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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 2011/2012

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

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Názov školy Základná škola, Domaniža 103

Adresa školy 018 16 Domaniža

Telefón 042 4394541

E- mail zs@zsdomaniza.edu.sk

www stránka zsdomaniza.edupage.org

Zriaďovateľ Obec Domaniža

                                Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno Telefón e-mail

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

ZRŠ Mgr. Daša Sádecká 042/4394541

                                               Rada školy
Titul, meno, priezvisko Kontakt

Predseda Mgr. Iveta Slížová
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Anna Nováková

Ostatní zamestnanci Alena Augustínová

Zástupcovia rodičov

Stanislava Galková
Alena Kardošová

Marián Slyško
Janette Svoradová

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Marianna Pecíková
Ing. Ľubica Kopecká

Miroslav Kvaššay
Zuzana Mišúrová

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 Poznámka

MZ 1. až 4. ročník Mgr. Janka Jaššová predmety 1. až 4. ročníka
PK SJL, CJ Mgr. Helena Lednická SJL, ANJ, NEJ, RUJ
PK M, F Mária Paholíková M, F, INF, TECH
PK BI, CH,GEG, D, 
OV, EV, NV

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

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

  
B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY:

II.polrok II.polrok Rozdiel

Ukazovateľ 2010/11 2011/12

Počet žiakov / počet tried 202 / 12 195 / 12 -  7
Priemerná naplnenosť 16,8 16,25                 -   0,55
Počet detí v ŠKD 20 25                  + 5

Počet oddelení 1 1       0
Počet detí zo SZP 13 17 + 4
Počet začlenených žiakov 8 9      + 1

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH DO 1.ROČNÍKA  A PRIJÍMACOM  
KONANÍ ŽIAKOV 9. ROČNÍKA:

Zápis do triedy 1.ročníka sa konal 2.2.2012  v budove ZŠ Domaniža.  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  
23 žiakov / 13  chlapcov a 10 dievčat/ do 1. ročníka pre školský rok 2012/13. Odloženú 
povinnú školskú dochádzku má 6 detí, všetky sú zaškolené v MŠ.
Na škole končí 43 žiakov deviateho ročníka. Žiaci písali 14.3.2012 celoslovenský test 
TESTOVANIE 9. V predpríprave na toto testovanie v mesiaci novembri boli žiaci
zapojení aj do dobrovoľného testovania KOMPARO, kde si mohli overiť svoje znalosti 
z matematiky a zo slovenského jazyka.
Dosiahnuté výsledky v SJL nie  sú uspokojivé, dosiahli úspešnosť 49,6%, čo je o 4,9% 
horší výsledok ako je celoslovenský priemer. V matematike náš výsledok 57,8%  je 
o 1,4% lepší ako je celoslovenský priemer.

V budúcom školskom roku bude potrebné ešte väčšiu pozornosť venovať príprave na 
Testovanie, výsledok ktorého je hlavným kritériom prijímania na gymnáziá a stredné školy.
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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Rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2011 / 2012

Gymnáziá                                                           8 žiakov

Zdravotnícke školy                                             4 žiaci

OA, ekonom. odbory                                         10  žiakov

SOŠ                                                                    17 žiakov

Nematuritné formy štúdia                                    4 žiaci                                      

_____________________________________________________________

Končiaci žiaci 9. ročníka spolu:                         43 žiakov, z toho 25 dievčat.

D. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV:

Z 195 žiakov školy prospelo 194, neprospela 1 žiačka 6. ročníka. 
Z výchovných opatrení na posilnenie disciplíny sme na konci školského roka udelili 1 zníženú 
známku zo správania druhého stupňa, 1 pokarhanie od riaditeľky školy za opakované 
porušovanie školského poriadku. Podrobná klasifikácia tried  a predmetov tvorí prílohu 
správy.
Udelili sme naopak 1 pochvalu od riaditeľky školy za úspešnú reprezentáciu na 
medzinárodnej speváckej súťaži Dilongstar, 46 pochvál od triednych učiteľov za prospech, 
správanie a aktivitu, 16 žiakov dostalo knižnú odmenu za výborný prospech počas celého 
školského roka a 37 žiakov knižné odmeny za reprezentáciu školy. Žiačka 9. ročníka Andrea 
Špániková získala ocenenie Žiačka roka, Lukáš Sádecký z 9.A získal ocenenie Športový 
talent 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 9. ročníku sme vyučovali podľa uvádzaného UP – variant 2.
V 1. – 4. ročníku a v 5. až 8. 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.
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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 mali žiaci nepovinný predmet Cvičenia zo SJL ako prípravu na Testovanie.

1. Primárna drogová prevencia:

Význam protidrogovej prevencie nemožno spochybňovať. Základné školy sú prostredím, v 
ktorom žiaci trávia väčšinu dňa, okrem vyučovania aj v záujmových krúžkoch, je teda nevyhnutné 
vštepovať im zásady protidrogovej prevencie a poskytnúť im čo najviac informácií o drogovej 
problematike. 

Všetci pedagogickí pracovníci zahrnuli uvedenú problematiku do svojich tematických výchovno-
vzdelávacích plánov, do prierezovej témy : Osobnostný a sociálny rozvoj. Využívali na 
vyučovacích hodinách metodický materiál Nenič svoje telo a Ako poznáš sám seba? Ťažiskovými 
predmetmi boli prírodoveda, biológia, občianska a etická výchova, no a samozrejme triednické 
hodiny. Vyučujúci využívali didaktický materiál, DVD a internet na poskytnutie veku primeraných 
informácií o danej problematike.

Koordinátor vo svojej činnosti monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu 
protidrogovú výchovu na škole. Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyňou a s 
triednymi učiteľmi. Plánovaná činnosť koordinátora primárnej drogovej prevencie sa zameriava na 
primárnu prevenciu, na predchádzanie sociálno-patologickým javom a situáciám. 
Spoločne  s výchovnou poradkyňou sa zameriavame na odstraňovanie sociálno-patologických javov 
u žiakov našej školy, na upevňovanie ich psychickej a sociálnej pohody. S koordinátorkou Zdravej 
škole vedieme žiakov k upevňovaniu návykov zdravého životného štýlu a  spolu so Žiackym 
parlamentom pripravujeme aktivity a súťaže, ktoré účelne vypĺňajú voľný čas žiakov. 

