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

 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2016/2017 

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. Miroslav Brveník   

ostatní zamestnanci    Alena Augustínová   

      

zástupcovia rodičov    Ing. Barbora Jung   

     Petra Kardošová   

     Marián Slyško   

      

zástupca zriaďovateľa    Ing. Marián Augustín   

     Ing. Ľubica Kopecká   

     Miroslav Kvaššay   
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 
Mgr. Janka 
Jaššová 

predmety primárneho 
vzdelávania 

 13 členov 

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Helena 
Lednická 

spoločenskovedné predmety   9 členov 

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Miroslav 
Brveník 

prírodovedné predmety   6 členov 

 
Analýza práce metodického združenia 

 Metodické združenie má 13 členov a uskutočnili sa 4 zasadnutia. 

 Na začiatku školského roku členovia venovali pozornosť stanoveniu hlavných cieľov 

MZ,  vypracovaniu Plánu práce, hodnoteniu a klasifikácii predmetov v 1. – 4. ročníku. Na 

ďalších zasadnutiach  sa zaoberali výsledkami testovania KOMPARO v 4. ročníku v šk. roku 

2015/2016 a s výsledkami, ktoré dosiahli títo žiaci v súčasnom piatom ročníku 

v TESTOVANÍ 5, ktoré absolvovali v šk. roku 2016/17. Žiaci v obidvoch testovaniach 

dosiahli veľmi dobré výsledky. Oboznámili sa s výsledkami testovania čítania s porozumením 

v 2. – 4. ročníku, ktoré vykonali pracovníčky CPPPaP v Považskej Bystrici. Výsledky 

testovania svojej triedy dostala každá triedna učiteľka a oboznámila s nimi rodičov spolu  

s vysvetlením posudzovania úrovne čítania žiakov. 

  V metodickej oblasti sa členovia MZ venovali problematike dyskalkúlie. Prezentovali 

svoje skúsenosti s vyučovaním žiaka s dyskalkúliou. Na základe poznatkov z praxe sa 

vyučujúci matematiky zhodli na tom, že žiakovi s dyskalkúliou by prospelo, keby mohol byť 

na vyučovaní matematiky prítomný asistent učiteľa. Pozornosť venovali aj oblasti rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti. Oboznámili sa s rôznymi typmi aktivít, ktoré môžu využívať na 

vyučovacích hodinách.  

Na záverečnom zasadnutí bola venovaná pozornosť vyhodnoteniu práce MZ a 

vyhodnoteniu účasti a úspešnosti v súťažiach v šk. roku 2016/17. Žiaci na 1. stupni sa pod 

vedením svojich vyučujúcich zapojili spolu do 12 súťaží na rôznych úrovniach a školu 

reprezentovali na 4 podujatiach v obci. Pri hodnotení práce a výsledkov žiakov vyučujúci 

ocenili pomoc a pozitívne pôsobenie asistenta učiteľa Mgr. Renáty Sádeckej, ktorá pracovala 

s niektorými žiakmi so ŠVVP. 

Analýza práce PK spoločenskovedné predmety 

 

V predmetovej komisii pracovalo 9 členov a ich činnosť bola zameraná na tieto aktivity:  

             a) pedagogicko-metodická činnosť : 

vyučujúci  vyučovali podľa UO, VŠ MŠ SR, iŠVP, ŠkVP a iŠkVP, používali rovnakú 

stupnicu hodnotenia, rovnaké značky korekcie chýb, v ročníkoch napísali požadovaný počet 

diktátov a písomných prác s danými témami, slohové práce hodnotili podľa stupnice, ktorú 

odporučilo MPC Trenčín.  

b) profesijný rast  

 24. 5. 2017 Mgr. Z. Dižová ukončila Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou 

pre pedagogických zamestnancov v MPC  Žilina a k 30.6. odovzdala záverečnú prácu. 

