
 

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

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2014/2015 

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

Základné identifikačné údaje 

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

Adresa školy 018 16 Domaniža 103 

Telefón +421 x 042/4394541 

E-mail zs@zsdomaniza.edu.sk 

WWW stránka zsdomaniza.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Domaniža 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

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

ZRŠ Mgr. Gabriela Špániková 042/4394541     

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Iveta Slížová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Anna Nováková   

ostatní zamestnanci Alena Augustínová   

      

zástupcovia rodičov Zuzana Mišúrová   

  Janette Svoradová    

  Marián Slyško   

      

zástupca zriaďovateľa Ing. Marián Augustín   

  Ing. Ľubica Kopecká   

  Miroslav Kvaššay   



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 
Mgr. Janka 
Jaššová 

predmety primárneho 
vzdelávania 

  

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Helena 
Lednická 

spoločenskovedné 
predmety 

  

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Miroslav 
Brveník 

prírodovedné predmety   

 
Analýza práce metodického združenia 

 Náplňou prvého zasadnutia bolo určenie hlavných cieľov MZ a vypracovanie Plánu 

práce MZ pre šk. rok 2014/2015. Pozornosť členovia venovali hodnoteniu a klasifikácii 

predmetov v 1. – 4. ročníku. Mgr. Nováková  informovala o výsledkoch testovania 

KOMPARO v 4. ročníku, ktoré prebehlo v máji 2014. Výsledky testov žiakov boli primerané 

ich výsledkom na vyučovaní. Členovia MZ sa individuálne venovali vypracovaniu časovo-

tematických plánov a zapracovali do nich prierezové témy podľa ŠVP. 

 Na druhom zasadnutí Mgr. Motlová priblížila prítomným vyučovanie pomocou 

využívania metódy CLIL na vyučovaní. Mgr. Jaššová oboznámila prítomných s obsahom 

Globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy a rôznymi materiálmi, ktoré sú 

zverejnené na www.globalnevzdelavanie.sk.  

Na treťom zasadnutí sa členovia venovali inovovanému ŠVP a zmenám, ktoré prináša. 

Oboznámili sa s novým Rámcovým učebným plánom a prerokovali využitie disponibilných 

hodín v jednotlivých ročníkoch. Podľa inovovaného ŠVP sa budú učiť žiaci 1. a 5. ročníka 

v šk. roku 2015/2016.  

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

informovala o výsledkoch testovania KOMPARO v 4. ročníku, ktoré prebehlo v máji 2015. Je 

potrebné v budúcich školských rokoch venovať väčšiu pozornosť práci s testami s rôznymi 

typmi úloh. Problémy žiakom robilo aj zapisovanie do hárkov na odpovede. Vyučujúce sa 

počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, pripravovali žiakov na rôzne 

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

vystúpenia v obci, na ktorých reprezentovali našu školu. Počas školského roka sa žiaci na 1. 

stupni so svojimi vyučujúcimi zapojili do 19 súťaží.  

Analýza práce PK spoločenskovedné predmety  

 

V predmetovej komisii pracovalo 10 členov a ich činnosť bola zameraná na tieto aktivity: 

             a) pedagogicko-metodická činnosť  

vyučujúci - vyučovali podľa UO, VŠ MŠ SR, ŠVP a ŠkVP, 

                 - používali rovnakú stupnicu hodnotenia, rovnaké značky korekcie chýb,  

     - v ročníkoch napísali požadovaný počet diktátov a písomných prác s danými 

témami, slohové práce hodnotili podľa stupnice, ktorú odporučilo MPC TN.  