November je tradične spojený s množstvom aktivít, ktoré žiakom ponúkame. Medzinárodný 
týždeň boja proti drogám sa niesol v znamení hesla: "Zober loptu, nie drogu!" V rámci tohto 
týždňa sme využili  všetky možnosti, ktoré nám naša škola bez telocvične ponúka. Členovia ŽP si 
pripravili pre prvákov a druhákov súťaže s loptami, fit loptami aj pingpongovými loptičkami. Od 
tretieho ročníka prebehla súťaž jednotlivcov v stolnom tenise. Kolektívy tried si zmerali sily vo 
florbale a v kotúľanej vybíjanej. O škodlivosti fajčenia si žiaci vypočuli reláciu v našom školskom 
rozhlase.
Na webových stránkach www.stopfajceniu.sk  si žiaci prečítali o škodlivosti     fajčenia 
a diskutovali na túto tému na triednických hodinách. 
Triedne kolektívy sa zapojili do výtvarnej súťaže Stop drogám a mohli na tričko výtvarne vyjadriť 
svoj názor na uvedenú tému.
Pre žiakov druhého stupňa sme pripravili besedu s pracovníkmi a klientmi RETESTu, čo je 
resocializačné stredisko pre drogovo závislých, ktoré sídli v centre Bratislavy. Porozprávali žiakom, 
čo je cieľom resocializačného programu a aké mali  klienti problémy s drogami.
Deň prevencie sme uskutočnili už druhý rok za sebou a opäť priniesol pre žiakov nové informácie 
a skúsenosti, ktoré získali od fundovaných pracovníčok: bola to psychologička- Mgr. Baligová 
a Mgr. Mošková a sociálna kurátorka Mgr. Paulecová.
Zástupcovia policajného zboru sa pre pracovné povinnosti ospravedlnili, ale v júni ppor. Mgr. 
Adela Ďurkechová  prišla do ôsmeho ročníka a rozprávala sa so žiakmi o trestnej zodpovednosti.
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V júni sa žiaci prvého stupňa  zúčastnili v areáli MŠ v Domaniži ukážky výcviku policajných 
psov. Mestskí policajti z Považskej Bystrice im porozprávali o ich práci a predviedli ukážku 
výcviku psov.

Jún sme ukončili výchovným koncertom s protidrogovou témou Vzdušné zámky a členovia 
žiackeho parlamentu si pripravili reláciu k Medzinárodnému dňu boja proti drogám.

Cieľom primárnej prevencie drogových závislosti na našej škole je pomáhať žiakom 
osvojiť si zdravý životný štýl a pozitívnu orientáciu, účelne využívať voľný čas, motivovať 
utváranie protidrogových postojov, poskytnúť informácie o príčinách závislostí a dôsledkoch 
užívania drog. Na našej škole sa uvedenej problematike venujú všetci vyučujúci a aj v budúcom 
roku budú prehlbovať vedomosti žiakov o škodlivosti drog. 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu:

Úlohou VMR je postupne pripravovať žiakov na obdobie  duševného sexuálneho 
vývinu,  pomôcť im odolávať negatívnym vplyvom, ako je predčasný sexuálny život, drogy, 
násilie, učiť  ich chápať lásku ako súčasť sexuality, vychovávať ich k zodpovednému 
partnerskému vzťahu,  neskôr k manželstvu a rodičovstvu.
Ťažisko vyučovania VMR bolo na hodinách etickej, občianskej, náboženskej a telesnej 
výchovy, prírodopisu, literatúry, jazykov a pri vhodných témach aj na ostatných predmetoch.
V septembri vyučujúci zakomponovali VMR do tematických plánov jednotlivých predmetov: 
SJL,PRI, OBV, ETV, NBV, TEV, prírodoveda. Na THF a TEV besedovali o dôležitosti rodiny 
v živote človeka a o osobnej hygiene. 
V októbri – Mesiaci úcty k starším –pripravili žiaci kultúrny program na posedenie so 
staršími občanmi, besedy, nástenky.
Už tradične sme žiakom 9. ročníka 30.11.2011 pozvali na besedu MUDr. J. Kmeťka –
gynekológa, ktorý si pre nich pripravil tému: Predčasný sexuálny život a jeho následky.
Do 8. ročníka prišla 7.12.2011 na besedu s témou Dospievanie je náročné Mgr. Eva Baligová. 
V čase vianočného obdobia deti besedovali o tradíciách a zvykoch, o rodine a spolupatričnosti, 
o význame stretnutí a utužovaní  rodiny pri spoločných akciách.
Naďalej sme spolupracovali s firmami P& G a J&J a distribuovali sme dievčatám hygienické 
balíčky v 5. až  9. ročníku.
Riziko práce v zahraničí – to bola téma besedy pre končiacich žiakov s Mgr. Evou 
Baligovou, ktorá sa uskutočnila 10.5.2012 v 9.A,B triede.         
Deň matiek – na príprave kultúrneho programu sa podieľali žiaci prvého i druhého stupňa
a v máji svojím vystúpením potešili všetky mamičky                                                                                       

Ako sa bezpečne správať počas letných prázdnin – triedni učitelia uskutočnili 
besedy vo všetkých ročníkoch o nástrahách, ktoré číhajú na mladú generáciu v dňoch voľna, 
ako sa treba bezpečne správať a nedať sa zlákať neznámymi osobami. 
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      3.Environmentálna výchova

Na začiatku školského roka si vyučujúci zakomponovali ciele environmentálnej výchovy do 
tematických plánov jednotlivých predmetov. 
V mesiaci marci pri príležitosti Dňa vody sme si pripomenuli zásady pitného režimu reláciou 
v školskom rozhlase i prakticky - podujatím Pohár vody pre zdravie.
Pri príležitosti Dňa Zeme sme zorganizovali zber papiera, kde sme počas 2 týždňov nazberali 
viac ako 6 ton papiera, pripravili sme reláciu do školského rozhlasu. Žiaci 5., 8. a 9. ročníka si 
pozreli film Národné parky sveta  a besedovali o význame ochrany prírody.
Počas celého školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu na 2. stupni. Víťazná trieda 
8.A dostala ako  odmenu jednodňový výlet do prírody. 
Na technickej výchove a na triednických hodinách žiaci svojpomocne upravovali školský 
areál a usilovali sa o poriadok v priestoroch školy.

