
1 

 

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

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 
 

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

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 
 Základná škola v Domaniţi je škola s právnou subjektivitou 

 Adresa školy: 018 16 Domaniţa 103 

 Tel. a fax. : 042/4394541 

 E-mail: zs@zsdomaniza.edu.sk 

 Web: http://zsdomaniza.edupage.org/ 

 Zriaďovateľ: Obec Domaniţa, zriaďovacou listinou z 1.7.2002 

 Vedúci pracovníci : riaditeľka ZŠ –  Mgr. Naďa Kováčiková 

                                            zástupkyňa RŠ –  Mgr. Daša Sádecká 

 Rada školy: pracuje podľa nového školského zákonač.245/2008 Z.z. Do Rady školy 

boli delegovaní: 

       2 pedagogickí pracovníci: Iveta Slíţová a Mgr. Anna Nováková, 

       1 z ostatných zamestnancov školy: Alena Augustínová 

             4 zástupcovia zvolení rodičmi: Ruth Kvaššayová, Monika Svoradová, Stanislava   

                                                               Galková a Alena Kardošová 

             4 delegovaní z OcÚ: Mgr. Marianna Pecíková, Ľubica Kopecká, Miroslav Kvaššay 

                                                a Zuzana Mišúrová. 

             Vo funkcii predsedu Rady školy pracuje pani Iveta Slíţová.  

             Na zasadnutia Rady školy predseda pravidelne pozýva p. riad. ZŠ. Členovia sú 

oboznamovaní s výchovno-vyučovacími výsledkami ţiakov, 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 

ţiadne finančné prostriedky, nevykázala ţiadne príjmy ani výdavky. 

   

    B. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY: 

 

 II.polrok II.polrok  

Ukazovateľ 2009/10     2010/11 Rozdiel 

    

Počet ţiakov 229 202 -  27 

Priemerná 

naplnenosť 

17,61 16,8 - 0,81 

Počet detí v ŠKD 22 20 - 2 

Počet oddelení 1 1 0 

Počet detí zo SZP 15 13 - 2 

Počet začlenených  

ţiakov 

7 8 + 1 
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C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŢIAKOCH DO 1.ROČNÍKA  A PRIJÍMACOM  

KONANÍ  ŢIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 

 Zápis do triedy 1.ročníka sa konal 3.2.2011  v budove ZŠ Domaniţa.  Na zápis bola 

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

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

12 ţiakov / 5 chlapcov a 7 dievčat/ do 1. ročníka pre školský rok 2011/12. Odloţenú 

povinnú školskú dochádzku má 7 detí, všetky  sú zaškolené v MŠ. 

 Na  škole končí 26 ţiakov deviateho ročníka. Ţiaci písali 9.3.20101 celoslovenský test 

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

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

z matematiky a zo slovenského jazyka. 

Dosiahnuté výsledky nie  sú uspokojivé. V SJL sme dosiahli úspešnosť 55,4%, čo je 

o 2,8% horší výsledok ako je celoslovenský priemer a v matematike náš výsledok 46,2% 

zaostáva o 6,7% za celoslovenským priemerom. 

V budúcom školskom roku bude potrebné ešte viac pozornosti venovať príprave na 

Testovanie, výsledok ktorého je hlavným kritériom prijímania na gymnáziá a stredné školy. 

 V rámci prípravy na povolanie ţiaci vyuţívali najmä dni otvorených dverí, kde stredné školy 

prezentovali svoje odbory. Pre rodičov  sme uskutočnili ZRŠ so zástupcami stredných škôl. 

 

Rozmiestnenie ţiakov v školskom roku 2010 / 2011 

 

Gymnáziá                                                           3 ţiaci, z toho 2 dievčatá 

Zdravotnícke školy                                             5 ţiakov, 4 dievčatá 

OA, ekonom. odbory                                          9 ţiakov, 7 dievčat  

SOŠ                                                                     9 ţiakov, 2 dievčatá   

Končiaci ţiaci 9. ročníka spolu:                         26 ţiakov, z toho 15 dievčat. 

 

D. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŢIAKOV: 

 

Z 202 ţiakov školy prospelo 201,  neprospel 1 ţiak 3. ročníka. Tento na základe výsledku 

odborného pedagogickopsychologického vyšetrenia bude preradený do ŠZŠ. 

Z výchovných opatrení na posilnenie disciplíny sme na konci školského roka udelili 3 

pokarhania od  triedneho učiteľa a 1 pokarhanie od riaditeľky školy za opakované 

porušovanie školského poriadku. 

Udelili sme naopak 65  pochvál od triednych učiteľov za prospech, správanie a aktivitu, 18 

ţiakov dostalo kniţnú odmenu za výborný prospech počas celého školského roka a 33 ţiakov 

kniţné a vecné odmeny za reprezentáciu školy. Ţiačka 9. ročníka Slávka Sádecká  získala 

ocenenie Ţiačka roka. 

 

E.UPLATŇOVANÝ UČEBNÝ PLÁN: 

 

Vo VVP  uplatňujeme učebné plány schválené MŠ SR zo dňa 14.mája 2003 číslo 520/2003-

41 s platnosťou od 1. 9. 2003 v 4. ročníku  podľa učebného plánu – variant 2 - prírodovedný, 

kde je rozšírené vyučovanie prírodovedy.  V 8. a 9. ročníku sme vyučovali rovnako podľa 

uvádzaného UP – variant 2. 
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V 1. – 3. ročníku a v  5. aţ 7. ročníku sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho 

programu, vypracovaného na základe ŠVP. 

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

0,5h, zaviedli sme predmet EtV pre všetkých ţiakov 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 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. 

Na technickú výchovu so zameraním na počítače  sa prihlásilo 15 ţiakov 5. a 6. ročníka a 14 

ţiakov 7. a 8. ročníka.  Cvičenia zo slovenského jazyka navštevovali všetci ţiaci 8. ročníka 

a pohybovú prípravu absolvovalo 22 ţiačok 2. stupňa. Na 1. stupni sme zaviedli AJ ako 

nepovinný predmet  4. ročníku pre 16 ţiakov. 

V rámci učebných plánov, výchovu a vzdelávanie ţiakov orientujeme aj  na protidrogovú, 

environmentálnu výchovu a výchovu k manţelstvu a rodičovstvu, do tematických plánov si 

vyučujúci zapracovali aj ostatné prierezové témy. 