 



b) profesijný rast  

Vzdelávanie – G. Špániková – funkčné vzdelávanie, e-testovanie, 

  D. Kovačovičová – e-testovanie, 

c) materiálno- technické vybavenie 

Vedenie školy veľmi dbá, aby sme mali a zároveň využívali moderné učebné pomôcky 

a každý rok pribudnú nové. Okrem interaktívnych tabúľ, PC pribudli i tablety a nové knihy do 

ŽK.  

d) kontrolný a riadiaci proces 

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

e) hodnotenie splnenia hlavných úloh 

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

Kompara a T9/2015, tam sa nedarí posunúť percento úspešnosti vyššie. Aj keď robíme rôzne 

opatrenia, záujem o lepšie výkony zo strany žiakov nemáme. Problém vidíme v tom, že 

deviataci nemajú žiadnu motiváciu, aby sa lepšie pripravovali na stredoškolské štúdium, 

pretože do vybranej školy sa dostanú bez ťažkostí. 

f) zasadnutia PK 

Členky PK sa stretli 4x v roku, dve členky sú vyučujúce z 1. stupňa ZŠ, spolupráca s 1. 

stupňom bola veľmi aktívna. 

g) spolupráca s rodičmi 

Rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdzky na informácie o svojich 

deťoch. 

h) opatrenia na zlepšenie čitateľskej gramotnosti 

- disponibilnými hodinami posilniť slovenský jazyk, 

- zvyšovať záujem o čítanie formou  Dobšinského rozprávkovej noci, besedami so 

spisovateľmi, požičiavaním kníh zo ŽK,  

- hodiny jazykov zaradiť v rozvrhu na začiatok vyučovania, 

- žiakom umožniť doučovanie zo SJ formou krúžku, doučovania, 

- čitateľskú gramotnosť rozvíjať aj na ostatných predmetoch. 

i) zapojenie žiakov do olympiád a súťaží 

Literárne súťaže: 48 žiakov 

Olympiáda v ANJ: 2 žiaci 

Geografická olympiáda: 5 žiakov 

Dejepisná olympiáda: 1žiak 

Biblická olympiáda: 4 žiaci 

Biblia očami detí: všetci žiaci školy 

Výtvarné súťaže: 36  

Hudobné súťaže: 12 

Internetové súťaže: 13  

Aranžovanie: 2 

 

Analýza práce Prírodovednej predmetovej komisie 

a) pedagogicko-metodická činnosť a ciele 

 Prírodovedná predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku štyri krát. 

Počas školského roku naplnila PK všetky nasledovné ciele: 

 Posilniť autonómnosť metodického orgánu a jeho spoluúčasť na zefektívnení 

práce školy. Činnosť PK zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese a monitorovanie úrovne vzdelávacích 

výsledkov žiakov.  



 Snažiť sa o vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

vzťahu žiakov ku prírodným vedám.  

 Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na 

environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti zameranú najmä na 

vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych 

postojov a správania žiakov k životnému prostrediu.  

 Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 

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

Svetového dňa výživy 16.10. Vyhlásiť tematické aktivity na zvýšenie 

konzumácie ovocia a zeleniny.  

 Dôsledne dodržiavať zásady prevencie rizikového správania žiakov v škole. 

Efektívne   riešiť situácie ohrozujúce zdravie žiakov, ale i prevenciu úrazov 

žiakov v škole. 

 Spolupracovať s výchovným poradcom na škole najmä pri hodnotení detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré 

sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad 

dieťa splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania postupovať 

podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov.       

 V mesiacoch máj - jún 2015 zrealizovať výstupné testy v ročníkoch 5., 6.,7., 8. 

a 9. z príslušných predmetov. 

 V predmete matematika realizovať aj štvrťročné písomné práce.Dodržiavať 

stanovený počet písomných prác a stupnicu na ich hodnotenie. 

 Dodržiavať stanovený počet laboratórnych prác z fyziky a chémie. Archivovať 

písomné a laboratórne práce. 

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

schopnosť argumentovať a správne používať odborné pojmy.Rozvíjať u žiakov 

komunikačné schopnosti - učiť ich vyjadrovať svoj názor, prijímať iný názor 

a prijímať kritiku. 