F. ZAMESTNANCI ŠKOLY:

II. polrok
2010/11

II. polrok
2011/12

odborne neodborne

Ukazovateľ
Počet 
zamestnancov

22 21 21 0

Počet pedagog. 
zamestnancov

18 17 17 0

Na plný uväzok 16 14 14 0

Znížený 
úväzok

2 3 3 0

Počet správnych 
zamestnancov

4 4 4 0

Ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Urbanová pokračuje v  rozširujúcom štúdiu anglického jazyka pre 1.stupeň, Mgr. 
Nováková absolvovala štúdium nemeckého a Mgr. Slížová absolvovala rozširujúce 
kvalifikačné štúdium ruského jazyka pre 1. stupeň. Začínajúca učiteľka Mgr. Veronika 
Kvaššayová a od 1.11.2011 aj Mgr. Alena Škultétyová absolvovali adaptačné vzdelávanie, 
ktoré úspešne ukončili otvorenou hodinou a záverečným pohovorom pred skúšobnou 
komisiou.
Mgr. Sokolíková a Mgr. Paholík, od 1.11.2011 Mgr. Sádecká pokračovali vo vzdelávaní
v oblasti IKT, Mgr. Brveník si rozširuje kvalifikáciu v predmete telesná výchova. Výchovná 
poradkyňa si dopĺňala vzdelávanie v odbore výchovné poradenstvo, ktoré úspešne ukončila.
Pozornosť sme venovali kontinuálnemu vzdelávaniu. 3 pedagogickí zamestnanci absolvovali
plánované vzdelávania.
V rámci vnútroškolského vzdelávania si 6 pracovníkov osvojovalo základy anglického jazyka 
pod vedením vyučujúcej anglického jazyka. Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali 
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základy finančnej gramotnosti a tiež odborný seminár na tému Ako odbúrať stres 
v pedagogickej práci.
Všetci učitelia sú podľa svojej aprobácie zaradení do PK a MZ. Na škole pracuje jedno MZ 
v spolupráci so školou v Prečíne a 4 predmetové komisie. Činnosť združenia a komisií 
vychádza z ich celoročného plánu.

G. ČINNOSŤ PREDMETOVÝCH KOMSIÍ A METODICKÉHO ZDRUŽENIA

MZ – vedúca Mgr. Jaššová Janka

MZ uskutočnilo v školskom roku 2011/2012 spolu 4 zasadnutia.
Na začiatku školského roka sa pani učiteľky venovali vypracovaniu Školského 

vzdelávacieho programu pre 4. ročník. Vyučujúci jednotlivých predmetov vypracovali 
časovo-tematické plány a zapracovali do nich prierezové témy podľa ŠVP. Počas celého roka 
sme používali hodnotenie známkou vo všetkých ročníkoch, vrátane 1. ročníka a vo 
všetkých predmetoch, s výnimkou predmetov náboženská výchova, etická výchova a 
etika. Klasifikácia predmetov bola odsúhlasená na prvom zasadnutí MZ.
Na každom zasadnutí sme venovali pozornosť problematike slaboprospievajúcich žiakov.
V decembri sme sa na zasadnutí MZ venovali otázkam práce s deťmi s poruchou správania
v škole. S problematikou oboznámila prítomných formou prednášky Mgr. Janka Karasová, 
psychologička CPPPP v Považskej Bystrici.
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 CPPPP v Považskej Bystrici.
Na zasadnutí MZ v marci sme sa oboznámili s výukovým DVD k vyučovaniu výtvarnej 
výchovy podľa ŠVP. Počas jarných prázdnin sa vyučujúce zúčastnili semináru Príprava 
detského recitátora.
Na poslednom zasadnutí sme spoločne prehodnotili Školský vzdelávací program v 1. až 4.
ročníku. Zo skúseností vyučujúcich v reformných ročníkoch vyplynulo, že sú spokojné 
s rozvrhnutím a dotáciou jednotlivých predmetov v reformných ročníkoch. Negatívnym 
javom je len to, že ešte stále chýbajú niektoré učebnice v týchto ročníkoch. Venovali sme sa 
aj analýze práce MZ.
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. Zvyšovali si svoju kvalifikáciu 
štúdiom cudzích jazykov – Mgr. Urbanová ANJ a Mgr. Nováková NJ 
MZ uskutočnilo v školskom roku 2010/2011 spolu 4 zasadnutia.

PK slovenského jazyka - vedúca Mgr.Helena Lednická

V pedagogicko-metodickej činnosti
vyučujúci SJL, ANJ vyučovali podľa UO, vzdelávacích štandardov MŠ SR, v 5.až 8. ročníku podľa 
ŠVP a ŠkVP, vyučujúce NEJ a RUJ vyučovali druhý cudzí jazyk v 6. až 8. ročníku podľa UO.
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Vyučujúci používali rovnakú stupnicu hodnotenia a rovnaké značky korekcie chýb, v jednotlivých 
ročníkoch napísali požadovaný počet diktátov a písomných prác s danými témami. 

Žiaci 5. a 9. ročníka dňa 8.11.2011 písali KOMPAR Pre deviatakov to bola príprava na T9.
Testovanie 9 sa uskutočnilo 14.3.2012, zúčastnili sa ho všetci žiaci 9.A,B triedy, mali 49,6% 
úspešnosť, čo je menej ako v rámci Slovenska – 54,5%.
Testovanie bolo zamerané aj na čítanie s porozumením, čo robí žiakom problémy. Hoci sa im 
vyučujúci snažili vytvoriť  podmienky, aby uspeli, nepodarilo sa dosiahnuť lepší výsledok.  Ako 
najťažšie sa javili otázky typu:   Čo nevyplýva z textu ? 
Príčiny neúspechu vidíme aj v nechuti žiakov  čítať rozsiahlejšie texty,  tipovanie správnej odpovede, 
náhlivosť a nepozornosť pri prepise do hárkov, neschopnosti objaviť skryté indície v texte, 
nesústredenosti pri práci, slabej motivácia učiť sa, lebo stredné školy príjmu bez problémov všetkých.  
Výsledky jednotlivých úloh sme so žiakmi podrobne analyzovali na cvičeniach zo SJL i na ostatných 
hodinách SJL.
Ako vyučujúci SJL sme spoločne rozoberali neúspešnosť a navrhli sme tieto opatrenia: zvýšiť úroveň 
čítania textov s porozumením aj na iných predmetoch,  častejšie precvičovať podobné formy v testoch 
na vyučovaní, využívať testy z minulých rokov, aby si žiaci zvykli na formuláciu otázok a zadanie 
úloh. 
      

Zapojenie žiakov do literárnych  súťaží a iné akcie: 
Počas celého školského roka sme venovali veľkú pozornosť talentovaným žiakom a viedli sme 
ich v príprave na rôzne súťaže – recitačné i literárne.
Pripravili sme pre žiakov besedy s regionálnymi autormi, s PaedDr. Gejzom Sádeckým,
a s Ing. Boženou Dobrovičovou, v októbri sme zorganizovali výstavu kníh spojenú s ich 
predajom.