c) materiálno- technické vybavenie: vedenie školy sa dlhodobo stará, aby sme mali 

a zároveň využívali moderné učebné pomôcky a každý rok pribudne niečo nové. Tento rok 

zakúpili nástenné mapy takmer na všetky predmety a tiež nové knihy do žiackej knižnice.  
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d) kontrolný a riadiaci proces 

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

e) hodnotenie splnenia hlavných úloh 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy sa darilo plniť, zároveň sme dosiahli dobré výsledky 

aj v  Kompare 9 a T9/2017. Úspechy sme mali aj v ostatných predmetoch.  

f) zasadnutia PK 

Členky PK sa stretli 4-krát v roku, tri členky sú vyučujúce z 1. stupňa ZŠ, takže 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) zapojenie žiakov do olympiád a súťaží 

Literárne súťaže: 38 žiakov 

Geografická olympiáda: 12 žiakov 

Dejepisná olympiáda: 2 žiaci 

Biblická olympiáda: 4 žiaci 

Výtvarné súťaže: Biblia očami detí: všetci žiaci školy 

Hudobné súťaže: 4 žiaci 

Internetové súťaže: 37 žiakov  

Aranžovanie: 13 žiakov 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Analýza práce Prírodovednej predmetovej komisie 

Počet členov prírodovednej komisie stúpol oproti minulému školskému roku z 5 na 6. 

Komisia zasadala v tomto školskom roku štyri krát. 

 Členovia predmetovej komisie sa podieľali na množstve školských akcií. V mesiaci 

október zrealizoval Mgr. Brveník v popoludňajších hodinách týždeň športových aktivít. 

V rámci celého druhého stupňa zorganizoval technickú školskú exkurziu na výstavu Cosmos 

Discovery v Bratislave a do atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Členovia PK sa 

podieľali aj na organizácii 2 účelových cvičení. Mgr. I. Špániková a Mgr. Brveník 

zorganizovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom centre SKI Makov pre žiakov 9. a 8. ročníka. 

Vedúci PK v spolupráci s ostatnými členmi zorganizoval na našej škole Deň experimentov. 

Formou opravy a výroby nových vtáčích búdok a kŕmidiel sa žiaci na hodinách techniky 

zapojili do projektu OZ Tri studničky. 2. – 3. júna Mgr. Brveník zorganizoval akciu s názvom 

Noc v škole, v rámci ktorej sa uskutočnilo pozorovanie vesmírnych telies s hvezdárom pánom 

Borisom Kardošom. 20 žiakov zúčastnilo na exkurzii - EDUSMILE s.r.o. študuj dopravu. 

Členovia PK sa tiež podieľali aj na príprave ďalších školských akcií a aktivít ako MDD, Deň 

Zeme, Deň vody a iné. 

Z materiálno-technického vybavenia bolo najväčším prínosom zakúpenie 8 kusov 

digitálnych multimetrov, 2 kusov stavebníc Architekto a nových e-učebníc z informatiky. 

Škola tiež získala hodnotné dary pre rozvoj polytechnickej výchovy od predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. 

Počas školského roka sa v rámci predmetov prírodovednej predmetovej komisie žiaci 

školy zapojili do množstva súťaží a predmetových olympiád. Najväčšie úspechy na 

olympiádach sa dosiahli v technickej olympiáde, okresné kolo – kat. A – 1. a 2. miesto a v 

krajskom kole - 3. miesto. Ďalej v biologickej olympiáde, kat. C, okresné kolo – 2. miesto a v 

matematickej olympiáde, okresné kolo – 3. miesto. V športových súťažiach boli tradične 

žiaci najúspešnejší v športovej streľbe zo vzduchových zbraní kde získali v okresnom kole 4 

x 1. miesto, v krajskom kole 3 x 1. a 1 x 2. miesto a v celoštátnom kole 4., 5. a 12. miesto. 
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V športových súťažiach bolo úspechom ešte 3. miesto v okresnom kole v malom futbale 

starších žiakov - Jednota cup. V súťaži technických zručností Mladý remeselník 2016 získali 

dvaja žiaci  v jesennom finále 1. miesto. V novom ročníku Mladý remeselník 2017 znova 

postúpili dvaja žiaci do finále, ktoré sa uskutoční zasa v ďalšom školskom roku. 