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

IKT, časopisy, TV, využívanie rôznych pomôcok a pod. 

 Pre zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov na hodinách TSV zavádzať do 

vyučovacieho procesu nové netradičné športy.  Zorganizovať a zrealizovať 

týždeň športových aktivít v popoludňajších hodinách. 

 Motivovať žiakov k účasti na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

a pripravovať ich na ne formou krúžkovej činnosti. Zúčastňovať sa na 

predmetových olympiádach a ostatných súťažiach.  

 Spolupracovať s MZ, aby sa zabezpečil plynulý a bezproblémový prechod 

žiakov z 1. na 2. stupeň. 

 Zorganizovať školskú exkurziu na podujatie Noc s výskumníkom. Zorganizovať 

lyžiarsky výcvik. 

 Spolupodieľať sa na všetkých ostatných školských akciách a aktivitách. 

  

b)  zapojenie do predmetových olympiád a súťaží: 

Školské majstrovstvá SR, celoslovenské kolo - 7. miesto   

Národná liga mládeže v streľbe so vzduchových zbraní, celoslovenská súťaž – 3 x 1. miesto 

a 3. miesto         



Porovnávacia súťaž ZŠ v streľbe, krajské kolo – 1. miesto  

Coca cola školský pohár, futbal, regionálne kolo – 2. miesto   

Jednota cup, malý futbal, starší žiaci, regionálne kolo – 2. miesto  

Technická olympiáda, okresné kolo – kat. A – 2. miesto             

Technická olympiáda, okresné kolo - kat. B – 5. miesto             

iBOBOR, celoslovenské kolo – úspešní riešitelia    

Biologická olympiáda, kat. C, okresné kolo – 3. miesto   

Biologická olympiáda, kat. D, okresné kolo – 1. miesto             

Pytagoriáda, okresné kolo – 2. a 3. miesto                 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 165 

Počet tried: 10 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

počet žiakov 14 19 21 13 13 13 26 17 29 165 

z toho ŠVVP   1 1     4 2 2 2 12 

z toho v ŠKD 14 13  3  2  1           

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat  15/8 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat 14/8 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 6/1 

 

 



 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015 

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

Počet žiakov  0 0  0  0  0  29  29  

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Stredná zdravotnícka  škola Žilina,   -  prijatá 1 žiačka. 

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica – prijatých 8 žiakov. 

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica – prijatí 2 žiaci. 

Gymnázium, Školská 234/8 Považská Bystrica  - prijatá 1 žiačka. 

Obchodná akadémia , Jesenského 259/6 , Považská Bystrica – prijatých 5  žiakov. 

Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice   -prijatá 1 žiačka. 

Stredná odborná škola, Slovenských partizánov  1129/49, Považská Bystrica – prijatých 6 

žiakov, z toho 3 žiaci budú pokračovať na nematuritnej forme štúdia. 

SOŠ lesnícka Banská Štiavnica- prijatý 1 žiak. 

SOŠ polytechnická Ružomberok –prijatý 1žiak. 

SOŠ obchodu a služieb Púchov –prijaté  2žiačky. 

Hotelová akadémia Žilina-prijatý1žiak. 

§ 2. ods. 1 e   Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INF MAT NEJ OBN PVC PDA RUJ SJL 

1.A           1     1,14       1   1,21 

2.A           1     1,58       1,21   1,47 

3.A 1,19         1     1,48       1,14   1,52 

4.A 1,54         1   1 1,62     1 1,15   1,62 

5.A 2,62 1,23 1,15   1,38 1   1,15 1,92   1,08       2,23 

6.A 2,69 1,38 1,69 1,62 1,54 1 1,62 1 2,15   1,31     1,54 2,46 

7.A 1,88 1,15 1,58 1,54 1,42 1,04 1,35 1,04 2,12 1,64 1,08     1,47 1,92 

8.A 2,41 1,12 1,82 1,94 1,41   1,47 1 2,29 1,82 1,18       2,41 

9.A 2,33 1 1,07 1,67 1,4   1,33 1 2,8 1,58 1,4     1,67 2,4 

9.B 2,57 1,29 1,21 1,64 1,36   1,43 1,21 2,93 1 1,14     2,09 2,36 

 