 

1. Primárna drogová prevencia: 

 

 Drogová závislosť je v súčasnosti rastúcim fenoménom a výrazne sa šíri medzi 

školopovinnou mládeţou. Tento fakt zarezonoval aj na našej základnej škole. 

Cieľom primárnej prevencie drogových závislosti na našej škole je pomáhať ţiakom osvojiť 

si zdravý ţivotný štýl a pozitívnu orientáciu, účelne vyuţívať voľný čas, motivovať utváranie 

protidrogových postojov, poskytnúť informácie o príčinách závislostí a dôsledkoch uţívania 

drog.  

 Všetci pedagogickí pracovníci zakomponovali uvedenú problematiku do svojich tematicko-

výchovnovzdelávacích plánov. Ťaţiskovými predmetmi boli prírodoveda, biológia, občianska 

a etická výchova, no a samozrejme triednické hodiny. Vyučujúci vyuţívali didaktický 

materiál, DVD a internet na poskytnutie veku primeraných informácií o danej problematike. 

Na našej škole sme v tomto školskom roku pokračovali v dvoch preventívnych programoch: „ 

Nenič svoje telo ,“ pre ţiakov prvého stupňa a „ Ako poznáš sám seba?“ pre ţiakov druhého 

stupňa.  22. november odštartoval na našej škole Medzinárodný týţdeň boja proti drogám (Od 

22.11. do 26.11.2010).  Niesol sa v znamení hesla: "Zober loptu, nie drogu!" Pre ţiakov 

druhého stupňa sme pripravili Deň prevencie. Tohto dňa sa zúčastnili 3 zástupcovia 

policajného zboru - ppor. Mgr. Adela Ďurkechová, ppráp. Bohumil Súlovec a stráţmajster 

František Hija, dve psychologičky- PhDr. Katarína Strempeková a Mgr. Evou Baligová 

a sociálna kurátorka Mgr. Anna Paulecová. V rámci tohto týţdňa sme vyuţili  všetky 

moţnosti, ktoré nám naša škola bez telocvične ponúka. Členovia ŢP si pripravili pre prvákov 

a druhákov súťaţe s loptami, fit loptami aj pingpongovými loptičkami. Od tretieho ročníka 

prebehla súťaţ jednotlivcov v stolnom tenise. Kolektívy tried si zmerali sily vo florbale a v 

kotúľanej vybíjanej.  

Záver školského roku patril relácii k Medzinárodnému dňu boja proti drogám.  

Spoločne  s výchovnou poradkyňou sa zameriavame na odstraňovanie sociálno-patologických 

javov u ţiakov našej školy, na upevňovanie ich psychickej a sociálnej pohody. S 

 koordinátorkou Zdravej školy vedieme ţiakov k upevňovaniu návykov zdravého ţivotného 
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štýlu a  spolu so Ţiackym parlamentom pripravujeme aktivity a súťaţe, ktoré účelne vypĺňajú 

voľný čas ţiakov.  

Prevencia sa na našej škole stáva priestorom pre rozvoj spolupráce všetkých vyučujúcich  

a snaţíme sa o realizáciu spoločných stratégií a postupov. V tomto smere chceme pokračovať 

aj v budúcom školskom roku. 

 

2. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 

V priebehu školského roka boli splnené tieto úlohy: 

          Na I. stupni vyučujúce kládli dôraz na význam kompletnej rodiny, spolupatričnosť 

všetkých jej členov,  v máji pripravili  so ţiakmi obrazový materiál na výzdobu kultúrneho 

domu a pozdravy ku Dňu matiek, spolu so ţiakmi II. stupňa pripravili aj kultúrny program ku 

Dňu matiek pod vedením p. učiteliek J. Jaššovej a I. Špánikovej.  

  Pred koncom šk. roka upozorňovali deti, aké nebezpečenstvá na ne číhajú počas letných 

prázdnin od cudzích a neznámych osôb. 

      Na II. stupni vyučujúci venovali pozornosť danej problematike najmä na hodinách 

literatúry, prírodopisu, biológie, náboţenskej, občianskej a telesnej výchovy: 

  Na hodinách LV ţiaci 8. a 9. roč. recitovali a tvorili básne s témou láska a mladý človek, 

čítali a rozoberali texty o potrebe lásky v ţivote, hovorili o potrebe kompletnej rodiny pre 

zdravý vývin kaţdého človeka, o kultivovanom dospievaní, o sexualite, deviataci si na 

literatúre pozreli film Zamilovaný Shakespeare. 

 Na TEH a NBV besedovali o kultúre reči, obliekania, správania a vystupovania voči 

dievčatám, spoluţiakom a dospelým.                                                                                                           

 V  júni psychologička Mgr. E. Baligová pripravila pre ţiakov 8. ročníka cyklus prednášok na 

tému Vzťahy medzi dievčatami a chlapcami v období dospievania,  na hodinách OBV a OBN 

besedovali o zdanlivých znakoch dospelosti: predčasný sexuálny ţivot,  pohlavné choroby, 

AIDS. Na prírodopise a biológii  sa učili o rozmnoţovaní a vývine jedinca, v máji dievčatá 8. 

a  9. ročníka dostali hygienické balíčky od firmy J&J, a v júni sa s triednymi učiteľmi 

rozprávali o nebezpečenstvách počas prázdnin: správna ţivotospráva v rodine, vzťahy 

v rodine vo voľnom čase, autostop, rôzne ponuky od neznámych ľudí, náhodné známosti, 

večerné a nočné potulovanie, alkohol, diskotéky, drogy. 

 

 

      3.Environmentálna výchova 

 

Na začiatku školského roka si vyučujúci zakomponovali ciele environmentálnej výchovy do 

tematických plánov jednotlivých predmetov.  

V mesiaci marci pri príleţitosti Dňa vody sme si pripomenuli zásady pitného reţimu reláciou 

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

Pri príleţitosti Dňa Zeme sme zorganizovali zber papiera, kde sme počas 2 týţdňov nazberali 

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

pozreli film Vplyv ţivotného prostredia na zdravie človeka a besedovali o odpadoch. 

Počas celého školského roka prebiehala súťaţ o najkrajšiu triedu na 2. stupni. Víťazné triedy 

6.A a 8.A dostali ako  odmenu jednodňový výlet do prírody.  