Veľkú pozornosť sme venovali rozvoju čitateľskej gramotnosti, doplnili sme žiacku 
knižnicu o pestrú paletu kníh rôznych žánrov. Žiaci 3. a 9. ročníka opakovane navštívili 
okresnú knižnicu a stali sa jej čitateľmi. Po prvýkrát sme sa celá škola zapojili do  
celoslovenského čitateľského maratónu – spolu 182 žiakov školy.

Odborný profesijný rast 
Veľkú pozornosť vyučujúce venujú vlastnému odbornému rastu- vyučujúce NEJ a RUJ 

ukončili, vedúca PK sa zúčastňuje kontinuálneho vzdelávania v SJL na MPC v Trenčíne.
Štyri členky PK sa zúčastnili semináru E. Sadílekovej : Prednes poézie a prózy.

Materiálno – technické vybavenie  
Vedenie školy dbá na vybavenie modernými učebnými pomôckami, každoročne nám 
pribúdajú potrebné nástenné tabule, obrazové materiály na všetky jazyky, CD, DVD, slovníky 
a iné.

Hodnotenie splnenia hlavných úloh
Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce boli splnené, ale vyučujúci spoločne konštatovali, že klesá 

komunikačná úroveň spisovného jazyka, pravopisu i čitateľské zručnosti – technika čítania 
a čítanie s porozumením. Žiaci nemajú dostatočnú slovnú zásobu, lebo veľmi málo čítajú. V 6. 
ročníku si založili čitateľský denník, aby boli motivovaní prečítať aspoň odporúčanú knihu.
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PK matematiky, fyziky, technickej výchovy -   vedúca Mária Paholíková

Metodicko – pedagogická činnosť

Zasadnutia predmetovej komisie sa konali podľa plánu s daným programom.
Vyučovanie v ročníkoch 5, 6, 7, 8 prebiehalo podľa ŠVP a ŠkVP,   v 9. ročníku  podľa učebných 
osnov, vzdelávacích štandardov schválených MŠ SR. 
Vyučovanie v 8. ročníku bolo sťažené neskorým dodaním učebníc. Vyučujúci využívali 
materiály  zo starších učebníc, internetu, pracovných zošitov, pracovné listy, názorné pomôcky –
telesá, nástenné tabule,   Na hodinách fyziky boli využívané  k niektorým tematickým celkom 
prezentácie, žiaci robili jednoduché pokusy napr. v tematickom celku optika. 
Vyučujúci používali rovnakú stupnicu na hodnotenie písomných prác žiakov.
Žiaci napísali potrebný počet písomných prác a výstupný test.
Súťaže:
Pytagoriáda – celoslovenská matematická súťaž , ktorej školské kolo 17. 12. 2011. Úlohy riešilo 
30 žiakov 1. stupňa a 15 žiakov 2. stupňa. Okresného kola sa zúčastnili : Vančová Katarína 
a Kardoš Ondrej z 3. A  - úspešní riešitelia,  Sádecký Ivan zo 4.A  - umiestnil sa na 4. mieste.
Matematickú olympiádu  - školské kolo riešili 3 žiaci
KLOKAN –  je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov ZŠ. Vyhlasovateľom súťaže je 
asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej 
republike je EXAM testing, spol. s r. o. 
Súťaž sa uskutočnila 19. marca 2012. Z našej školy sa zúčastnilo tejto súťaže 10 žiakov 1. stupňa 
a 8 žiakov 2. stupňa. Všetci súťažiaci získali diplom. 

Úspešní riešitelia: 

Meno     Trieda      Body Úspešnosť
Umiestnenie v 

SR

Počet 
súťažiacich v 

SR
Vančová Katarína         3.A       72    80,0% 626. – 676.       7 346

Jaholčíková Nikola         4.B       71   78,9% 764. – 823.       6 645

Špániková Andrea        9.A       107   89,2% 138. – 142.       3 000

MAXÍK  celoslovenská matematická súťaž pre žiakov prvého stupňa ZŠ prebiehajúca od októbra 
do mája. Žiaci riešia 6 úloh  doma. Do súťaže sa prihlásilo a úlohy riešilo 12 žiakov.
MAXS  celoslovenská súťaž pre žiakov druhého stupňa ZŠ v termíne od októbra do mája. Žiaci 
doma riešia tri povinné úlohy a tri si vyberajú sami podľa daných pravidiel. Do súťaže sa 
prihlásilo 6 žiakov
Technická olympiáda okresného kola v jeseni sa zúčastnili: Tomana Milan zo 7.A – bol úspešný
riešiteľ.
Testovanie 9. ročník bolo 14.3.2012. Žiaci našej školy mali úspešnosť 57,8%, čo je trochu 

lepšie oproti slovenskému priemeru – 56,4%. Andrea Špániková dosiahla úspešnosť 100%.
Príprava prebiehala v rámci krúžku, pred testovaním aj na hodinách matematiky.
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K lepším výsledkom v budúcnosti vyučujúci navrhujú: riešiť viac úloh na rozvoj matematickej 
gramotnosti, čítanie grafov, obrázkov, rozvoj logického myslenia, predstavivosti telies, 
správnemu zápisu úloh, zaraďovať zaujímavejšie úlohy z bežného života, aby žiaci videli 
využitie matematiky v bežnom živote. Žiaci však musia zlepšiť aj techniku čítania.

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

V predmetovej komisii Človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a hodnoty v školskom 
roku 2011/2012 pracoval 8 členov pedagogického zboru. Predmetová komisia mala 
v priebehu školského roka 4 zasadnutia. Augustové zasadnutie bolo zamerané na 
prerokovanie a schválenie TVVP pre jednotlivé predmety a ročníky 5. – 9. 
Obsahom druhého stretnutia bola rozsiahla prednáška na tému aktuálna školská legislatíva
a učebné štýly. Prednášku si pripravila VP, ktorá sa zúčastňovala špecializačného 
vzdelávania výchovný poradca v MPC v Trenčíne. Cieľom prednášky bolo zvýšiť právne 
vedomie pedagógov.
Kolegyne veľmi pozitívne hodnotili najmä obsah tretieho zasadnutia PK zamerané na 
posilnenie psychologickej odolnosti a relaxačné metódy v školskej praxi, ako i zvládanie 
záťažových situácií. Prednášku a zároveň relaxačné cvičenia si pripravila vedúca PK.
Záverečné zasadnutie PK sa nieslo v duchu vyhodnotenia práce PK a analýzy práce 
pedagógov. Aktívne a tvorivo sa diskutovalo o nových učebniciach, pracovných listoch, o ich 
obsahovej i grafickej stránke. 
Škola sa zapojila do vzdelávacieho programu Modrá škola, ktorý sa plne aplikoval na hodine 
biológie a chémie. Pozitívne hodnotíme výchovnú činnosť projektu, ktorá bola zameraná na 
potrebu čistej vody, udržateľnú spotrebu energie a zvýšenie povedomia v oblasti separácie 
odpadov.  
V rámci napĺňania úloh z NPFG žiaci 9. ročníka boli zapojení do celoročného projektu Moja 
família. Pod vedením lektorky získavali základy finančnej gramotnosti. 