V matematickej súťaži Pytagoriáda sme získali 2. miesto v okresnom kole. K úspechom 

patria aj výsledky robotických súťaží - 3. miesto v krajskom kole súťaže First lego league a 

5. miesto v celoslovenskej súťaži G-ROBOT. 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy a plánu činnosti predmetovej komisie v tomto 

školskom roku boli splnené.  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 158  Počet tried: 9 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 

počet žiakov 24 17 15 20 20 12 12 13 25    158 

z toho v zahraničí   2 
        

       2 

z toho ŠVVP   
 

2  2 2  
  

4 3      13 

z toho v ŠKD 16 14  5  4                39 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat  22/12 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat 22/12 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 4/2 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

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

Počet žiakov  0 0  0  0  0 25 25 

 

§ 2. ods. 1 d   Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

V školskom roku 2016/2017 bolo 25 končiacich žiakov 9. ročníka. Dvaja žiaci budú 

pokračovať na nematuritnej forme štúdia a 23 žiakov nastúpi v školskom roku 2017/2018 na 

stredné odborné školy s maturitnou formou štúdia.  
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Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich základnú školu: 

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

Gymnázium Rajec, Javorová 5: prijaté 4 žiačky. 

Súkromná stredná umelecká škola, Žilina: prijatá 1 žiačka. 

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica: prijaté 3 žiačky. 

Súkromná hotelová akadémia, Považská Bystrica: prijatý 1 žiak. 

Obchodná akadémia, Považská Bystrica: prijatí 2 žiaci. 

Stredná obchodná škola obchodu a služieb, Púchov: prijatá 1 žiačka. 

Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice: prijaté 2 žiačky. 

Stredná odborná škola, PB, Slovenských partizánov: prijatý 1 žiak. 

Stredná odborná škola strojnícka, PB: prijatí 3 žiaci. 

Stredná priemyselná škola, PB: prijatých 5 žiakov. 

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina: prijatý 1 žiak. 

 § 2. ods. 1 e   Klasifikácia tried za 2.polrok 2016/2017 

                          SJL MAT ANJ PVO TSV VYV HV VLA PR IFV TEV PV Dej GEG BIO 

1.A 1,45 1,36   1,27 1 1 1                 

2.A 1,59 1,24   1,06 1 1 1                 

3.A 1,87 1,4 1,33     1 1 1,4 1,4 1 1         

4.A 1,9 2,05 1,65     1 1 1,9 1,4 1,1 1 1       

5.A 2 1,85 1,75   1 1 1           1,2 1,45 1,45 

6.A 2,25 2,58 2,75   1,08 1 1           1,5 1,58 1,42 

7.A 2,17 2,33 2,67   1,08 1 1           1,58 1,92 1,5 

8.A 2,54 2,46 2,46   1               1,62 1,62 1,38 

9.A 2,24 2,32 2,04   1               1,12 1,32 1,52 

Spolu 2 1,96 2,09 1,17 1,02 1 1 1,65 1,4 1,05 1 1 1,4 1,58 1,45 

                

                                  INF TCHV RGv FYZ OBN RUJ CHE SEE VUM NJ Priemer 
   1.A                     1,18   

   2.A                     1,15   
   3.A                     1,27   
   4.A                     1,4   
   5.A 1,1 1,25 1               1,34   
   6.A 1,25 1,5   1,92 1,08           1,61   
   7.A 1,17 1,67   2 1,08 1,75 1,83 1     1,61   
   8.A 1,38 1,38   2,23 1,23 1,77 1,77 1 1   1,66   
   9.A 1,04     1,68 1,12 1,57 1,6   1 1,55 1,51   
   Spolu 1,19 1,45 1 1,96 1,13 1,7 1,73 1 1 1,55 1,4   
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 24 21 1 2 