Na technickej výchove a na triednických hodinách ţiaci svojpomocne upravovali školský 

areál a usilovali sa o poriadok v priestoroch školy. 
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F. ZAMESTNANCI ŠKOLY: 

 II. polrok 

2009/10 

II. polrok 

2010/11 

odborne neodborne 

Ukazovateľ     

Počet 

zamestnancov 
23 22 22 0 

Počet pedagog. 

zamestnancov 
19 18 18 0 

 Na plný uväzok 17 16 16 0 

 Zníţený 

úväzok 
2 2 2 0 

Počet správnych 

zamestnancov 
4 4 4 0 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 V tomto školskom roku  Mgr. Janka Jaššová ukončila rozširujúce vzdelávanie v odbore 

informatická výchova pre 1. stupeň. Mgr. Urbanová pokračuje v  rozširujúcom štúdiu 

anglického jazyka pre 1.stupeň, rovnako Mgr. Nováková absolvuje štúdium nemeckého a pani 

učiteľka Slíţová si rozširuje kvalifikáciu ruského jazyka pre 1. stupeň. Začínajúca učiteľka 

Mgr. Katarína Nadhajská absolvovala pod vedením uvádzajúcej učiteľky adaptačné 

vzdelávanie, ktoré úspešne ukončila otvorenou hodinou a záverečným pohovorom pred 

skúšobnou komisiou. 

Mgr. Sokolíková a Mgr. Paholík pokračovali vo vzdelávaní v oblasti IKT,  Mgr. Brveník si 

rozširuje kvalifikáciu v predmete telesná výchova. Výchovná poradkyňa si dopĺňa odbor 

výchovné poradenstvo. 

Pozornosť sme venovali kontinuálnemu vzdelávaniu. 15 pedagogických zamestnancov 

absolvovalo 2 vzdelávania: Office 2007 a IKT vo vyučovacom procese, 3 vzdelávanie 

Finančná gramotnosť do škôl. 

V rámci vnútroškolského vzdelávania si 9 pracovníkov osvojovalo základy anglického jazyka 

pod vedením vyučujúcej anglického jazyka. 

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 komisií vychádza z ich 

celoročného plánu. 

 

 MZ – vedúca Mgr. Jaššová Janka 

 

MZ uskutočnilo v školskom roku 2010/2011 spolu 4 zasadnutia z pôvodne plánovaného 

počtu zasadnutí 5. 

   Na začiatku školského roka sa p. učiteľky  venovali vypracovaniu Školského 

vzdelávacieho programu pre 3. ročník.  Vyučujúce  vypracovali tematicko-

výchovnovzdelávacie plány a zapracovali do nich prierezové témy podľa ŠVP v 1. – 3.  

ročníku a v 4. ročníku zapracovali témy VMR, ENV, PDV. Počas celého roka sme pouţívali 

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

s výnimkou predmetov náboţenská výchova a etická výchova. Nepovinný predmet anglický 

jazyk vo 4. ročníku bol tieţ hodnotený známkou. Klasifikácia predmetov bola odsúhlasená na 
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prvom zasadnutí MZ a v pedagogickej rade.  Na kaţdom zasadnutí sme venovali pozornosť 

problematike slaboprospievajúcich a začlenených ţiakov.  

V októbri sme sa na zasadnutí MZ venovali otázkam funkčnej gramotnosti a podrobnejšie aj 

jej jednotlivým zloţkám. S problematikou oboznámila prítomných Mgr. Jaššová. Mgr. 

Sokolíková predstavila program Baltík a jeho moţnosti vyuţitia vo vyučovaní informatickej 

výchovy.  

V januári sme sa venovali príprave zápisu detí do prvého ročníka. Zápis prebehol rovnakým 

systémom ako v predchádzajúcom školskom roku v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou 

Mgr. Annou Konrádovou z CPPPaP v Povaţskej Bystrici.  

Zasadnutie MZ vo februári sa neuskutočnilo z dôvodu prebiehajúceho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov školy.  

Na poslednom zasadnutí  sme spoločne prehodnotili Školský vzdelávací program v 1. aţ 3. 

ročníku a navrhli pridelenie disponibilných hodín vo 4. ročníku. Zo skúseností vyučujúcich 

v reformných ročníkoch vyplynulo, ţe sú spokojné s rozvrhnutím a dotáciou jednotlivých 

predmetov v reformných ročníkoch. Negatívnym javom je len to, ţe  ešte stále chýbajú 

niektoré  učebnice v týchto ročníkoch. Venovali sme sa aj analýze práce MZ. 

Vyučujúce sa počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, pripravovali ţiakov 

na súťaţe, venovali sa aktivitám v záujmových krúţkoch, pripravovali ţiakov na rôzne 

vystúpenia v obci, na ktorých reprezentovali našu školu.  

 

 PK slovenského jazyka - vedúca Mgr.Helena Lednická 

 

Pedagogicko-metodická činnosť: 

  - vyučujúci SJL, ANJ vyučovali podľa UO, vzdelávacích štandardov MŠ SR, v 5.aţ 7. 

ročníku podľa ŠVP a ŠkVP, vyučujúce NEJ a RUJ vyučovali druhý cudzí jazyk v 6. a 7. ročníku 

podľa UO. Vyučujúci pouţívali rovnakú stupnicu hodnotenia a rovnaké značky korekcie chýb, 

v ročníkoch napísali poţadovaný počet diktátov a písomných prác s danými témami.    

  Testovanie 9 sa uskutočnilo 9.3.2011, zúčastnili sa ho všetci ţiaci, 55,4% úspešnosť, čo je menej ako 

v rámci Slovenska – 58,2%. 

Problémy: čítanie textu s porozumením, nepozornosť pri prepisovaní do hárka, nesústredenosť pri 

práci. 

Spoločne sme rozoberali neúspešnosť na PK a navrhli sme tieto opatrenia: zvýšiť úroveň čítania 

textov s porozumením, precvičovať podobné formy v testoch na vyučovaní, vyuţívať testy z minulých 

rokov, aby si ţiaci zvykli na ich formu a zadanie úloh.   

Testy  Komparo písali ţiaci 5. a 9. ročníka dňa 9.11.2010. Pre deviatakov to bola príprava na T9. 

Pre ţiakov 7. – 9. ročníka sme zabezpečili Týţdeň aktívnej angličtiny s anglickým lektorom. 