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

Pedagogicko - metodická činnosť
Vyučujúci HUV, TSV, VYV a VUM vyučovali podľa učebných osnov, vzdelávacích 
štandardov schválených ministerstvom školstva SR, podľa ŠVP, ŠkVP a TVVP, ktoré boli 
schválené na prvom zasadnutí PK.
Na stretnutiach si vyučujúci navzájom vymieňali skúsenosti z vyučovania, do vyučovacieho 
procesu zavádzali nové spôsoby výučby, aj rôzne netradičné hry a výtvarné techniky. Na 
telesnej výchove sa zaviedli do vyučovania nové netradičné hry ak sú rope-skipping, 
speedminton, na výtvarnej výchove batikovanie rôznymi technikami a pletenie predmetov 
z papiera podľa vlastnej fantázie.
Žiaci reprezentovali školu na rôznych súťažiach počas celého školského roka, na ktorých 
dosahovali výborné výsledky. 
Materiálno – technická oblasť
Vyučujúci na hodinách používali metodický materiál, internet, odborné časopisy a knihy, CD, 
DVD, video a mg - nahrávky, ktoré im zabezpečila škola. Vyučovanie spestrili vlastnými 
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prezentáciami. Na stretnutiach podľa plánu PK si navzájom vymieňali skúsenosti, poznatky 
a nápady, ktoré využívali pri vyučovaní. Žiaci na hodinách využívali IKT, odbornú literatúru, 
netradičné športové aktivity, internet a odbornú literatúru, spoznali nové pomôcky na 
športovanie a výtvarné techniky.
Kabinet TSV sme doplnili o nové pomôcky: stolnotenisové rakety a pingpongové loptičky, 
Kabinet VYV: 2 sady farebných výkresov, obrazový materiál 
Kabinet HUV: Výukové CD pre 6. ročník – sada, Výukové CD pre 1. stupeň, obrazový 
materiál.
Odborný profesijný rast

Vyučujúci sa počas roka zúčastňovali na rôznych školeniach a seminároch. Mgr. Špániková 
absolvovala  školenie pre učiteľov TSV – rope skipping, ktoré je zamerané na netradičné 
cvičenie so švihadlami. Je vhodné pre žiakov 2. stupňa. Mgr. Brveník sa zúčastnil na zimnom 
kurze v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu a v jarnom období vodácky kurz.

Kontrolno – riadiaca činnosť.
Výchovno-vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VsŠ, ŠVP, ŠkVP, TVVP, ktoré boli 
prispôsobené podmienkam školy a to najmä na hodinách telesnej výchovy. Počas školského 
roka boli žiaci testovaní vo viacerých športových disciplínach, ktoré poskytli školské 
priestory. Každoročne na začiatku a na konci školského roka prebieha Eurofit testovanie
žiakov, ktoré je zamerané na zistenie všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 
žiakov. Dievčatá aj chlapci spĺňajú priemerný štandard. Testovanie všeobecnej pohybovej 
výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu celého štúdia na 2. stupni  
ZŠ. V tomto školskom roku sme sa druhý krát zapojili do kampane Slovenskej gymnastickej 
federácie s cieľom ovplyvniť nepriaznivú situáciu vo vývine detí a mládeže pre nedostatok
pohybu a nadváhy v podobe Gym-fit testovania. Celkové hodnotenie žiakov je priemerné 
a budeme v ňom pokračovať aj v budúcom školskom roku, nakoľko motivuje žiakov k lepším 
výkonom a priaznivo pôsobí na ich vývin.

H. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY:

1.Žiacky parlament:

Aj v tomto školskom roku pracoval v škole žiacky parlament. V žiackom parlamente 
pracovali zástupcovia z každej triedy žiakov  4. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Jaššovej. 
Parlament sa schádzal raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie.
Činnosť  žiackeho parlamentu vychádzala z plánu, ktorý bol  v priebehu roka  doplňovaný 
podľa námetov žiakov. Väčšina aktivít vychádza z ľudových tradícií, ktoré sa už roky 
dodržiavajú v našej obci. 
V októbri členovia parlamentu spolupracovali so ŠPZ  pri organizácii aktivít súvisiacich 
s Týždňom zdravej výživy a triedy sa zapojili do výtvarnej súťaže V krajine OVOZEL.. 
V novembri sa v rámci Týždňa protidrogových aktivít v spolupráci s koordinátorom 
protidrogových aktivít podieľali na organizácii turnajov vo florbale, kotúľanej vybíjanej 
a stolnom tenise.
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V decembri pripravili žiaci 9. ročníka všetkým stretnutie s Mikulášom a členovia 
parlamentu sa zapojili do prípravy a priebehu Medovníkových Vianoc.
V januári členovia parlamentu pripravili rôzne súťaže na karneval pre 1. aj 2. stupeň 
a postarali sa o dobrý priebeh oboch karnevalov. 
Vo februári opäť prišli fašiangové masky z obce, a triedy ich vítali s pripravenými vlastnými 
triednymi maskami. Fašiangové zvyky v obci majú dlhoročnú tradíciu.
V apríli sa členovia parlamentu aktívne zapojili do Dňa narcisov. Vyzbierané prostriedky 
sme odoslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave.
V júni sa žiaci aktívne zapojili do prípravy Dňa detí, kde si staršie žiačky pripravili pre 
žiakov 1. stupňa rôzne atrakcie.
Pred koncom školského roka sa veľkému záujmu tešila  Dobšinského rozprávkovú noc, 
ktorá bola určená pre žiakov 3. – 6. ročníka. Na príprave a priebehu sa podieľal celý 
pedagogický kolektív, ktorým pomáhali členovia parlamentu a žiaci 7. – 9. ročníka. 
Záver školského sa niesol v atmosfére prípravy 8. ročníka Školskej akadémie. Na jej tvorbe 
a príprave sa podieľali pedagógovia i žiaci.  
Počas školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu, ktorú vyhrala v tomto roku 
trieda 8. A.  Odmenou pre víťaza bol 1 deň voľna, ktorý využili na spoločný výlet so svojou 
triednou učiteľkou. 