2.A 17 17 0 0 

3.A 15 15 0 0 

4.A 20 20 0 0 

5.A 20 20 0 0 

6.A 12 11 1 0 

7.A 12 12 0 0 

8.A 13 13 0 0 

9.A 25 25 0 0 

 
158 154 2 2 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 22 1140 51,82 1140 51,82  0 0,00 

2.A 17 1035 60,88 1035 60,88 0 0,00 

3.A 15 774 51,60 774 51,60 0 0,00 

4.A 20 787 39,35 787 39,35 0 0,00 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

5.A 20 1277 63,85 1277 63,85 0 0,00 

6.A 12 610 50,83 610 50,83 0 0,00 

7.A 12 932 77,67 932 77,67 0 0,00 

8.A 13 564 43,38 564 43,38 0 0,00 

9.A 25 2605 104,20 2605 104,20 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 5   SJL 20 76,9 
+ 13,7 

Testovanie 5   MAT 20 79,0  + 16,7 
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Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 9   SJL 25 71,0 + 9,8 

Testovanie 9    MAT 25 63,4       + 7,0 

§ 2. ods. 1 f 

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

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0  0  0 

Prvého ročníka 1  24  0 

Bežných tried 8  134  13 

Špeciálnych tried 0  0  0 

Pre nadaných 0  0  0 

Spolu 9  158  13 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

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

TPP 13 4 

DPP 3/z toho ŠKD 2/ 0 

Znížený úväzok 3/ z toho ŠKD 2/ 2 

ZPS 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 13  13 

vychovávateľov 0 2  2 

asistentov učiteľa 0 1  1 

        

spolu 1 16  16 

§ 2. ods. 1 h          Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  0 0 

2.kvalifikačná skúška  0 0 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiacka rada 

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

Aktivity vychádzajú z ľudových tradícií, ktoré sa už roky dodržiavajú v našej obci. Väčšina sa 

uskutočnila v rámci tematických dní, realizovaných podľa plánu práce školy. V prvom 

polroku sa žiaci zapojili do súťaže Zdravá kuchyňa. Pripravovali zdravé šaláty, ktoré potom 

zástupcovia tried prezentovali pred porotou. Počas Týždňa protidrogových aktivít členovia 

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

všetkým stretnutie s Mikulášom. Priateľské vzťahy medzi deťmi podporuje už tradične 

Valentínska pošta. Spolupatričnosť s onkologicky chorými ľuďmi každoročne vyjadrujeme 

aktívnym zapojením do Dňa narcisov. Na účet Ligy proti rakovine v Bratislave bola odoslaná 

suma 155,29 €. Podujatie Talenty školy poskytlo príležitosť predstaviť sa talentovaným 

deťom našej školy.  Konala sa aj obľúbená Rozprávková noc v škole, ktorá bola určená pre 

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

pomáhali členovia žiackej rady a žiaci 8. – 9. ročníka.  Vyučovanie počas školského roka 

spestrili aj netradičné farebné dni. Biely deň, keď v bielom oblečení všetci vítali Martina na 

bielom koni. Modrý deň podporil Svetový deň vody a  počas Zeleného dňa si všetci 

pripomenuli Deň Zeme. Počas školského roka prebiehala súťaž o najkrajšiu triedu, ktorú 

vyhrala v tomto roku 7. A trieda. Odmenou pre víťaza bol 1 deň voľna. 

Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 

 

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

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

začali trochu netradične. 2.9.2016 sme si spolu s bývalými učiteľmi, ktorí pôsobili na našej 

škole, pripomenuli 50. výročie školy. Žiaci pripravili pekný kultúrny program a spolu 

s učiteľmi prezentáciu činnosti školy za uplynulých 50 rokov.  