      Zapojenie ţiakov do literárnych  súťaţí:  
Šaliansky Maťko: v školskom kole sa zúčastnilo 10 ţiakov, v okresnom kole 8.12.2010 školu 

reprezentovali 3 ţiačky.  

Rozprávkové vretienko:  v okresnom kole školu reprezentovali 4 ţiačky.                                

Hviezdoslavov Kubín: školského kola sa zúčastnilo 27 ţiakov, v okresnom kole školu 

zastupovalo  5 ţiakov.  

Škrábikov Rajec: súťaţila jedna ţiačka. 

Šmarhanovskej Mariková: súťaţe sa zúčastnia 3 ţiačky - 9.6. 2011.  

 Beseda s regionálnou autorkou: dňa 4.4.2011 sa v P. Bystrici 15 ţiačok 7. aţ  9. ročníka 

zúčastnilo besedy so Stelou Brix, detskou autorkou z Košíc.  

Olympiáda v anglickom jazyku:  v okresnom kole školu reprezentovali 2 ţiačky, Andrea 

Špániková z 8.B bola úspešná riešiteľka. 
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 Literárne  exkurzie sme pre nízky záujem neuskutočnili, poţičiavanie kníh do tried 

pokračovalo aj v tomto roku, ţiaci 2. Stupňa navštívili divadelného predstavenia Lakomec 

v Ţiline 26.1.2011.  

b) materiálno – technické vybavenie   

  - vedenie školy dbá na vybavenie modernými učebnými pomôckami, kaţdoročne nám 

pribúdajú potrebné nástenné tabule na všetky jazyky, CD, DVD, slovníky a iné. 

 

c) kontrolno – riadiaca činnosť 

  - výchovno-vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP a VVP. 

d) hodnotenie splnenia hlavných úloh 

  - hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy boli splnené, ale vyučujúci spoločne 

konštatovali, ţe klesá úroveň spisovného jazyka, pravopisu i čitateľské zručnosti – technika 

čítania a čítanie s porozumením. Ţiaci nemajú dostatočnú slovnú zásobu, lebo nečítajú nič. 

V 7. ročníku sa uskutočnili i besedy o prečítanej knihe – Starec a more, Tulák, Prázdniny so 

strýcom Rafaelom. 

 e) zasadnutia PK  

- členovia PK sa stretli  štyrikrát do roka. 2 členky vyučujú na I. stupni ZŠ, takţe 

spolupráca  s 1. stupňom bola veľmi aktívna. Vzájomnými konzultáciami sa usilujeme zabezpečiť 

pre ţiakov plynulý prechod z 1. na 2. stupeň ZŠ. 

f) spolupráca s rodičmi - rodičia vyuţívali konzultačné dni. 

  
 PK matematiky, fyziky, technickej výchovy -   vedúca Mária Paholíková 

 

      Metodicko – pedagogická činnosť 

 Vyučovanie  v ročníkoch 8 a 9 prebiehalo podľa učebných osnov, vzdelávacích 

štandardov schválených MŠ SR. V ročníkoch 5, 6, 7 podľa ŠVP a ŠkVP. Vyučujúci 

pouţívali rovnakú stupnicu na hodnotenie písomných prác ţiakov. 

 Vyučujúci vyuţívali na hodinách učebňu  PC na tvorbu prezentácií, skúšanie pomocou 

testov, získavanie nových poznatkov z internetu, výklade nového učiva. 

 Vyučujúci si doplnili vzdelávaním prácu s PC v programe Word, Excel, tvorbu rôznych 

testov, prezentácií, získavanie zručností s Internetom.  

 Zasadnutia predmetovej komisie sa konali podľa plánu s daným programom.  

 Výsledky súťaţí: 

 Matematický klokan  –medzinárodná matematická  súťaţ v rámci Slovenska bola 

21.marca 2011. Súťaţilo 22 ţiakov z ročníkov 2 aţ 9.  

Diplom úspešného riešiteľa získali:  Vančová Katarína  2.A 

                Špániková Andrea  8.B 

                Lednická Andrea  9.A 

Ďalší riešitelia dostali účastnícky diplom. 

 MAKS  – celoslovenská  matematická  súťaţ  prebiehajúca od októbra do mája, kde 

ţiaci riešia 6 úloh – tri povinné a tri si vyberajú  sami podľa pravidiel. Do súťaţe sa 

zapojilo 14 ţiakov prvého stupňa a 9 ţiakov druhého stupňa. Po štvrtom kole sa 
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najlepšie umiestnila Andrea Špániková z 8.A triedy – v kraji 2. – 3. miesto, v SR  

35. – 37. miesto.  

 Pytagoriáda  – celoslovenská  matematická súťaţ, ktorej školské kolo bolo 15.12.2010. 

Úlohy riešilo 12 ţiakov prvého stupňa a 21 ţiakov druhého stupňa.  Okresného kola sa 

zúčastnili  z 5. ročníka  Augustín Dominik, Valjent Michal,  Matejičková Dajana, z 8. 

ročníka Čelko Stanislav. 

 Fyzika  – školské kolo olympiády riešil jeden ţiak 9. ročníka. Nepostúpil na obvodné 

kolo. 

 Technickú olympiádu v obvodnom kole riešili 2 ţiaci 7. ročníka a 1 ţiak 6. ročníka. 

 Testovanie ţiakov 9. ročníka bolo 9.marca 2011. Testy vypracovalo všetkých 26 

ţiakov. Úspešnosť ţiakov bola  46,2%, SR  52,9%.  

Príprava prebiehala na cvičeniach, tesne pred testovaním aj na hodinách. Je potrebné zlepšiť 

techniku čítania, aby ţiaci pochopili text, urobili správny zápis, prípadne nákres, zlepšiť čítanie 

grafov, obrázkov, viac rozvíjať logické myslenie a predstavivosť. 

Odborný profesijný rast: vyučujúci vyuţívali počítače a   internet, vyuţívali odbornú 

literatúry, absolvovali dva vzdelávacie kurzy s prácou s počítačmi a IKT a vzájomné 

konzultácie. 

 

 PK prírodopisu, chémie, PP, Rv, Z, D, OV, EV, NV: vedúca Mgr. Kovačovičová 

Daniela 

  

  V predmetovej komisii Človek a príroda, človek a spoločnosť pracovalo v školskom 

roku 2010/2011 osem členov pedagogického zboru. Plán práce spomínanej predmetovej 

komisie vychádzal z POP pre školy a školské zariadenia na školský rok 2010/2011, Štátneho 

vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, ako i plánu školy na školský 

rok 2010/2011. 