Trieda Spr SEE THD TSV TEV TFP VLA VUM VYV 

1.A 1       1 1     1 

2.A 1,05       1   1,05   1 

3.A 1       1   1,19   1 

4.A 1       1,08   1,46   1 

5.A 1   1,54 1,08         1 

6.A 1     1         1 

7.A 1 1 1,27 1         1 

8.A 1 1 1,35 1,07       1   

9.A 1     1       1   

9.B 1     1,08       1   

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 14 14 0 0 

2.A 19 19 0 0 

3.A 21 21 0 0 

4.A 13 13 0 0 

5.A 13 13 0 0 

6.A 13 13 0 0 

7.A 26 26 0 0 

8.A 17 17 0 0 

9.A 15 15 0 0 

9.B 14 14 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Osprav.  

Ospr. na 
žiaka 

Neosprav. 
Neosp. na 

žiaka 

1.A 14 903 64,50 903 64,50 0 0,00 

2.A 19 905 47,63 905 47,63 0 0,00 

3.A 21 1220 58,10 1220 58,10 0 0,00 

4.A 13 676 52,00 676 52,00 0 0,00 

5.A 13 838 64,46 838 64,46 0 0,00 

6.A 13 840 64,62 840 64,62 0 0,00 

7.A 26 1537 59,12 1537 59,12 0 0,00 

8.A 17 1611 94,76 1611 94,76 0 0,00 

9.A 15 1214 80,93 1214 80,93 0 0,00 

9.B 14 1252 89,43 1252 89,43 0 0,00 

 



 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Monitor SJL 29 59,48 - 3,12 

Monitor MAT 29 57,76  + 5,06 

§ 2. ods. 1 f 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0  0  0 

Prvého ročníka 1  14  0 

Bežných tried 9  151  13 

Špeciálnych tried 0  0  0 

Pre nadaných 0  0  0 

Spolu 10  165  13 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

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

TPP 13 4 

DPP 2 0 

Znížený úväzok 3 0 

ZPS 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 13  13 

vychovávateľov 0 1  1 

asistentov učiteľa 0 1  1 

        

spolu 0 15  15 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  1 2  

2.kvalifikačná skúška  0 1  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 
 

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

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

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

na Dni matiek, obecnom karnevale, vystupovali  na stretnutí s dôchodcami, pri stavaní mája. 

Taktiež sme pokračovali tematickými dňami:  

Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Povedzme nie drogám 

December Vianočná besiedka 

Február Karneval v obci 

Marec Mesiac knihy 

Apríl Ekodeň – environmentálne aktivity 

Máj Rozprávková noc v škole 

Jún Deň rodiny 

 

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

a Považským osvetovým strediskom. Novinkou bol aj juniáles, ktorý sa konal po kultúrnom 

programe Dňa rodiny. Organizátorom bola Rada rodičov. Do tanca hrala hudobná skupina 

Lagúna, bolo pripravené občerstvenie, guláš a pečené ryby. 

