TV, využívanie rôznych pomôcok a pod. 

 Pre zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov na hodinách TSV zavádzať do 

vyučovacieho procesu nové netradičné športy a hry. 

 Zorganizovať a zrealizovať týždeň športových aktivít v popoludňajších hodinách. 

 Implementovať do predmetov všetky prierezové témy. 

 Motivovať žiakov k účasti na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

a pripravovať ich na ne formou krúžkovej činnosti. 

 Zúčastňovať sa na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach.  

 Spolupracovať s MZ, aby sa zabezpečil plynulý a bezproblémový prechod žiakov z 1. 

na 2. stupeň. 

 Zorganizovať EKO-deň. 

 Zorganizovať školskú exkurziu na podujatie Noc s výskumníkom. 

 Podieľať sa na organizácii 2 účelových cvičení.  

 Zorganizovať lyžiarsky výcvik. 

 Zorganizovať Deň experimentov. 

 Zorganizovať zber starého papiera. Viesť žiakov k separácii odpadu. 

 Zapojiť sa do projektu Úsmev pre strom a projektu Zelená škola. 

 Spolupodieľať sa na všetkých ostatných školských akciách a aktivitách. 

 

V oblasti  profesijného rozvoja: Mgr. Miroslav Brveník absolvoval školenie 

bezpečnostných technikov, 2 členovia absolvovali vzdelávanie: Ako učiť prírodovedné 

a technické predmety lepšie a zaujímavejšie. Vedúci PK absolvoval školenie o dopravnej 

výchove na školách a tiež vzdelávanie – Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete 

technika na základnej škole. 
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     V oblasti materiálno – technického  vybavenia:  vedenie školy svedomito dbalo na 

vybavenie modernými učebnými pomôckami, pribudli potrebné športové pomôcky ako 

futbalové lopty, florbalové loptičky a iné. V doskočisku sme vymenili  starý piesok za nový. 

Na detskom ihrisku pribudli nové hojdačky. Na matematiku sa zakúpili nové geometrické 

telesá, nástenné tabule a softvér na geometriu a prácu s tabletmi.  Najväčší prínosom je 

presťahovanie školských dielní do budovy školy a vybavenie dielní novými pracovnými 

pomôckami a novým náradím. 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce predmetovej komisie boli splnené.               

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 153 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

počet žiakov 18 14 20 20 12 13 13 26 17    153 

z toho ŠVVP   1 2  2   
 

4 2 1    12 

z toho v ŠKD 14 11  6  1              32 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat  18/10 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat 18/10 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 5/2 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

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

Počet žiakov  0 0  0  0  1  17 18 
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§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

V školskom roku 2015/2016 školu navštevovalo 17 žiakov 9. ročníka. Jedna žiačka 8. ročníka 

od 1.9. 2016 pokračuje v štúdiu na Súkromnom gymnáziu, Vysokoškolákov 13, Žilina. 

 

Prehľad prijatých žiakov 9. ročníka: 

Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava – prijatá 1 žiačka. 

Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, Ružomberok – prijatá 1 žiačka. 

Stredná odborná škola poľnohospodárska, Predmestská 82, Žilina – prijatá 1 žiačka. 

Pedagogická a sociálna akadémia sv. M. Goretty, Horná 137, Čadca - prijatá 1 žiačka. 

Stredná zdravotnícka  škola, Školská 230, Považská Bystrica - prijatá 1 žiačka. 

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica – prijatý 1žiak. 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica – prijatých 5 žiakov. 

Gymnázium, Školská 234/8 Považská Bystrica - prijaté 2 žiačky. 

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6 , Považská Bystrica – prijatá 1 žiačka. 

SOŠ obchodu a služieb, ul. 1 mája 1264, Púchov – prijatá 1žiačka. 

SOŠ, I. Krasku 491, Púchov – prijatá 1žiačka. 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina - prijatá1žiačka. 