V priebehu školského roka predmetová komisia zasadala štyrikrát. Obsahom zasadaní 

PK bolo prehodnotenie a schválenie časovo-tematických plánov a výchovno-vzdelávacích 

programov. Priaznivý ohlas zo strany kolegov mali zasadnutia zamerané na funkčnú 

a prírodovednú gramotnosť a komentovaná hodina, pokus v chémii v 6. ročníku ZŠ. Vďaka 

kolegovi Mgr. Brveníkovi si členovia PK rozšírili svoje praktické skúsenosti s počítačom. 

Prakticky si vyskúšali prácu so skenerom, skenovanie materiálov a testov pre ţiakov. 

 Predmetová komisia na svojich zasadnutiach sledovala plnenie úloh podľa plánu 

práce školy a kontrolovala plnenie výchovno-vzdelávacích plánov učiteľov. Osobitnú 

pozornosť v rámci diskusií na PK sme venovali ochrane detí pred sociálno-patologickými 

javmi a šikanovaním. Ţiaci druhého stupňa sa zúčastnili naplánovanej exkurzie ako doplnok 

vzdelávacieho procesu Gotická cesta, Spiš – Gemer.  

Mgr. Daniela Kovačovičová v priebehu školského roka získavala skúsenosti od 

kvalifikovanej kolegyne Mgr. Sidónie Adamčíkovej, vyučujúcej na ZŠ Rozkvet, v oblasti 

vyučovacieho predmetu chémia 6.-9. ročník.  

 Na zasadnutiach PK sme priebeţne kompletizovali, overovali a dopĺňali jednotlivé 

predmety v rámci PK podľa dodania a doručenia učebníc na školu. Priebeţne sa monitorovali 

zmeny v správaní ţiakov. Nevyskytlo sa ţiadne oprávnené podozrenie týrania, zneuţívania 

ani šikanovania. Vyučujúce na PK aj na individuálnych pohovoroch spolupracovali 
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s výchovným poradcom. Rešpektovali deti so ŠVVP. Rešpektovali obmedzenia týchto ţiakov, 

zadávali im poţiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť.  

 V rámci zasadnutí PK sa pedagogickí pracovníci vzájomne oboznamovali s aktivitami 

jednotlivých predmetov, prevenciou drogových závislostí a problematiky šikanovania. 

Súčasťou stretnutí boli aj aktuality z odbornej literatúry a časopisov.  

 

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

 

V PK pracovalo 5 členov. Členovia PK sa stretli štyrikrát na 4 plánovaných stretnutiach.  

 

 Pedagogicko – metodická činnosť 

Vyučujúci HUV, TSV, VYV vyučovali podľa učebných osnov, vzdelávacích štandardov 

schválených ministerstvom školstva SR a vypracovanými vlastnými ČTP, v 5. v 6. a v 7. 

ročníku podľa UO, ŠVP, ŠkVP a TVVP, ktoré boli schválené na prvom zasadnutí PK. Na 

stretnutiach  si navzájom vymieňali skúsenosti a poznatky z vyučovania v reformných 

ročníkoch. Do vyučovania zavádzali nové, netradičné spôsoby výučby. výtvarné techniky: 

patchvork, batikovanie, aranţovanie, netradičné hudobné  nástroje: cajon a netradičné športy: 

baseball, ringo, úpoly, o ktorých sa navzájom oboznamovali na stretnutiach PK. 

Počas celého školského roka zapájali ţiakov do rôznych súťaţí – hudobných, výtvarných, 

športových: 

Hudobná výchova 

SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo: 17 ţiakov 

DILONGSTAR – školské kolo – 9 ţiakov 

DILONGSTAR – celoslovenské kolo - 3 ţiaci                                          

                             1 ţiačka postúpila do finále – získala 3. miesto 

VALENTFEST – Prievidza – celoslovenské kolo – 2 ţiaci + gitarový sprievod 5 ţiakov 

                             1 ţiak získal cenu poroty  

 

Výtvarná výchova 

Krása jesene – okresná súťaţ v aranţovaní 3 ţiačky 1. miesto, 1 ţiačka, 2 ţiačky 3. miesto, 

Čaro Vianoc – okresná súťaţ v  aranţovaní kvetov – 1 ţiačka: 1. miesto, 1 úspešná práca, 

Veľkonočné aranţovanie – okres: 2 ţiačky: 1. miesto, a 1 ţiačka 3. miesto. 

Telesná výchova 

Florbal - okresné kolo – 14 ţiakov – 3. miesto, 

Florbal - obvodné kolo – 15 ţiakov – 2. miesto, 

Stolný tenis – okresné kolo – 10 ţiakov  

Florbal Orion Cup- okresné kolo – 9 ţiakov 

Hádzaná – okresné kolo – 14 ţiakov – 4. miesto,  

Minifutbal – obvodné kolo – 9 ţiakov 

Minifutbal ţiaci 3. – 4. roč. – obvodné kolo – 7 ţiakov 

Minifutbal ml. ţiaci – obvodné kolo – 6 ţiakov 

Vybíjaná dievčat – okresné kolo - 14 ţiačok – 2. miesto v skupine 

Na bicykli bezpečne – okresné kolo - 4 ţiaci – 7. miesto. 

Ostatné súťaţe: 

Streľba zo vzduchovky – okres: 4 ţiaci 

Prehliadka Talenty na scéne – školská súťaţ v kategórii hudba, spev, tanec, šport, streľba. 

 Odborný profesijný rast 

- vyučujúci vyuţívali štúdium odbornej literatúry, časopisov, účasť na seminároch TSV 

v Levoči – Gym - fit, VYV – netradičné výtvarné techniky v Povaţskej Bystrici, vyuţívanie 
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internetu, vzájomné konzultácie, zúčastnili sa viacerých vzdelávacích programov pre 

učiteľov: školenie IKT, inštruktorský lyţiarsky kurz, Office 2007. 

  

 PK pracovala úspešne, operatívne riešila úlohy a rozhodnutia ohľadne klasifikácie a ďalšieho 

zlepšovania úrovne výchovných predmetov. 