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

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

na podujatí OZ Tri studničky, vystupovali  na stretnutí s dôchodcami.  

Taktiež sme pokračovali tematickými dňami:  

Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Povedzme nie drogám 

December Vianočná besiedka 

Marec Deň experimentov, Hviezdoslavov Kubín 

Apríl Ekodeň – environmentálne aktivity 

Máj Rozprávková noc v škole 

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

a Považským osvetovým strediskom. V programe sme si zaspomínali na bývalé časy, na 

prvomájový sprievod, pioniersku organizáciu, či pomoc poľnohospodárom. Pre deti boli 

pripravené rôzne súťaže, jazda na koníku. Tradične sa varil guláš a v bohatom kultúrnom 

programe sa predstavili takmer všetci žiaci našej školy. Akcia mala veľa pozitívnych ohlasov. 

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

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

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka, 

 Povedzme nie drogám, protidrogové aktivity,  

 Prevencia šikanovania – aktivity v triedach,  

 Európsky deň jazykov, 

 Kurz konverzačnej angličtiny – s americkým lektorom, 

 Dni športu, 

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

 Martin na bielom koni, 

 Navštívil nás  Mikuláš,   

 Spoločná vianočná besiedka,  

 Školský ples, 

 Výstava kníh spojená s predajom, 

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy, 

 Lyžiarsky výcvik Makov, penzión Severka – 8.A, 9.A, 

 Valentínska pošta, 

 Deň experimentov, 

  Predstavenie talentov školy. 

 Deň narcisov,  

 Deň vody – pohár vody pre zdravie, 

 Škola v prírode na Čertove pre 4. ročník, 

 Deň gramotnosti, 

 Čitateľský maratón, 

 Dobšinského rozprávková noc, 

 Deň detí,  

 Svetový deň boja proti drogám, 

 Celoročná súťaž „O najkrajšiu triedu“, 

 Vyčistime si okolie, 

 Adopcia na diaľku. 

Besedy: 

 s biskupom Mons. doc. ThDr. Tomáš Galisom, PhD. 

 Ako trávim voľný čas – besedy v triedach, 

 Beseda s MUDr. Kmeťkom na téme dospievanie, 

 Beseda so psychologičkou – Nástrahy doby – 8.A, 

 Kniha, ktorú čítam – vyučujúci na hodinách slovenského jazyka, 

 Deň Zeme – beseda s pracovníkmi lesov PB – Ing Jung, Ing. Kašáková. 

 

Výchovné koncerty a prednášky: 

 Peru – kino Mier – 8.A trieda, 

 Pansophia – prednáška – pre I. stupeň – Tajomný ostrov, alebo cesta do 

praveku, pre II. stupeň – Xenofóbia – choroba spoločnosti, 



10 
 

 Koncert – Hra na harfe – 1.-5. ročník, 

 Vianočný koncert  našich žiakov, 

 Spiaca krásavica – balet v kine Mier pre 5. – 9. ročník, 

 Osmijankova literárna záhrada, 

 Vlastivedné múzeum v PB – prednášky pre 1.-5. ročník - Prechádzka našou 

prírodou, Kultúra našich predkov, Hračky v minulosti. 

 

Exkurzie: 

 Bratislava Cosmos Discovery, Jaslovské Bohunice – II. stupeň, 

 Mochovce – 4. ročník (výhra v súťaži Super trieda). 

 

Výlety: 

 Bojnice 1. – 2. ročník, 

 NPR Manínska tiesňava – 3. – 4. ročník, 

 Bratislava – 5. ročník, 

 Milochov – 6. ročník, 

 NP Pieniny – 7. – 9. ročník. 