2.Škola podporujúca zdravie :

Činnosť ŠPZ vychádzala z plánu na šk. rok 2011/2012. Jednotlivé podujatia boli 
uskutočňované v spolupráci so žiackym parlamentom.
V prvých mesiacoch školského roka bola činnosť zameraná na zdravú výživu a zdravý 

životný štýl. Počas Týždňa zdravej výživy  sme  so žiakmi pripravili výstavku výpestkov 
ovocia a zeleniny. Týždeň zdravej výživy pokračoval výtvarnou súťažou V krajine 
OVOZEL, ktorá prebiehala až dokonca novembra. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 
a vytvorili veľmi nápadité práce, ktoré  boli vystavené na chodbe. 
Vdecembri sme pre žiakov pripravili stretnutie s Mikulášom a v predvianočnom období 
tvorivé popoludnie s názvom Medovníkové Vianoce. Poďakovanie patrí rodičom žiakov,  
ktorí ochotne napiekli pre nás  medovníky a niektorí z nich prišli deťom ukázať ako ich treba 
zdobiť. Ozdobenými medovníkmi sme v spolupráci so žiackym parlamentom  potešili 
občanov obce Domaniža.
V druhom polroku sme uskutočnili tradičné podujatia – karneval,  reláciu pri príležitosti Dňa 
vody,  podporili sme Deň narcisov.
Činnosť školy prezentujeme na verejnosti prostredníctvom  vitríny v obci. Rodičom 
umožňujeme nahliadnuť do školského života ich detí prostredníctvom pravidelného Dňa 
otvorených dverí.

3.Rozhlasové relácie, kultúrne podujatia, súťaže:

Uplynulý školský rok bol veľmi bohatý na aktivity, ktoré sa uskutočnili na našej škole. Žiaci 
sa zúčastnili rôznych kultúrnych akcií, besied a v spolupráci s vyučujúcimi pripravili rôzne 
kultúrne vystúpenia napr: Deň matiek, Stretnutie s dôchodcami, vystúpenie tanečno –
dramatického krúžku pre žiakov MŠ a hlavne vystúpenie žiakov na 8.ročníku Školskej 
akadémie. 
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Ďalšie aktivity:
 Noc výskumníka v Bratislave

 Pani Tekvička – výstava výrobkov z prírodných materiálov

 V krajine Ovozel – výtvarná súťaž spojená s výstavou

 Dni športu 

 Vianočná besiedka – Jasličková slávnosť

 Navštívi nás  Mikuláš  

 Detský karneval 

 Vianočné besiedky – posedenie žiakov v triedach

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy

 Medovníkové popoludnie  
 Deň narcisov 

 Deň vody – pohár vody pre zdravie 

 Deň detí - Olympijský festival detí a mládeže  
 Týždeň protidrogových aktivít  

 Fašiangy v škole
 Výstava  - Hladná planéta 

 Dobšinského rozprávková noc

 Lyžiarsky výcvik 
 Návšteva dopravného ihriska – 3. a 4. ročník

 Uskutočnila sa súťaž v  prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

 Matematické súťaže MAKS, MAKSÍK, KLOKAN, MO a Pytagoriáda

 Pre žiakov 5. a 9. ročníka sme pripravili skúšobné testovanie KOMPARO

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“

 Súťaž v kreslení na chodník

 Netradičné športové disciplíny – športové popoludnie v ŠKD

 Pozorovanie Slnka – 8. a 9. ročník

 Výstava kníh spojená s predajom

 Návšteva knižnice v Pov. Bystrici – 3. ročník a 9.B

 Čítajme si –Najpočetnejší detský čitateľský maratón
 Moja Família – súťaž z finančnej gramotnosti, celoročný projekt

 DILONG STAR – spevácka súťaž

Besedy:
 Ako trávim voľný čas – besedy na TH

 beseda s gynekológom MUDr. Kmeťkom o dospievaní

 Riziko práce v zahraničí – pre končiacich žiakov

 Trestnoprávna zodpovednosť pre žiakov 8. A
 RESET pre 8. a 9. ročník – beseda s pracovníkmi resocializačného zariadenia 

a klientmi, ktorí prešli drogovou závislosťou

 Beseda s regionálnymi spisovateľmi – PaedDr. Sádeckým, Ing. Dobrovičovou
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 Dospievanie je ťažké – beseda s Mgr. Baligovou

 Beseda s misionárom z Indie

Pre žiakov našej školy sme tento školský rok organizovali aj výchovné koncerty:
 Abba  - Jackson – moderná hudba v opernom prevedení
 Živá voda – VK o význame vody
 Pre žiakov 1. – 5. ročníka  VK v ANJ – rozprávkový príbeh s aktívnou účasťou 

detí
 Jack a fazuľka - divadlo
 Aladinova lampa - divadlo
 Profesor Indigo – výchova k slušnému správaniu
 Vzdušné zámky – protidrogová výchova
 Komu sa nelení, tomu sa zelení – VK ku Dňu vody

Exkurzie
Žiaci 3. a 4. ročníka boli na exkurzii v hvezdárni v Žiari nad Hronom, žiaci 2. stupňa zasa na 
Devíne, deviataci na ČOV v Domaniži, druháci si v rámci exkurzie pozreli výrobu a služby 
v obci, v máji boli žiaci na exkurzii v SNM v Martine a tiež sa naši žiaci zúčastnili na Noci 
výskumníka v Bratislave.
Školské výlety si organizovali jednotlivé triedy  spolu so svojimi triednymi učiteľmi. 1.A, 2.A,  
5.A – boli v bratislavskej ZOO, 6.B, 7.A, 8.A  a 9.A – navštívili na 2 dni Vysoké Tatry, 9.B –
tiež na 2 dni Manínsku tiesňavu, tretiaci, štvrtáci a 6.A si zvolili turistiku a opekačku v prírode.

Krúžková činnosť
V školskom roku 2011/12 pracovalo na škole 23 krúžkov všestranného zamerania. 19 krúžkov 
viedli pedagogickí pracovníci, 3 vedúci krúžku boli z radov rodičov a 1 študent SŠ.

Zbery
Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 6496 kg.