 

 

G. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

1.Ţiacky parlament: 

  

 V ţiackom parlamente pracovali zástupcovia z kaţdej triedy ţiakov  4. – 9. ročníka pod 

vedením Mgr. Jaššovej. Parlament sa schádzal raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie. 

 Činnosť  ţiackeho parlamentu vychádzala z plánu, ktorý bol  v priebehu roka  

doplňovaný podľa námetov ţiakov. 

 V mesiaci október členovia parlamentu  spolupracovali s ŠPZ  pri organizácii aktivít 

súvisiacich s Týţdňom zdravej výţivy a súťaţou vo vyrezávaní tekvíc Pani Tekvička.  

 V novembri sme v rámci Týţdňa protidrogových aktivít zorganizovali turnaje vo 

florbale, kotúľanej vybíjanej a stolnom tenise. 

 V decembri pripravili ţiaci 9. ročníka všetkým stretnutie s Mikulášom a členovia 

parlamentu sa zapojili do prípravy a priebehu Medovníkových Vianoc. 

 V januári členovia parlamentu pripravili rôzne súťaţe na karneval pre 1. aj 2. stupeň 

a postarali sa o dobrý priebeh oboch karnevalov.  

 Vo februári sme prekvapili fašiangové masky, ktoré uţ tradične prišli na našu školu 

tým, ţe si ţiaci tried  pripravili  spoločné masky. 

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

sme poslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. 

 V júni sa ţiaci aktívne zapojili do prípravy Dňa detí, kde si staršie ţiačky pripravili pre 

ţiakov 1. stupňa rôzne atrakcie. 

 Pred koncom školského roka sme pre deti pripravili  Dobšinského rozprávkovú noc, 

ktorá bola určená pre ţiakov 3. – 6. ročníka. Na príprave a priebehu sa podieľal celý 

pedagogický kolektív, ktorým pomáhali členovia parlamentu a ţiaci 7. – 9. ročníka. Toto 

podujatie sa teší veľkej obľúbenosti u všetkých ţiakov. 

  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. 

 

2.Škola podporujúca zdravie : 

 

Činnosť ŠPZ vychádzala z plánu na šk. rok 2010/2011. Jednotlivé podujatia boli 

uskutočňované v spolupráci so ţiackym parlamentom. 

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

zdravý ţivotný štýl. Počas Týţdňa zdravej výţivy  sme  so ţiakmi pripravili výstavku 

výpestkov ovocia a zeleniny. Úspech malo popoludnie s názvom Pani Tekvička, ktoré bolo 

venované  vyrezávaniu a tvorbe z tekvíc.  

Týţdeň zdravej výţivy pokračoval výtvarnou súťaţou V krajine OVOZEL, ktorá 

prebiehala aţ dokonca novembra. Do súťaţe sa zapojili všetky triedy a vytvorili veľmi 

nápadité práce, ktoré  boli vystavené na chodbe.  

 V mesiaci december sme pre ţiakov pripravili stretnutie s Mikulášom 

a v predvianočnom období tvorivé popoludnie s názvom Medovníkové Vianoce. Poďakovanie 
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patrí rodičom ţiakov,  ktorí ochotne napiekli pre nás  medovníky a niektorí z nich prišli 

deťom ukázať ako ich treba zdobiť. Ozdobenými medovníkmi sme v spolupráci so ţiackym 

parlamentom  potešili občanov obce Domaniţa. 

 V druhom polroku sme uskutočnili tradičné podujatia – karneval,  reláciu pri 

príleţitosti Dňa vody,  podporili sme Deň narcisov a zapojili sme sa  svojimi príspevkami do 

Detského činu roka. 

 Činnosť školy prezentujeme na verejnosti prostredníctvom  vitríny v obci. Rodičom 

umoţňujeme nahliadnuť do školského ţivota ich detí prostredníctvom pravidelného Dňa 

otvorených dverí. 

  

3.Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaţe: 

 

V tomto školskom roku  z kultúrnych vystúpení treba spomenúť program ţiakov  ku Dňu 

matiek v obci,  na stretnutí  s dôchodcami  a tieţ na schôdzi  Zväzu invalidov. 

 

Ďalšími akciami na našej škole boli:  

 Hodina dejepisu naţivo - Stredovek 

 Potulky svetom 

 Varieté 

 Vianočný koncert 

 Výchovný koncert: Viktor 

 Navštívil  nás  Mikuláš 

 Detský karneval  

 Deň prevencie pre 7. – 9. ročník 

 Vianočné besiedky  

 Vianočnú burzu 

 Vianočná besiedka pre rodičov – pripravili ţiaci 3. roč. a ţiaci tanečno-

dramatického krúţku 

 Najkrajší jesenný obraz – ŠKD 

 Medovníkové popoludnie 

 Zneuţívanie moci – VVP o šikanovaní 

 Deň narcisov 

 Deň vody – pohár vody pre zdravie 

 Deň detí 

 Vystúpenie FS Mladosť 

 Týţdeň zdravej výţivy 

 Týţdeň protidrogových aktivít 

 Fašiangy v škole 

 Výstava  - Hladná planéta 

 Týţdeň aktívnej angličtiny 

 Aktivity tried „Vyčistime si Slovensko“ 

 Talenty na scéne 

 Babylon jazykov 

 Dobšinského rozprávková noc 

 Olympijský festival  a mládeţe 

 Plavecký výcvik pre ţiakov 3. – 4. ročníka 

 Lyţiarsky výcvik pre siedmakov 

 Návšteva dopravného ihriska – 4.A 
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Exkurzie a výlety 

Ţiaci 3. a  4. ročníka boli na exkurzii na Zdroji pitnej vody v Domaniţi, štvrtáci tieţ navštívili 

hasičov v Povaţskej Bystrici a prezreli si ich techniku a pracovisko.  Ţiaci 5. – 8. ročníka sa 

zúčastnili literárno - dejepisnej exkurzie na Spiši.  

            Ţiaci našej školy sa tieţ zúčastnili na školských výletoch. 1.A, 5.A, 8.A, 8.B a 9.A si 

zvolili prírodu v okolí Domaniţe, 2. a 3. ročník  navštívil Bratislavu, 4.A si pozrela Strečno, 

5.B  zase Jánošíkove diery v NP malá Fatra. Na dvojdňovom výlete v Bojniciach boli ţiaci 

6., 7. ročníka a 8.A triedy. Počet bol doplnený ţiakmi z ostatných ročníkov.   