 

Rozhlasové relácie: 

 Zdravá výživa, 

 Relácia ku dňu učiteľov, 

 Deň Zeme, 

 Deň detí, 

 Svetový deň vody, 

 Prevencia drog. 

 

Krúžková činnosť: 

V školskom roku 2016/17 pracovalo na škole 17 krúžkov všestranného zamerania. 15 

krúžkov viedli pedagogickí pracovníci, 2 vedúci krúžku neboli zamestnanci školy (Peter 

Sádecký, Mgr. Beáta Dúbravcová. Tento školský rok sme opäť spolupracovali aj so ZUŠ 

Stela, otvorili sme pod vedením Kardošovcov krúžok disco tancov a hip hopu. 

č. Krúžok Vedúci 

1. 
Eko krúžok 

(5.-9. ročník) 
Mgr. Daniela Kovačovičová 

2. 
Príprava na testovanie SJL 

(9. ročník) 
Mgr. Helena Lednická 

3. 
Vševedko 

(1.ročník) 
Mgr. Iveta Slížová 

4. Rozprávková angličtina Mgr. Jana Urbanová 
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(1.- 4. ročník) 

5. 
Príprava na testovanie M 

(9. ročník) 
Mgr. Dušan Paholík 

6. 
Gitara 

(1.-9. ročník) 
Mgr. Ivana Špániková 

7. 

Rope skipping 

(1.-9. ročník) 

 

Mgr. Ivana Špániková 

8. 
Florbalový krúžok 

(2. stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

9. 
Programovanie robotov Robolab 

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

10. 
Práca s PC 

(1. stupeň) 
Mgr. Janka Jaššová 

11. 
Práca s PC 

(2. stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

12. 
Aranžovanie 

(2.-9. ročník) 
Mgr. Anna Nováková 

13. 
Tvorko 

(2.- 9. ročník) 
Mgr. Anna Nováková 

14. 
Spevácky krúžok 

(1.- 9. ročník) 

Mgr. Beáta Dúbravcová 

 

15. 
Športové hry 

(1.- 5. ročník) 

Mgr. Beáta Dúbravcová 

 

16. 
Dramatický krúžok 

(1.- 9. ročník) 
Mgr. Janka Jaššová 

17. 
Futbalový krúžok 

(1. stupeň) 
Mgr. Miroslav Brveník 

 HIP HOP ZUŠ STELA 

 
Disco tance 

(1.- 9. ročník) 
ZUŠ STELA 
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Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera. Spoločne sa nám podarilo nazbierať rekordné množstvo 

15 292 kg starého papiera. V porovnaní s minulým rokom je to takmer o 4 t viac. Pochvala 

patrí všetkým, ktorí sa o krásny výsledok zaslúžili. 

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: 

              geografická olympiáda, technická olympiáda, dejepisná olympiáda, biblická 

olympiáda, matematická olympiáda, IQ olympiáda, Pytagoriáda, Európa v škole, Šaliansky 

Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Biblia očami detí, Práva očami detí,  

okresné kolo : 

Technická olympiáda, matematická olympiáda, geografická olympiáda, dejepisná 

olympiáda, biologická olympiáda, biblická olympiáda – dekanátne kolo, Pytagoriáda,  

Mladý remeselník, Malý futbal ml. žiaci, Florbal starší žiaci, McDonald,s cup, Jednota 

cup, strelecká súťaž, Šaliansky Maťko, Škrábikov Rajec, Hviezdoslavov Kubín, Dary 

reči, Dobšinského Rozprávkovo, Európa v škole, Vesmír očami detí, aranžovanie: 

Krása jesene, Čaro Vianoc,  veľkonočné inšpirácie, Príroda a poľovníctvo. 

krajské súťaže:  

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

futbal - Mc Donalds Cup,  FLL – programovanie robotov. 

celoslovenské súťaže: 

G Robot – programovanie robotov, Prečo mám rád slovenčinu, Práva očami detí, Hravo ži 

zdravo, Vojaci očami detí, Trenčianske robotické dni, Matematický klokan, Dilong Star, MSR 

v streľbe.  