 

§ 2. ods. 1 e   Klasifikácia tried 

  SJL ANJ M THV HV VV TsV INF PVO IFV PDA VLA TEV PV 

1.A 1,12   1,06   1 1 1   1           

2.A 1,71   1,5   1 1       1 1,36 1 1   

3.A 1,8 1,8 1,25   1 1       1 1,8 1,8 1   

4.A 1,7 1,5 1,4   1 1       1 1,45 1,55 1 1 

5.A 2,17 2,5 2,08 1,25 1 1 1,08 1,25             

6.A 2,54 2,92 2,23   1 1 1 1,69             

7.A 2,62 2,46 2,38 1,38 1 1 1 1,15             

8.A 2,12 1,96 2,35 1,12     1 1             

9.A 2,76 2,35 2,59       1 1,12             

Spolu  2,06 2,21 1,87 1,25 1 1 1,01 1,24 1 1 1,54 1,45 1 1 
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  BIO DEJ GEG RUJ FYZ CHE OBN SEE NEJ VU Priem. 

1.A                     1,03 

2.A                     1,2 

3.A                     1,38 

4.A                     1,26 

5.A 1,25 1,25 1,5               1,49 

6.A 1,62 1,54 1,46 1,69 1,69 1,31 1       1,62 

7.A 1,46 1,62 1,69 1,69 1,92 1,15 1,23 1     1,55 

8.A 1,04 1,38 1,58 1,47 1,88 1,35 1 1 1,55 1 1,42 

9.A 1,24 1,29 1,12   2,06 1,35 1,35   1,82 1 1,62 

Spolu  1,32 1,42 1,47 1,62 1,89 1,29 1,15 1 1,68 1 1,35 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 18 17 0 1 

2.A 14 14 0 0 

3.A 20 20 0 0 

4.A 20 20 0 0 

5.A 12 12 0 0 

6.A 13 12 1 0 

7.A 13 13 0 0 

8.A 25 25 0 0 

9.A 17 17 0 0 

 
153 151 1 1 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 18 519 30,53 519 30,53 0 0,00 

2.A 14 439 31,36 439 31,36 0 0,00 

3.A 20 695 34,75 695 34,75 0 0,00 

4.A 20 1040 52,00 1040 52,00 0 0,00 
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Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

5.A 12 559 46,58 559 46,58 0 0,00 

6.A 13 797 61,31 797 61,31 0 0,00 

7.A 13 752 57,85 752 57,85 0 0,00 

8.A 26 2162 83,15 2162 83,15 0 0,00 

9.A 17 1135 66,76 1135 66,76 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 5   SJL 12 68,89 
+ 2,27 

Testovanie 5   MAT 12 64,44  + 2,45 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 9   SJL 17 58,1 - 4,5 

Testovanie 9    MAT 17 53,2  + 0,4 

§ 2. ods. 1 f 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0  0  0 

Prvého ročníka 1  18  0 

Bežných tried 8  135  12 

Špeciálnych tried 0  0  0 

Pre nadaných 0  0  0 

Spolu 9  153  12 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 12 4 

DPP 3 0 

Znížený úväzok 1 2 

ZPS 1 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 13  13 

vychovávateľov 0 1  1 

asistentov učiteľa 0 1  1 

        

spolu 1 15  15 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  2 0 

2.kvalifikačná skúška  0 0 

   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiacka rada 

V žiackej rade pracujú zástupcovia žiakov z tried 4. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Jaššovej. 

Rada  sa schádzala raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie. Členovia žiackej rady 

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 podľa plánu 

práce školy. 

V prvom polroku sa žiaci zapojili do súťaže Zdravá kuchyňa a v triedach pripravovali zdravé 

šaláty, ktoré potom zástupcovia tried prezentovali pred porotou. Počas Týždňa 

protidrogových aktivít v spolupráci s koordinátorom protidrogových aktivít členovia ŽR 

pomáhali pri organizácii športových súťaží. V decembri pripravili žiaci 9. ročníka všetkým 

stretnutie s Mikulášom. 
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V druhom polroku sa konal karneval spojený s fašiangovými tradíciami a vo februári sme už 

tradične rozniesli po škole Valentínsku  poštu. Členovia parlamentu sa aktívne zapojili do 

Dňa narcisov. Vyzbieranú sumu  poslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. V apríli  

usporiadali podujatie Talenty školy - popoludnie venované predstaveniu  sa talentovaných 

detí našej školy.  Na konci mája sa konala obľúbená Rozprávková noc v škole, ktorá bola 

určená pre žiakov 3. – 9. ročníka. Na príprave a priebehu sa podieľali viacerí pedagógovia, 

ktorým pomáhali členovia žiackej rady a žiaci 8. – 9. ročníka. Pri organizácii Dňa detí si žiaci 

4. ročníka pripravili pre ostatných žiakov na 1. stupni rôzne súťaže.  