  

Krúţková činnosť 

V školskom roku 2010/11 pracovalo na škole 22 krúţkov všestranného zamerania. 19 krúţkov 

viedli pedagogickí pracovníci, 3 vedúci krúţku boli z radov rodičov. Zapojenosť ţiakov 

v tejto oblasti predstavovala 100%. 

 

Detský čin roka 

 

Tak, ako kaţdoročne aj v tomto roku  sme prostredníctvom triednych učiteľov oslovili 

všetkých ţiakov našej školy, aby napísali správu o svojich dobrých skutkoch do 15.júna 2011 

Do detského činu roku  sa zapojilo 187 ţiakov školy. V jesenných mesiacoch sa ţiaci školy 

zapojili do hlasovania v ţiackej porote. Škola získala ocenenie Škola dobrých skutkov. 

 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme  8375  kg. 

 
Rozhlasové relácie 

 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

 Zdravá výţiva 

 Relácia o škodlivosti fajčenia – nefajčiarsky deň 

 Relácia ku dňu učiteľov 

 Poţiarna prevencia 

 Deň Zeme 

 Sviatok práce 

 Deň víťazstva nad fašizmom 

 Deň detí 

 Svetový deň boja proti drogám 

 

Súťaţe 

 
Naši ţiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaţí, v ktorých dosahovali úspechy 

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

súťaţí:  

školské kolo: 

              Šaliansky Maťko, Olympiáda AJ, Biblická olympiáda, Rozprávkové vretienko,                               

Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda,  DILONGSTAR  
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obvodné kolo a okresné kolo : 

               futbal st. ţiaci, technická olympiáda,olympiáda  ANJ, minifutbal st. a ml. ţiaci 

Florbal st. a ml. ţiaci, stolný tenis st. ţiaci, Šaliansky Maťko, aranţovanie: „Krása jesene“, 

„Krása Vianoc“, „Veľká noc“, Šmarhanovskej Mariková, Pytagoriáda,  Mladý lesník,  

geografická olympiáda, hádzaná st .ţiaci, súťaţ hliadok mladých zdravotníkov, na bicykli 

bezpečne, Škrábikov Rajec 

 

celoslovenské súťaţe: 

 ROBOUP JUNIOR, DILONGSTAR, VALENTFEST,  I - BOBOR 

medzinárodné súťaţe:  

  MATEMATICKÝ KLOKAN,  MAKS, MAKSÍK 

 

Úspechy:  

Aranţovanie : Bronislava Mišúrová –3-krát 1. miesto – okres 

                       Ivona Špániková – 1.a 3.  miesto – okres  

                       Monika Špániková - 1. miesto – okres 

                       Nikola Jaholčíková – 1. a  2. miesto – okres 

                       Soňa Motlová – 2 – krát 3. miesto - okres 

 

ROBOUP JUNIOR( Paholík, Miškech, Blaţek) – 3.miesto na Slovensku 

Andrea Kardošová – cena poroty Valantfest 

 Slávka Sádecká – Dilongstar  3. Miesto 

  I-BOBOR:  Matej Gálik a Andrej Lednický 

  Šmarhanovskej Mariková:  Valéria Jakubská – 2. Miesto, Veronika Pacúchová – 2. miesto 

Andrea Špániková – 2. miesto 

 

 Matematické súťaţe ( KLOKAN, MAX, MAXÍK): úspešní riešitelia: 

Jaroslav Matejička, Katarína Vančová, Ivan Sádecký, Andrea Lednická, Andrea Špániková 

 

Športové súťaţe: Ľubomír Vančo, Martin Dúbravka, Peter Čerňanský, 

 Ladislav Čelko, Jakub Jaholčík, Tadeáš Kardoš,  

 Stanislav Čelko, Dárius Kopecký, Jozef Dubovan,  

 Matej Špánik,Milan Špánik, Kristian Šušiak, Lukáš Sádecký 

 Juraj Miškech, Lukáš Blaţek                                      

  

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD  

 

Cieľom výchovnej činnosti ŠKD je  pomáhať pri formovaní ţiaka po stránke rozumovej, 

mravnej, pracovnej, telesnej, estetickej a snaţiť sa, aby si váţili a šetrili školské pomôcky 

a zariadenie. Rozvíjať komunikačné schopnosti, vzťah k prírode, kultúre a spoločnosti, 

rozvíjať rešpekt a úctu k sebe a starším ľudom, ľudovým tradíciám a taktieţ rozvíjať fantáziu, 

tvorivosť, aktivitu, samostatnosť. 

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

Počet detí: 1.A : 9 detí         2.A : 4 deti   3.A : 3 deti       3.B : 1 dieťa       4.A : 3 deti  

  ŠKD navštevuje spolu 20 detí. Ţiaci 3. a 4. ročníka po skončení 6. vyučovacej hodiny 

prichádzajú na obed bez doprovodu vychovávateľky na základe písomného súhlasu rodičov.  

Prevádzka je jednosmenná, v čase od 11,10 do 15,10 hod. 

Činnosti, do ktorých sa ţiaci zapájali,  môţeme hodnotiť kladne.  
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Ţiaci absolvovali rôzne súťaţe ako šarkaniáda, najlepší tanečník a tanečnica, najkrajší jesenný 

obraz.  

Zapojili sa do  upratovania v okolí ŠKD, pripomenuli si mesiac úcty k starším. K Svetovému 

dňu  výţivy zhotovili pyramídu zdravia. Pripomenuli si Európsky týţdeň boja proti drogám, 

spoznali historické pamiatky v našom okolí. Zhotovovali tekvice, pre vtáčikov kŕmidlá 

a starali sa o ich prezimovanie. Taktieţ zhotovili vianočné pozdravy, ozdoby, zdobili 

vianočný stromček. Dramatizovali najobľúbenejšiu rozprávku. 

V 2. polroku zhotovovali pozdrav k Sv.Valentínovi. Venovali sa Medzinárodnému týţdňu 

priateľstva, Svetovému dňu vody a pripomenuli  si ľudové tradície , zorganizovali 

druţinársky karneval, kde si zhotovili vlastné masky. Navštívili kniţnicu v Domaniţi, 

zhotovili plagát ku Dňu Zeme, absolvovali vychádzky do prírody, tanečné hry s hudbou, hry 

na školskom ihrisku. Spoznávali našu vlasť a jej prírodné krásy prostredníctvom filmov, 

zakladali si herbár. Pre mamičky ku Dňu matiek vytvorili darček a naučili sa básničku. 