medzinárodné súťaže: 

Trenčianske robotické dni,  Dilong Star, Matematický klokan. 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

 Mladý remeselník 2016 – 1. miesto – I. Sádecký, P. Čelko, 

 Mladý remeselník 2017 – 1. miesto – M. Kardoš, O. Kardoš, 

 Malý futbal – starší žiaci – 3. miesto, 

 Aranžovanie:  Krása jesene - J. Tkáčová – 1. miesto, N. Ševčíková - 2. Miesto, V. 

Lednická – 3. Miesto, 

 Čaro Vianoc“: V. Lednická – 1. miesto, N. Ševčíková – 3. miesto, 
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 Veľkonočné inšpirácie – N. Ševčíková, J. Tkáčová – 1. miesto, T. Mišúrová -1. 

Miesto, V. Lednická – 2. Miesto, 

 Škrábikov Rajec – D. Bolega - 1. miesto, L. Lednická, A. Sádecká  - 2. miesto,      

 Šaliansky Maťko – M. Martišíková  - 2. miesto, D. Bolega – 3. Miesto, 

 MiniFutbal, mladší žiaci– Mc Donalds Cup – 1. miesto – T. Pavlovič, F. Kohút, O. 

Galovič, N. Čelko, P. Dižová, F. Ragula, L. Briestenský, L. Kučík, A. Tkáčová, 

 Dary reči – L. Lednická - 1. miesto, 

 Streľba majstrovstvá okresu – 1. miesto – T. Sádecký, Z. Sádecká, D. Kostelánska , 

2 . miesto – S. Čelko, 

   V kategórii družstvá mladší žiaci: 

1. miesto – T. Sádecký, Z. Sádecká, S. Čelko, 

 Technická olympiáda – O. Kardoš, A. Michálek - 1. miesto, P. Čelko, I. Sádecký – 2. 

miesto, 

 Geografická olympiáda – K. Vančová – 3. miesto, L. Lednická – 3. miesto, 

 IQ olympiáda – K. Vančová – 1. miesto, 

 Biologická olympiáda – M. Kardoš - 2. miesto, 

 Matematická olympiáda  – M. Kučík - 3. miesto, 

 Pytagoriáda – M. Topor – 1. miesto, M. Kučík – 2. Miesto. 

 

Krajské kolo 

 FLL – programovanie robotov – J. Keruľ, J. Masár, A. Haviar, M. Kučík, A. 

Lednický, J. Matejička, M. Kardoš, O. Kardoš - 3. Miesto, 

 Technická olympiáda – O. Kardoš, A. Michálek - 3. miesto, 

 Majstrovstvá kraja v streľbe – 1. miesto – T. Sádecký, Z. Sádecká, D. Kostelanská, 

           V kategórii družstvá mladší žiaci: 2. miesto – T. Sádecký, Z. Sádecká, S. Čelko. 

Celoslovenská súťaž: 

 DilongStar – 1. miesto – M. Slyšková, I. Sádecký – duet, T. Mišúrová, N. Ševčíková – 

1. miesto duet, A. Paholíková - 3. miesto. 

 

Ocenenia žiakov.  

Žiak  roka: I. Sádecký , 9.A, Spevácky talent školy: M. Slyšková, 8.A, Matematický  talent: M. 

Kučík, 5.A, Floristický talent: N. Jaholčíková, 9.A  

§ 2. ods. 1 j   Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

Projekty : 

 Národný projekt Digitálne vzdelávanie - Digipedia, 

 Národný projekt Planéta vedomostí, 

 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: Finančná gramotnosť do škôl, 

 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, 
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 Projekty pre žiakov: 

 Zdravá škola 

 Detský čin roka 

 Moja família 

 Adopcia na diaľku  

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Všetky ročníky sa vyučujú v budove školy. Výučba TV stále prebieha na chodbách školy a na 

asfaltovom ihrisku pri škole.  