 

 

 



Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka, 

 Povedzme nie drogám, protidrogové aktivity,  

 Prevencia šikany – aktivity v triedach, 

 Výstava kníh spojená s predajom, 

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

 Spoločná vianočná besiedka,  

 Navštívi nás  Mikuláš,   

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy, 

 Deň narcisov,  

 Deň vody – pohár vody pre zdravie, 

 Deň detí, 

 Svetový deň boja proti drogám, 

 Dobšinského rozprávková noc, 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“, 

 Vyčistime si okolie, 

 Moja Família – súťaž z finančnej gramotnosti, celoročný projekt, 

 Valentínska pošta, 

 Európsky deň jazykov, 

 Adopcia na diaľku, 

 Školský ples, 

 Deň gramotnosti, 

 Misionársky deň, 

 Tvoríme z prírodných materiálov, 

 Zelená škola, 

 Dni športu, 

 Plavecký kurz pre žiakov 3. a 4. roč., 

 Lyžiarsky výcvik Čertov, 

 Kurz konverzačnej angličtiny, 

 Predstavenie talentov školy, 

 Veľkonočné tvorivé dielne – spomienka na Štefániu Dudákovú. 

Besedy: 

 Ako trávim voľný čas – besedy na TH, 

 Beseda o minciach s pánom L. Janechom, 

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

 Preventívny program pre žiakov 9.B – ŠCPP a P, 

 Beseda s MUDr. Kmeťkom, 

 Besedy s misionármi na NBV, 

 Si online – beseda pre 6. – 7. ročník, 

 Týždeň mozgu – akcia RÚVZ pre 2 ročník, 

 Beseda so psychologičkou – 8.A, 

 Beseda o alkoholizme  - 7.A, 8.A, 9.A, 9.B. 

 

 



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

 Čert a Káča – divadelné predstavenie pre 1. stupeň, 

 The Grimm Brothers – anglické predstavenie pre 3. – 9. ročník, 

 Vystúpenie sokoliarov, 

 Skupina Šleha – koncert. 

Exkurzie 

 Exkurzia na SPŠ – 8.A, 

 Poznávací zájazd nemčinárov vo Viedni – Adventná Viedeň, 

 Zájazd zamestnancov do divadla v BA. 

Výlety: 

 Tri studničky – 1.A, 

 Bratislava – 2.A, 3.A, 

 Strečno – 4.A, 

 Lazy pod Makytou – 8.A,  

 Podskalie – 5.A, 6.A, 7.A, 9.A, 9.B. 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 11,5 tony. Prvou cenou bol tablet, 

ktorý získala Alica Kvaššayová zo 7.A triedy. 

Rozhlasové relácie 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

 Zdravá výživa, 

 Deň nefajčiarov, 

 Relácia ku dňu učiteľov, 

 Deň Zeme, 

 Deň detí, 

 Svetový deň vody, 

 Svetový deň boja proti drogám. 

Súťaže 

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

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

súťaží:  

školské kolo: 

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

Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda,  biblická olympiáda, Biblia očami detí 

okresné kolo : 

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

Maťko, aranžovanie: „Čaro Vianoc“, Európa v škole, dejepisná olympiáda, biologická 

olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda,  Škrábikov Rajec, strelecká súťaž, 

McDonald
,
s cup, Jednota cup, biblická olympiáda – dekanátne kolo, Vesmír očami 



detí, strelecká súťaž, matematická olympiáda, olympiáda z Anglického jazyka, 

geografická olympiáda, Rozprávkové vretienko, Zelený svet – výtvarná súťaž, Lego 

očami detí 

krajské súťaže:    Strelecká súťaž, Slávik Slovenska, Šaliansky Maťko, Anglická olympiáda. 

celoslovenské súťaže:  O cenu Dominika Tatarku, Ľudské práva očami detí, iBobor, Národná 

liga mládeže v streľbe,  Programovanie Kodu, Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád 

Slovensko,  Matematický klokan, Pangea – matematická súťaž. 