 Počas školského roka sme pripravili aj netradičné farebné dni. 11. novembra – na 

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

22. marca sme mali Modrý deň, ktorým sme podporili Svetový deň vody a 22. apríla počas 

Zeleného dňa sme si pripomenuli Deň Zeme. Súťaž o najkrajšiu triedu vyhrala v tomto 

roku 5. A trieda. 

 Zástupcovia jednotlivých tried pracovali v žiackej rade aktívne, prichádzali s novými 

nápadmi a námetmi na činnosť, za čo im patrí poďakovanie a pochvala.  

 

Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 

 

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

ktoré sa uskutočnili na našej škole. Tento školský rok sme ale oproti predchádzajúcim rokom 

začali trochu netradične. Vybratí žiaci spolu s učiteľmi sa 3.9. prvýkrát zúčastnili 

charitatívneho koncertu Integrácia. Konal sa v Bratislave a pre žiakov i učiteľov bol veľkým 

zážitkom. Tradične sa naši žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych akcií, besied a v spolupráci 

s vyučujúcimi pripravili rôzne kultúrne vystúpenia napr.: účinkovali na Domanižskom jarmoku, 

na Dni matiek, vystupovali  na stretnutí s dôchodcami. Taktiež sme pokračovali tematickými 

dňami:  

Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Povedzme nie drogám 

December Vianočná besiedka 

Február Fašiangy 

Marec Deň experimentov 

Apríl Ekodeň – environmentálne aktivity 

Máj Rozprávková noc v škole 

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

a Považským osvetovým strediskom. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, jazda na poníkovi. 

Tradične sa varil guláš a v bohatom kultúrnom programe sa predstavili takmer všetci žiaci našej 

školy. Akcia mala veľa pozitívnych ohlasov. 

Z tematických dní mal tiež veľký úspech Deň experimentov. Deti si mohli vyskúšať rôzne 

pokusy, vynálezy. Tento deň by sme chceli organizovať aj v budúcom školskom roku. 

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka, 

 Povedzme nie drogám, protidrogové aktivity,  

 Prevencia šikanovania – aktivity v triedach, 

 Výstava kníh spojená s predajom, 

 Komparo – prípravné testovanie pre žiakov 4. a 9. ročníka, 

 Spoločná vianočná besiedka,  

 Navštívil nás  Mikuláš,   

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy, 

 Martin na bielom koni – deň v bielom, 

 Deň narcisov,  

 Deň vody – pohár vody pre zdravie, deň v bielom, 

 Deň Zeme – deň v zelenom, ekologické aktivity, 

 Deň detí, 

 Svetový deň boja proti drogám, 

 Dobšinského rozprávková noc, 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“, 

 Vyčistime si okolie – starostlivosť žiakov o školský areál, 

 Moja Família – súťaž z finančnej gramotnosti, 

 Valentínska pošta, 

 Európsky deň jazykov, 

 Adopcia na diaľku, 

 Školský ples, 

 Deň gramotnosti, 

 Deň experimentov, 

 Aktivity projektu Zelená škola, 

 Dni športu, 

 Lyžiarsky výcvik v Ski Ráztoka Maríková – 20 žiakov – dotácia MŠ SR, 

 Škola v prírode na Čertove pre 4 ročník – 22 žiakov – dotácia MŠ SR, 

 Dopravné ihrisko – 4. ročník 

 Kurz konverzačnej angličtiny – s americkým lektorom, 

 Predstavenie talentov školy. 
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Besedy: 