Rozhlasové relácie

Na škole sa uskutočnili tieto relácie :
 Zdravá výživa
 Relácia o škodlivosti fajčenia – nefajčiarsky deň
 Relácia ku dňu učiteľov
 Deň Zeme
 Sviatok práce, vstup do EU
 Deň detí
 Svetový deň boja proti drogám

Súťaže
Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaží, v ktorých dosahovali úspechy 
od účasti v okresných kolách až po účasť na majstrovstvách SR. Zapojili sme sa do týchto
súťaží: 
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školské kolo:
Šaliansky Maťko, geografická olympiáda, Európa v škole, Vesmír očami detí, MO, 

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

Cezpoľný beh, florbal st. a ml. žiaci, futbal, technická olympiáda, malý futbal ml.,st. 
žiaci, stolný tenis, vybíjaná dievčat,  Šaliansky Maťko, aranžovanie: „Krása jesene“, 
„Čaro Vianoc“, „Veľkonočné aranžovanie“, olympiáda v ANJ,  Európa v škole,  
geografická olympiáda, Orion florbal cap st., ml. žiaci, dejepisná olympiáda, vesmír 
očami detí, Hviezdoslavov Kubín, Šmarhanovskej Mariková, Pytagoriáda,  Mladý 
lesník, Slávik Slovenska, geografická olympiáda, Škrábikov Rajec, strelecká súťaž

krajské súťaže:
strelecká súťaž,  Hviezdoslavov Kubín, MAKS, MAKSÍK

celoslovenské súťaže:
                           O cenu Dominika Tatarku, MAKS, MAKSÍK
medzinárodné súťaže:
                           DILONGSTAR, MATEMATICKÝ KLOKAN 

Úspechy: 
Okresné kolo:
„Krása jesene“: Bronislava Mišúrová – 1. miesto,  Nikola Jaholčíková – 3. miesto
„Čaro Vianoc“: Ivona Špániková – 1.a 3. miesto, Nikola Jaholčíková – 1. miesto, 
                          Ema Tkáčová – 2. Miesto
   „Veľkonočné aranžovanie“: Nikola Jaholčíková – 1. miesto, Alžbeta Vančová – 2. miesto 
Stolný tenis: Milan Špánik,  D. Kopecký, I. Babej, M. Gálik – 3. miesto
                     S. Babejová, M. Pivarčiová, M. Pilárová, M. Kováčiková P. Chovancová –   
                     3.miesto
Orion florbal cap: ml. žiaci Augustín, Kolár, Lednický, Dudák, M. Čelko, R. Čelko, P. 

Sádecký, J.  Gardian, J. Villín, B. Lednický, T. Špánik – 3.miesto
                               st. žiaci  S. Čelko, J. Dubovan, L. Sádecký, Matej Špánik, K. Šušiak,        

E. Lagin, L. Čelko, P. Čerňanský, M. Dúbravka, T. Kardoš, Ľ. Vančo,                         
A. Lednický  - 2. miesto     

Dejepisná olympiáda. J. Blažek – 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín. A. Haviar – 1. miesto
Škrábikov Rajec: I. Sádecký – 2. miesto
Šmarhanovskej Mariková – V. Jakubská – 3. miesto
Olympiáda v ANJ - A. Špániková – 4. miesto
Pytagoriáda - I. Sádecký – 4. miesto

Krajské kolo:
Strelecká súťaž: S. Čelko, Matej Špánik, Stanislava Chovancová – 3. miesto
                           S. Čelko, Matej Špánik, M. Gálik, I. Babej – 1. miesto
                           S. Chovancová, P. Chovancová, K. Matejičková – 2. miesto 
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Celoslovenská súťaž:
   MAKS: A. Špániková – 4. miesto v kraji, 60. miesto  v SR 
   MAKSÍK: M. Kalvasterová – 3. – 6. miesto v kraji, 54. – 76. miesto v SR
                     V. Jakubská - 3. – 6. miesto v kraji, 54. – 76. miesto v SR

Medzinárodné súťaže:
DilongStar: I. Sádecký – 1. miesto 

  Matematický klokan: A. Špániková – školský šampión
                                    K. Vančová – úspešný riešiteľ        
                                     N. Jaholčíková – úspešný riešiteľ

4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD 

Cieľom výchovnej činnosti ŠKD je  pomáhať pri formovaní žiaka po stránke rozumovej, 
mravnej, pracovnej, telesnej, estetickej a snažiť sa, aby si vážili 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 taktiež rozvíjať fantáziu, 
tvorivosť, aktivitu, samostatnosť.
1.oddelenie: 1-2- 3-4.trieda ZŠ Domaniža, 25 detí
Počet detí: 1.A : 13 detí         2.A : 10 deti   3.A : 1 dieťa     4.A : 1 dieťa

Činnosti, do ktorých sa žiaci zapájali, boli všestranné. Deti absolvovali šarkaniádu-
kolektívne zhotovovanie šarkana, ovocníčkov- výtvarnú súťaž. Venovali pozornosť stromom 
na jeseň, jesennému upratovaniu v okolí ŠKD, zvieratkám okolo nás. Pripomenuli si Svetový 
deň mlieka, Svetový deň výživy , mesiac úcty k starším, Európsky týždeň proti drogám,
ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím. Súťažili o najlepšieho tanečníka a o  
najkrajší jesenný a zimný obrázok.
Priblížili si vianočné tradície – Sv. Barbora, Mikuláš, Lucia.
Zhotovili kŕmidlá, venovali sa starostlivosti o prezimovanie vtáčikov.
Potulky zimnou prírodou boli spojené s hrami v snehu, deti zdobili vianočný stromček a 
posedenie pri vianočných koledách bolo spojené so vzájomným obdarovaním sa.
V II .polroku vyrobili pozdrav  k Sv. Valentínu, pripomenuli si fašiangové ľudové tradície, 
marec- mesiac knihy, Svetový deň vody, zorganizovali družinársky karneval, kde si zhotovili 
vlastné masky. Navštívili knižnicu v Domaniži, zaspievali piesne o jari, spoznali domáce 
zvieratká a ich mláďatá.
Zhotovili si plagát ku Dňu Zeme, veľkonočné ozdoby, jarné námety, zakladali herbár, 
absolvovali vychádzky do prírody, hry na školskom ihrisku, súťažili v kresbe na chodník. Pre 
mamičky vyrobili darček a naučili sa básničky. Venovali pozornosť aj svojej rodine.
Medzinárodný deň detí bol plný hier a zábavy. Dramatizovali humorné situácie zo života, 
opravili poškodené hračky, zhodnotili celoročnú prácu.
V  ŠKD od 23.4. – 27.4.2012 a od 4.6. – 8.6.2012 absolvovala odbornú náčuvovú prax 
študentka strednej pedagogickej a sociálnej akadémie Turčianske Teplice. 
V termíne od 14.5. – 25.5.2012 absolvovala odbornú prax študentka pedagogickej a sociálnej
akadémie sv. Andreja – Svorada a Benedikta  v Trenčíne.
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I. PROJEKTY:

V tomto školskom roku sme realizovali projekt Počítač v knižnici na revitalizáciu školskej 
knižnice v celkovej sume 2 210 €. Nakúpili sme 100 nových knižných titulov do žiackej 
knižnice a tiež nový systém Clavius na evidenciu kníh cez počítačový program. Sprievodnými 
podujatiami projektu boli besedy, súťaže a výstava kníh.
Celoročný projekt Moja família pre žiakov 9. ročníka bol zameraný na rozvoj finančnej 
gramotnosti končiacich žiakov. Vypracovali a odoslali sme projekt Nech sa nám netúlajú, 
v ktorom sme neboli úspešní.

J. VÝSLEDKY  INŠPEKČNEJ  ČINNOSTI:

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2012
Druh inšpekcie: tematická
Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v ZŠ
Závery:
V ŠkVP boli vymedzené vlastné ciele výchovy a vzdelávania, ktoré boli zamerané na získanie 
všeobecných vedomostí a zručností vo všetkých povinných a voliteľných predmetoch, na 
zabezpečenie kvalitnej prípravy v cudzích jazykoch, dosiahnutie vyššej počítačovej 
gramotnosti a využívanie IKT. Štruktúra ŠkVP bola v súlade so školským zákonom, počet 
vyučovacích hodín v UP zodpovedal počtu v RUP. Voliteľné hodiny boli využité na 
posilnenie vyučovacích predmetov a na realizáciu troch samostatných učebných predmetov.
UO predmetov boli súčasťou ŠkVP, boli rozpracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 
štandardom. ŠkVP bol prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školy, v jednotlivých 
častiach boli zapracované aktuálne zmeny. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
a pedagogických zamestnancov bol súčasťou ŠkVP, ročný plán kontinuálneho vzdelávania 
vychádzal z potrieb školy a záujmu pedagógov. Organizácia vyučovania bola v súlade 
s platnými právnymi normami. Škola mala stanovené podmienky na zaistenie BOZ žiakov 
a pedagogických zamestnancov. V ŠkVP boli zadefinované podmienky výchovy 
a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP, boli pre nich vypracované individuálne programy. 
V ŠkVP bol implementovaný Národný štandard finančnej gramotnosti.

K. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY:

Ukazovateľ II.polrok 2010/11 II.polrok2011/12
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, kam boli presťahované po 
odpredaji budovy obcou súkromnému podnikateľovi. Výučba TV stále prebieha na chodbách 
školy a na asfaltovom ihrisku pri škole. 
V rámci zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia školy sme priebežne vybavili 
kabinety novými učebnými pomôckami, mapami, nástennými tabuľami, výukovými 
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programami, slovníkmi. Po vybavení 3 tried nábytkom sú už všetky triedy zariadené esteticky 
a spĺňajú aj hygienicko-zdravotné kritériá. Počas jarných prázdnin bolo 5 učební a 2 kabinety 
vymaľované, čím sa rovnako skvalitnilo pracovné prostredie. Na skvalitnenie vyučovania 
informatiky sme zakúpili v tomto školskom roku 4 žiacke počítače a 8 notebookov tak, aby 
každý učiteľ mal pridelený svoj prenosný počítač. Týmto opatrením sa zvýši kvalita domácej 
prípravy učiteľov a celková flexibilita pri využití modrených vyučovacích postupov.

L. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY:

Dotácia zo štátneho rozpočtu -  317 787 € .
Vzdelávacie poukazy – 5 626 €,  70 % z dotácie ( 2 436 €) sme vyplatili na mzdy 
vedúcich krúžkov a 30 % ( 900 € ) sme investovali na chod a činnosť krúžkov. 
Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniža – 6 500 €
Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  304 € za 1.-6. mesiac 2012
Dotácia na dopravné pre žiakov do 30.6.2012:  16 000 €, vyplatené za 1. a 2. mesiac 
3 524,90 € a za 3.-6. mesiac 2012 7 080 €.

M. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY ŠKOLY:

Školské vyučovanie  začína o 7,40 hod.  Počas prestávok sa žiaci zdržujú v triede. Počas 
veľkej prestávky, ktorá je 15 min, žiaci sa môžu pohybovať po budove školy. Činnosť 
krúžkov a popoludňajšie vyučovanie sa začína o 13, 30 hod.

N.VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY:

V septembri 2011 sme 195 žiakom našej školy rozdali  vzdelávacie poukazy. 194 žiakov 
odovzdalo poukazy do krúžkov na našej škole. Svoje schopnosti a zručnosti majú možnosť 
žiaci rozvíjať spolu v 23 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 deviatych ročníkov ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Každý mesiac 
ponúkame rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí.

P. SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI:

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži a Sádočnom, v rámci 
metodického združenia aj so ZŠ Prečín.  Učiteľky MŠ spolu s budúcimi prvákmi navštevujú
1. ročník. 
Spolupracujeme so firmou POLEŠKO, ktorá na škole zabezpečuje BOZP a PO pre žiakov 
a zamestnancov školy. Technik bezpečnosti práce mesačne kontroluje bezpečnosť pri práci 
a požiarnu bezpečnosť. V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie Ochrana 
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človeka a prírody, v rámci ktorého sme nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu žiaci spolu 
so zamestnancami zvládli dobre. 
Dobrá je spolupráca s OcÚ Domaniža, ktorý nám podľa potreby poskytuje pomocných 
pracovníkov pri svojpomocných opravách a údržbe budovy školy.

Doporučenia pre budúci školský rok:

Pokračovať v realizácii obsahovej prestavby, vypracovať ŠkVP pre 9. ročník
a prehodnotiť ostatné ročníky
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
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  25.6.2012                                        

Predkladá:    Mgr. Naďa Kováčiková
                                                                                                         riaditeľka školy     
Prerokované v pedagogickej rade ZŠ   dňa 3.7.2012.

Vyjadrenie rady školy: 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ  Domaniža za 

školský rok 2011/2012 bola prerokovaná v rade školy dňa 26.6.2012

                                      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 2011/2012. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

4/2012 B-3.

Dňa 28.8.2012                                                                Jozef Gálik, starosta obce Domaniža