V rámci zlepšenia pracovného prostredia žiakov sme zabezpečili novú podlahovú krytinu 

v triedach, niektoré triedy boli vymaľované, rozšírili sme športovo-oddychovú zónu o altán 

pre 24 žiakov, ktorý slúži ako učebňa v prírode, zariadili sme 2. Jazykovú učebňu 

s interaktívnym vybavením. Priebežne sme dopĺňali kabinety novými učebnými pomôckami. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Dotácia zo ŠR  -  364 153,-  € 

 Vzdelávacie poukazy: 

o Dotácia zo ŠR   4 793,-  €   

o použitá na odmeny učiteľom  2 400,- € + odvody  885,- €, ostatné financie  

1 508,-  € použité na materiál, súťaže, cestovné pre potreby krúžkov 

 Dotácia na ŠKD z OcÚ    -    13 480,-  € 

 Dotácia na dopravné žiakom  -   11 124,-  €  + zostatok z r.2015  187,96  €   bola 

použitá nasledovne: 

o Za obdobie 1-2/2016   vyplatené  2 022,40  € 

o Za obdobie 3-6/2016   vyplatené  4 577,40  € 

o Za obdobie 9-12/2016  vyplatené  4 336,70  € 

o Zostatok  -  375,46  €  vrátený na OcÚ Domaniža 

 Dotácia na asistenta učiteľa  -  8 692,-  € 

 Dotácia na učebnice   -  819,-  € 

 Dotácia na lyžiarsky výcvik   -   3 000,-   € 

 Dotácia na školu v prírode   -   2 200,-  € 

 Dotácia na žiakov zo SZP   -  436,-  € 

 Dotácia na odchodné  -  2 163,-  € 

 Dotácia z projektu Orange  -  300,-  € 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

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

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

pre žiakov deviateho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov. Štvrťročne ponúkame 

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

rodičov Prvácku pasovačku. 
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SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

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

s budúcimi prvákmi navštevujú 1. ročník.  

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

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

a požiarnu bezpečnosť. Pracovnú zdravotnú službu nám zabezpečuje firma IKOS. 

V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie Ochrana človeka a prírody, v rámci 

ktorého sme nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu žiaci spolu so zamestnancami zvládli 

dobre.  

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

pracovníkov, ktorí kosia priestory okolo stavby telocvične.  

 

Doporučenia pre budúci školský rok: 
 

 Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a konkurencie schopnosť školy,  

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

a zapájať sa do nových projektov, 

 pokračovať v záujmovej činnosti  žiakov tak , aby sme všetkým žiakom poskytli 

zmysluplné využitie voľného času v popoludňajších hodinách, 

 spolupracovať so SZUŠ Stella, 

 naďalej uskutočňovať tematické dni - podujatia na podporu projektu ŠPZ,  

protidrogovej výchovy  a ostatných prierezových tém , 

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

a inovatívnym metódam učebného procesu, 

 venovať individuálny prístup najmä u žiakov so ŠVVP – asistent učiteľa, 

 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 spoločných 

spoločenských stretnutí, 

 zabezpečovať priebežné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných možností aj adekvátne finančné ohodnotenie podľa pridelených 

financií zo štátneho rozpočtu. 

 

V Domaniži  30.6.2017                                          

 

Predkladá:             Mgr. Naďa Kováčiková, riaditeľka školy      

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 4.7.2017 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2016/2017 na zasadnutí dňa 12.9.2017.         

                                       Mgr. Iveta Slížová, predseda Rady školy pri ZŠ Domaniža  
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Stanovisko zriaďovateľa:  

 Obec Domaniža schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ  Domaniža za školský rok 2016/2017. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

54/2017 zo dňa 19.10.2017.         .                       František Matušík, starosta obce Domaniža 