 Ako trávim voľný čas – besedy v triedach, 

 Beseda s MUDr. Kmeťkom na tému dospievanie - 9.A, 

 Beseda so psychologičkou – Nástrahy súčasnej doby – 8.A, 

 Prevencia šikanovania – spolupráca s CŠPP pre 9.A, Mgr. Tomanová 

 Recyklácia, odpady – starosta obce v 9.A, 

 Moskva, hlavné mesto Ruska – pre ruštinárov s Bc. Motlovou, 

 Veľká Británia, Londýn- 8.A, 9.A s absolventkou University of Cambridge 

 Programovanie a tvorba web stránok 8.A, 9.A – Ing. Martin Kuric 

 

Výchovné koncerty: 

 Koncert Integrácia v Bratislave – Slnko svieti pre všetky deti rovnako, 

 Vianočný koncert – organizátor LetArt 

 Miroslav Žilka – tanečné predstavenie, 

 Anglické divadielko v kine Mier pre 4. – 9. ročník, 

 

Exkurzie 

 Exkurzia do hvezdárne – žiaci 3.-4. roč., 

 Exkurzia do Bratislavy – Noc výskumníka a Titanic – žiaci 5.-9. roč., 

 Zájazd zamestnancov Hrady a zámky na južnej Morave. 

Výlety: 

 Vychylovka – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 

 Čelkova Lehota  – 5.A 

 Bojnice –6.A, 7.A, 8.A – dvojdňový výlet. 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 11 438 kg . Prvou cenou bol mobilný 

telefón Lenovo, ktorý získala Alžbeta Paholíková, žiačka 1.A triedy. Žiaci, ktorí doniesli viac 

ako 50 kg papiera, dostali neskúšanku. 

Rozhlasové relácie 

 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

 Zdravá výživa, 

 Svetový deň vody, 

 Relácia ku Dňu učiteľov, 

 Deň Zeme, 

 Deň detí, 

 Prevencia drog. 
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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, technická olympiáda, dejepisná 

olympiáda, Európa v škole, MO, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda,  

biblická olympiáda, Biblia očami detí, súťaž o najkrajší list. 

okresné kolo : 

Cezpoľný beh, technická olympiáda, malý futbal ml. žiaci, Florbal starší žiaci,  florbal  

mladší žiaci, stolný tenis,  Šaliansky Maťko, aranžovanie Čaro Vianoc, Európa v škole, 

dejepisná olympiáda, biologická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda,  Škrábikov 

Rajec,  Slávik Slovenska, strelecké súťaže, McDonald
,
s cup, Jednota cup, biblická olympiáda 

– dekanátne kolo, Vesmír očami detí, matematická olympiáda, olympiáda z anglického 

jazyka, geografická olympiáda, Lego očami detí, aranžovanie Krása jesene, Majstrovstvá 

okresu – streľba, Rodinný poklad v spolupráci s obcou, veľkonočné inšpirácie – aranžovanie, 

mladý remeselník. 

krajské súťaže: 

 Strelecká súťaž – majstrovstvá kraja, technická olympiáda, geografická olympiáda, mini 

futbal - Mc Donalds Cup, Šaliansky Maťko. 

celoslovenské súťaže: 

Victoria Regia – aranžovanie, Viem čím budem a prečo – výtvarná súťaž, Úsmev pre strom – 

výtvarná súťaž, G Robot – programovanie robotov, English One – súťaž v ANJ, Hravo ži 

zdravo, Literárny Kežmarok, O cenu Dominika Tatarku,  Národná liga mládeže v streľbe, 

Trenčianske robotické dni, Matematický klokan, Dilong Star, Majstrovstvá SR v streľbe – 

Košice. 

medzinárodné súťaže:  Trenčianske robotické dni. 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

 Aranžovanie:  Nikola Jaholčíková – 2. miesto, 

 Čaro Vianoc“: Tamara Mišúurová – 1. miesto, Nikola Jaholčíková – 2. miesto, 

 Veľkonočné inšpirácie – Vanesa Lednická – 1. miesto, 

 Škrábikov Rajec – Dominik Bolega - 1. miesto, Paulína Dižová  - 2. miesto,         

 Šaliansky Maťko – Paulína Dižová  - 2. miesto, 
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 MiniFutbal, mladší žiaci– Mc Donalds Cup – 1. miesto – M. Krčmárik, A. Lednický, 

A. Jasenovský, P. Masár, M. Marko, T. Pavlovič, F. Kohút, O. Galovič, N. Čelko, 

 Jednota Cup, starší žiaci – 2. miesto – M. Lednický, P. Harant, M. Svorada, I. 