Medzinárodný deň detí bol plný hier a zábavy.  

Ţiaci boli oboznámení s reţimom a vnútorným poriadkom ŠKD, BOZP a bezpečnou cestou 

zo ZŠ do ŠJ a o správaní sa v ŠJ. 

Správanie ţiakov je bezkonfliktné. Dochádzka je pravidelná , ţiaci sa zo ŠKD uvoľňujú na 

základe písomnej ţiadosti svojich rodičov.  

Výška mesačného  poplatku za ŠKD sú 2,00 € za kaţdé dieťa, tieto boli vyuţité na nákup 

nových  hračiek a spotrebného materiálu. 

 

H. PROJEKTY: 
V tomto školskom MŠ SR vyhlásilo výzvy do projektov aţ v marci 2011.  Vypracovali sme 

projekt na revitalizáciu školskej kniţnice, zatiaľ nie sú známe vyhodnotenia. V spolupráci 

s firmou Europro sme spracovali projekt Škola jazykom otvorená. Uchádzame sa o dotáciu 

z európskych fondov na skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov a modernizáciu 

vyučovacieho procesu. Projekt bol odovzdaný k 31.5. na posúdenie na MŠVVaŠ SR. 

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii projektov podieľali. 

 

I. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Ukazovateľ II.polrok 2009/10 II.polrok2010/11 

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. Nedarí sa nám v spolupráci s OcÚ v Domaniţi 

zabezpečiť dostavbu telocvične. Preto aj naďalej výučba TV prebieha na chodbách školy a na 

asfaltovom ihrisku pri škole. Svojpomocne sme zabezpečili jeho znovuoplotenie.   

 V rámci zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia školy sme priebeţne vybavili 

kabinety  novými učebnými pomôckami, mapami, nástennými tabuľami, výukovými 

programami, slovníkmi. Na skvalitnenie vyučovania TV sme dokúpili vybavenie na florbal, 

lopty, prenosné basketbalové koše. Kompletne sme zrekonštruovali odbornú učebňu, ktorú 

sme vybavili aj novým nábytkom a ţiackymi stolmi, nainštalovali  sme dataprojektor, 

keramickú tabuľu. 
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V júni zriaďovateľ predal budovu školských dielní súkromnému podnikateľovi, školské 

dielne sme presťahovali do jednej z tried v materskej škole, na začiatok prázdnin je 

naplánovaná výmena podlahovej krytiny vo všetkých triedach budovy ZŠ. 

 

J. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY: 

 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu -  293 570 € , v dohodovacom konaní navýšenie o 6 961 € na 

kreditové príplatky  

 Vzdelávacie poukazy – 5 740 €,  70 % z dotácie ( 4 018 €) sme vyplatili na mzdy 

vedúcich krúţkov a 30 %  ( 1 722 € ) sme investovali na chod a činnosť krúţkov.  

 Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniţa – 6 500 € 

 Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  220 € za 1.-6. mesiac 2010 

 Dotácia na dopravné pre ţiakov do 30.6.2010:  7 932 €. 

 

K. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Školské vyučovanie  začína o 7,40 hod.  Počas prestávok sa ţiaci zdrţujú v triede. Počas 

veľkej prestávky, ktorá je 15 min, ţiaci sa môţu pohybovať po budove školy. Činnosť 

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

 

L.VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY: 

 

V septembri 2010 sme ţiakom našej školy rozdali  vzdelávacie preukazy. Takmer všetci ţiaci 

odovzdali preukazy do krúţkov na našej škole. Svoje schopnosti a zručnosti majú moţnosť 

ţiaci rozvíjať spolu v 22 krúţkoch rôzneho zamerania.  

 

M. SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

 

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

informatívne zdruţenie. Taktieţ sme v spolupráci so ZRŠ uskutočnili triedne zdruţenie pre 

ţiakov deviatych ročníkov ohľadne profesijnej orientácie ţiakov. Kaţdý mesiac ponúkame 

rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí. 

 

N. SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

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

31.1.2011 aj s  DD v Domaniţi.  Učiteľky MŠ  spolu s budúcimi prvákmi navštevujú 1. 

ročník. S vychovávateľmi DD sme spolupracovali pri riešení ako vzdelávacích, tak aj 

výchovných problémov chovancov DD. Riaditeľa DD sme pozývali na vyhodnotenia 

výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov. Táto spolupráca bola ukončená 31.1.2011, kedy 

boli chovanci DD preradení do Detského mestečka Zlatovce. 

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

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

a poţiarnu bezpečnosť. V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie Ochrana 
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človeka a prírody, v rámci ktorého sme nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu ţiaci spolu 

so zamestnancami zvládli dobre.  

Veľmi dobrá je spolupráca s OcÚ Domaniţa, ktorý nám podľa potreby poskytuje 

pracovníkov na aktivačných prácach pri svojpomocných opravách a údrţbe budovy školy. 

 

 Doporučenia pre budúci školský rok: 
 

 Pokračovať v realizácii obsahovej prestavby, vypracovať ŠkVP pre 4. a 8. ročník 

a prehodnotiť ostatné ročníky 

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

a zapájať sa do nových projektov, 

 v spolupráci s rodičmi a detskou lekárkou zníţiť počet vymeškaných hodín ţiakmi, 

 rozvíjať styky so ţiakmi z iných škôl,  

 pokračovať v záujmovej činnosti  ţiakov tak aby sme všetkým ţiakom poskytli 

zmysluplné vyuţitie 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 ţiakmi 

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

na vývesnej tabuli ZŠ 

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

  podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

organizovanímspoločenských stretnutí a poznávacích zájazdov 

 zabezpečovať priebeţné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných moţností aj adekvátne finančné ohodnotenie na konci kalendárneho 

roku podľa pridelených financií zo štátneho rozpočtu. 

 

 

 

 

V Domaniţi  30.6.2011                                                               Mgr. Naďa Kováčiková 

                                                                                                               riaditeľka školy       

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 4.7.2011 

 

Schválenie zriaďovateľom školy:  

Zriaďovateľ schválil správu o výchovno-vyučovacej činnosti školy na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva dňa 25.8.2011. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 24.10.2011. 

 