 

medzinárodné súťaže:  Internet Junior 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

 Aranžovanie:  Nikola Jaholčíková – 1. miesto   

 Čaro Vianoc“: Tamara Mišúurová – 2. miesto, Bronislava Mišúrová – 2. miesto    

 Škrábikov Rajec – Dominik Bolega - 2. miesto          

 Šaliansky Maťko – Dominik Bolega  - 1. miesto 

 Futbal, starší žiaci– Cocacola – 1. miesto 

 Jednota Cup, starší žiaci – 1. miesto 

 Jednota Cup, malý futbal – 1. miesto, 2. miesto 

 Florbal – 2. miesto 

 Streľba – ml. žiaci 1. miesto - Tomáš Sádecký, 2. miesto  - Samuel Čelko, 

      st. žiaci – 1. miesto – Miroslav Svorada, 1. miesto – Dominika Kostelánska, 

  V kategórii družstvá mladší žiaci: 1.miesto - Dominika Kostelánska, Tomáš Sádecký, 

Miroslav Svorada 

V kategórii družstvá starší žiaci: 3.miesto – Patrik Sádecký, Miroslav Svorada, Peter Čelko 

 Technická olympiáda – Patrik Sádecký, Lukáš Jance - 1. miesto  

 Anglická olympiáda – Jakub Matejka – 1. miesto 

 Geografická olympiáda – Katarína Vančová – 4. miesto 

 Biologická olympiáda – Soňa Motlová – 3. miesto 

 Biologická olympiáda – Ema Tkáčová – 1. miesto 

 Rozprávkové vretienko – Linda Lednická - 3. miesto 

 Hviezdoslavov Kubín – Dominik Bolega – 3. miesto 

 Pytagoriáda – Martin Kučík – 2. miesto, Katarína Vančová, Patrícia Bolegová – 3. 

miesto 

 Svet lega očami detí – 1. miesto – M. Kučík, T. Matejička, Z. Ďureková, M. Krčmárik, 

                                2. miesto – N. Ševčíková, J. Tkáčová, T. Mišúrová 

 



Krajské kolo: 

 Strelecká súťaž - porovnávacia:  

 V kategórii mladší žiaci: 1. miesto - Tomáš Sádecký 

  V kategórii družstvá mladší žiaci: 1.miesto - Dominika Kostelánska, Tomáš 

Sádecký, Miroslav Svorada 

 Majstrovstvá kraja v streľbe – Tomáš Sádecký, Dominika Kostelánska – 1.miesto, 

Miroslav Svorada – 2. miesto, družstvo – 1. miesto – Tomáš Sádecký, Dominika 

Kostelánska, Samuel Čelko 

Celoslovenská súťaž: 

 Národná liga mládeže v streľbe – Tomáš Sádecký -  3. miesto  

 Národná liga mládeže v streľbe Holíč – Dominika Kostelánska – 1. miesto  

 Školský pohár CocaColaCup – A. Drago, M. Čelko, M. Masničák, M. Valient, M. 

Lednický, P. Harant, M. Kolár, P. Sádecký, A. Kvaššay, P. Kardoš, I. Sádecký, L. 

Čelko 

 Slávik Slovenska – Peter Sádecký 3. miesto  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

Celoročný projekt Moja família bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, Projekt 

Hravo ži zdravo na zdravý životný štýl. 

Škola je zapojená do národných projektov: 

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s 

talentami, 

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, 

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

školskom prostredí, 

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

- Digipédia - planéta vedomostí. 

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

v spolupráci s Katolíckou charitou. 

 

 



§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

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

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

chodbách školy a na asfaltovom ihrisku pri škole.  

V rámci zlepšenia pracovného prostredia žiakov sme počas letných prázdnin vybudovali 

Športovo-oddychovú zónu v priestore pred školou. Zrekultivovali sme školský park. 

Pre skvalitnenie pohybovej aktivity slúži aj novozriadená posilňovňa, ktorú využívajú žiaci 

cez hodiny TV.  

V jarnom období sme zabezpečili prekládku teplovodného potrubia a elektrického vedenia 

medzi plynovou kotolňou a budovou ZŠ. V spolupráci s obcou sme premiestnili školské 

dielne do budovy školy a zabezpečili sme ich materiálne dovybavenie. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu r. 2014 -  346 442,-  € 

 Vzdelávacie poukazy – 4 934,12,- €   

70 % z dotácie 2 880,-  € + odvody 1 007,80  €  sme vyplatili na mzdy vedúcich krúžkov 

a 30 %  (1 046,32,- €) sme investovali na chod a činnosť krúžkov.  

 Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniža – 11 298,- € 

 Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  664,- € za rok 2014 

Dotácia na dopravné pre žiakov dotácia  r. 2014:   13 891 €, z roku 2013:  169,46 €  

Vyplatené  1-2/2014        2 500,80  € 

                   3-6/2014        5 960,-    € 

                   9-12/2014      5 167,-    € 

Vrátené zriaďovateľovi:    432,66  € 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 o 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Dramatický 7   Mgr. Jana Urbanová 

Ekokrúžok 13   Mgr. Daniela Kovačovičová 

Florbal 18   Mgr. Miroslav Brveník 

Gitara  6   Bc. Beáta Dúbravcová 

Lego dacta 7   Mgr. Veronika Lapšová 

Matematický 3. a 4. roč. 5   Mgr. Iveta Slížová 

Matematický 8. ročník 7   Mgr. Daša Sádecká 

Práca s počítačom 1.stupeň 10   Mgr. Janka Jaššová 

Práca s počítačom 2. stupeň 12   Mgr. Miroslav Brveník 

Príprava na Testovanie SJL 2 5   Mgr. Helena Lednická 

Príprava na Testovanie M 2 6   Mgr. Gabriela Špániková 

Príprava na Testovanie SJL 1 6   Mgr. Zuzana Dižová 

Príprava Testovanie M 1 5   Mária Paholíková 

Rope skipping 1 13   Mgr. Ivana Špániková 

Rope skipping 2 15   Mgr. Ivana Špániková 

Rozprávková angličtina 6   Mgr. Jana Urbanová 

Strelecký st.žiaci 5   Peter Sádecký 

Športové hry 1. stupeň 11   Mgr. Janka Jaššová 

Tvorko 8   Mgr. Anna Nováková 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

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

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

pre žiakov deviateho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Štvrťročne ponúkame 

rodičom zúčastniť sa vyučovania počas Dní otvorených dverí. 

 SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži.  Učiteľky MŠ  spolu 

s budúcimi prvákmi navštevujú 1. ročník.  

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

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

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

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

so zamestnancami zvládli dobre.  

Dobrá je spolupráca s Obcou Domaniža, kde nám podľa potreby poskytuje  pomocných 

pracovníkov pri svojpomocných opravách a údržbe budovy školy. 



 

Doporučenia pre budúci školský rok: 
 

 Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a konkurencie schopnosť školy  

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

a zapájať sa do nových projektov, 

 rozvíjať styky so žiakmi z iných škôl,  

 pokračovať v záujmovej činnosti  žiakov tak aby sme všetkým žiakom poskytli 

zmysluplné využitie voľného času v popoludňajších hodinách, 

 naďalej uskutočňovať podujatia na podporu projektu ŠPZ,  protidrogovej výchovy  

a ostatných prierezových tém – tematické dni 

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

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

na vývesnej tabuli ZŠ a na webovom sídle školy 

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

  podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku organizovaním 

spoločenských stretnutí a poznávacích zájazdov 

 zabezpečovať priebežné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných možností aj adekvátne finančné ohodnotenie na konci kalendárneho 

roku podľa pridelených financií zo štátneho rozpočtu. 

 

V Domaniži  29.6.2015                                          

 

Predkladá:      Mgr. Naďa Kováčiková, riaditeľka školy      

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 3.7.2015. 

 

Vyjadrenie rady školy:  

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

výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ  Domaniža za školský rok 2014/2015 na zasadnutí dňa  

29. júna 2015. 

                                        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 2014/2015. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

57/2015 zo dňa 30.9.2015. 

                                                               František Matušík, starosta obce Domaniža 



 