Sádecký, J. Matejka, 

 Florbal – 3. miesto – M. Lednický, P. Harant, A. Kvaššay, D. Čelko, I. Sádecký, M. 

Svorada, J. Matejka, L. Čelko, M. Tomana, F. Král, 

 Streľba majstrovstvá okresu – 1. miesto - Tomáš Sádecký, Zuzana Sádecká, Peter 

Čelko, Dominika Kostelánska , 2 . miesto – S. Čelko, 3. miesto – Miroslav Svorada,    

  V kategórii družstvá mladší žiaci: 

1. miesto - Tomáš Sádecký, Zuzana Sádecká, Samuel Čelko, 

V kategórii družstvá starší žiaci: 

1. miesto – Dominika Kostelánska, Miroslav Svorada, Peter Čelko, 

 Technická olympiáda – Ondrej Kardoš - 1. miesto, I. Sádecký, P. Kardoš – 3. miesto, 

 Geografická olympiáda – Katarína Vančová – 1. miesto, 

 Dejepisná olympiáda – Katarína Vančová – 2. miesto, 

 Biologická olympiáda – Nikola Jaholčíková, Daniela Krabáová – 3. miesto, 

 Biologická olympiáda – Zuzana Sádecká – 1. miesto, 

 Matematická olympiáda  – Katarína Vančová - 3. miesto, 

 Hviezdoslavov Kubín – Dominik Bolega – 3. miesto,  

 Pytagoriáda – Patrícia Bolegová – 2. miesto,  

 Svet lega očami detí – 1. miesto – M. Kučík, A. Lednický, L. Valach, l. Lednická, Z. 

Ďureková, 

 Mladý remeselník – P. Čelko, I. Sádecký – 1. miesto, 

 

Krajské kolo 

 Majstrovstvá kraja v streľbe – 1. miesto - Tomáš Sádecký, Zuzana Sádecká, Dominika 

Kostelánska, 

  V kategórii družstvá mladší žiaci: 

1. miesto - Tomáš Sádecký, Zuzana Sádecká, Samuel Čelko, 

V kategórii družstvá starší žiaci: 

1.miesto – Dominika Kostelanská, Miroslav Svorada, Peter Čelko, 

Celoslovenská súťaž: 

 Národná liga mládeže v streľbe – Tomáš Sádecký -  1. miesto,  

 DilongStar – 1. miesto -  Miriam Slyšková, 3. miesto – Ivan Sádecký, 1. miesto – M- 

Slyšková a Ivan Sádecký – duet. 
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§ 2. ods. 1 j   Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

Dlhodobý projekt Adopcia na diaľku - projekt podpory nákladov na vzdelávanie chlapca z 

Indie, organizovaný v spolupráci s Katolíckou charitou, 

uchádzali sme sa o titul Zelená škola,  

 celoročný projekt Moja família bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov,  

projekt Hravo ži zdravo na zdravý životný štýl. 

Krajšie miesta – nadácia Orange 

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, 

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí, 

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, 

- Digipédia - planéta vedomostí,  

- Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, 

- Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka,  

- Overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na 

výučbu ANJ   

- Moja prvá škola – pre učiteľov 1. stupňa 

§ 2. ods. 1 k 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou  

V školskom roku 2015/2016 ŠŠI vykonala v ZŠ Domaniža tematickú inšpekciu 

Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov 9. 

ročníka. Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov 53,11% bola vyššia ako dosiahnutý národný 

priemer 50,63%. 
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§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

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

v dielňach, ktoré sú umiestnené v budove MŠ, avšak v spolupráci s obcou sme ich 

premiestnili do budovy školy a zabezpečili sme ich materiálne dovybavenie. 

 Výučba TV stále prebieha na chodbách školy a na asfaltovom ihrisku pri škole.  

V rámci zlepšenia pracovného prostredia žiakov sme zabezpečili pre každého žiaka 

uzamykateľnú  skrinku na obuv a odev, rozšírili sme športovo-oddychovú zónu, kompletne 

sme zrekonštruovali počítačovú učebňu a školskú kuchynku. 

 Počas letných prázdnin budú vymaľované triedy 1. stupňa a chodby školy. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

     Dotácia zo štátneho rozpočtu r. 2015 -  355 070,-  € 

     Vzdelávacie poukazy – 4806,- €    70 % z dotácie 2 580,-  € + odvody 952,11  €  sme 

vyplatili na mzdy vedúcich krúžkov a 30 %  (1 273,89 €) sme investovali na chod 

a činnosť krúžkov. 

     Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniža – 13 080,- € 

     Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  650,- € za rok 2015 

Dotácia na dopravné pre žiakov dotácia  r. 2015:   12 043,- €, z roku 2014:  432,66 € 

Vyplatené  1-2/2015        2 100,90    € 

                   3-6/2015       5 663,30    € 

                   9-12/2015     4 523,50    € 

Vrátené zriaďovateľovi:    187,96     € 

Ďalšie nenormatívne dotácie: 

Asistent učiteľa   5 460,-  € 

 Deti v hmotnej núdzi   989,-  € 

Za mimoriadne výsledky  200,-  € 
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§ 2. ods. 1 o    Voľnočasové aktivity 

Krúžková činnosť 

V školskom roku 2015/16 pracovalo na škole 19 krúžkov všestranného zamerania. 15 krúžkov 

viedli pedagogickí pracovníci, 4 vedúci krúžku neboli zamestnanci školy (Peter Sádecký, 

Mgr. Beáta Dúbravcová, Mgr. Anna Dzurjaníková, Mgr. Peter Torda,). Tento školský rok sme 

spolupracovali aj so ZUŠ Stela, otvorili sme pod vedením Kardošovcov krúžok disco tancov 

a hip hopu. 

1. EKO krúžok Mgr. Daniela Kovačovičová 

2. Anglický jazyk  (2 stupeň) Mgr. Jana Motlová 

3. Strelecký krúžok Peter Sádecký 

4. Matematický krúžok  (4. ročník) Mgr. Iveta Slížová 

5. Basketbal  (1.– 4. ročník) Mgr. Peter Torda 

6. 
Príprava na monitory M/SJ   (2 

krúžky) 

Mgr. Daša Sádecká, Mgr. 

Helena Lednická 

7. Nemecký jazyk  (5.- 9. ročník) Mgr. Renáta Sádecká 

8. Rope skipping Mgr. Ivana Špániková 

9. Florbalový (2 stupeň) Mgr. Miroslav Brveník 

10. 
Programovanie robotov Robolab 

(4.-9. ročník) 
Mgr. Gabriela Špániková 

11. Práca s PC (1 stupeň) Mgr. Janka Jaššová 

12. Práca s PC   (2 stupeň) Mgr. Miroslav Brveník 

13. Aranžovanie Mgr. Anna Nováková 

14. Tvorko Mgr. Anna Nováková 

15. Rozprávková angličtina Mgr. Janka Urbanová 

16. Folklórny krúžok (1.- 4. ročník) Anna Dzurjaníková 

17.  Gitara Mgr. Beáta Dúbravcová 

18. Logopedické cvičenia  (1.- 3. ročník) Mgr. Janka Jaššová 
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SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

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

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

pre žiakov deviateho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Štvrťročne ponúkame 

rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí. Žiaci 1. ročníka pripravujú pre 

rodičov Prvácku pasovačku. 

 SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži.  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. Pracovnú zdravotnú službu nám zabezpečuje firma IKOS. 

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 opravách v areáli 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, 

 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 – tematické dni 

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

a inovatívnym metódam učebného procesu, 

 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  30.6.2016                                          

Predkladá:             Mgr. Naďa Kováčiková, riaditeľka školy      

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 4.7.2016 
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Vyjadrenie rady školy:  

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

výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ  Domaniža za školský rok 2015/2016 na zasadnutí dňa  

28.11.2016.                    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 2015/2016. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

46/2016 zo dňa 29.9.2016.                                  František Matušík, starosta obce Domaniža 

 


