
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 
 

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

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

 Adresa školy: 018 16 Domaniţa 103  
 Tel. a fax. : 042/4394541 

 E-mail: zs@zsdomaniza.edu.sk 
 Web: http://zsdomaniza.edupage.org 
 Zriaďovateľ: Obec Domaniţa, zriaďovacou listinou z 1.7.2002 

 Vedúci pracovníci :  riaditeľka ZŠ –  Mgr. Naďa Kováčiková 
       zástupkyňa RŠ –  Mgr. Daša Sádecká 

 Rada školy: pracuje podľa nového školského zákona , ktorý začal platiť od  1.9.2008  
v novom zloţení. Do Rady školy boli delegovaní: 
- 2 pedagogickí pracovníci 

- 1 z ostatných zamestnancov školy  
- 4 zástupcovia zvolení rodičmi 

- 4 delegovaní z OcÚ 
 

Zvolení pedagogickí pracovníci boli:  Iveta Slíţová a Mgr. Anna Nováková. 

Z volieb prevádzkových pracovníkov bola zvolená do Rady školy p. Alena Augustínová.  
Rada rodičov zvolila do Rady školy nasledovných rodičov: p. Ruth Kvaššayová, Monika 

Svoradová, Stanislava Galková a Alena Kardošová. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo týchto členov: Ľubica Kopecká, Ján Augustín, Miroslav 

Kvaššay a Zuzana Mišúrová. 

Do funkcie predsedu Rady školy bola zvolená pani Iveta Slíţová.  
Na zasadnutia Rady školy predseda pravidelne pozýva p. riaditeľku ZŠ. Členovia sú 

oboznamovaní s výchovno-vyučovacími výsledkami ţiakov, s koncepciou rozvoja školy  
a so smerovaním ZŠ do budúcnosti,  s rozpočtom a jeho čerpaním počas kalendárneho roku. 
Rada školy nemá vlastný majetok, doteraz nečerpala ţiadne finančné prostriedky, nevykázala 

ţiadne príjmy ani výdavky.  
   

    B. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY: 
 

 II.polrok II.polrok  

Ukazovateľ 2008/2009 2009/2010 Rozdiel 

    

Počet ţiakov 248 229 - 19 

Priemerná 

naplnenosť 
19,07 17,61 - 1,45 

Počet detí v ŠKD  32 22 - 10 

Počet oddelení 1 1               0 
Priemerná naplnenosť 32 22               0 

Počet začlenených  

ţiakov 
7 7               0 
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C. ÚDAJE O  ZAPÍSANÝCH ŢIAKOCH DO 1.ROČNÍKA A  PRIJÍMACÍCH 

POHOVOROV ŢIAKOV 9. ROČNÍKA: 

 
 Zápis do triedy 1.ročníka sa konal 4.2.2010  v  budove ZŠ Domaniţa.  Na zápis bola 

menovaná 3-členná komisia, ktorej predsedom bola Mgr. Janka Jaššová. Na zápis bola 
prizvaná aj pracovníčka CPPaP v Pov. Bystrici,  Mgr. Karasová. Táto komisia zapísala  13  

ţiakov do 1. ročníka pre školský rok 2009/10. Odloţenú povinnú školskú dochádzku má 8  
ţiakov, všetky deti sú zaškolené v MŠ. 
 

 Na  škole končí 34 ţiakov deviateho ročníka. Ţiaci písali 10.3.2010 celoslovenský test 
TESTOVANIE 9. V predpríprave na toto testovanie v mesiaci novembri boli ţiaci 

zapojení aj do dobrovoľného testovania KOMPARO, kde si mohli overiť svoje znalosti 
z matematiky a zo slovenského jazyka.  

 

V rámci prípravy na povolanie a správne rozhodnutie ţiaci vyuţívali najmä dni 
otvorených dverí, kde stredné školy prezentovali svoje odbory. Pre rodičov  sa uskutočnilo 

ZRŠ so zástupcami gymnázií a SOŠ. Pozornosť sa venovala aj príprave na TESTOVANIE 9, 
ktoré je  jedným  z kritérií prijímacieho konania.  
 

Rozmiestnenie ţiakov v školskom roku 2009 / 2010 

 

Gymnázium 08 

SOŠ  14 

OA 06 

HA 03 

SOŠ 3 roč.  uč. Odbor 03 

 

D. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŢIAKOV: 

 

Z 229 ţiakov školy prospelo 224,  neprospelo 5 ţiakov: 1 ţiačka 6. ročníka z fyziky, 1 
ţiačka 7. ročníka z matematiky, 1 ţiak 7. ročníka z anglického jazyka a 2 ôsmaci rovnako 

z anglického jazyka. Všetci neprospievajúci ţiaci budú mať moţnosť vykonať na konci 
augusta opravnú skúšku.  

Z výchovných opatrení na posilnenie disciplíny sme na konci školského roka udelil i  

2 pokarhania od  triedneho učiteľa, 1 pokarhanie od riaditeľky školy a  3 zníţené  známky   

zo správania stupeň 2 – za opakované priestupky, nevhodné správanie  a hrubé vyjadrovanie 

na adresu spoluţiakov. 

Udelili sme naopak aj 19 pochvál od triednych učiteľov za prospech, správanie 

a aktivitu, 21 ţiakov dostalo kniţnú odmenu za výborný prospech počas celého školského 
roka a 30 ţiakov kniţné a vecné odmeny za reprezentáciu školy. Ţiačka 8. ročníka Andrea 
Kardošová  získala ocenenie Ţiačka roka. 

 



E.UPLATŇOVANÝ UČEBNÝ PLÁN:  

 

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

520/2003-41 s platnosťou od 1. 9. 2003 v 3. – 4. ročníku  podľa učebného plánu – variant 2 -   
prírodovedný, kde je rozšírené vyučovanie prírodovedy.  V 7. aţ 9. ročníku sme vyučovali 
rovnako podľa uvádzaného UP – variant 2. 

V 1., 2., 5. a 6.  ročníku sme postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu, 
vypracovaného na základe ŠVP. 

V 1. ročníku sme voliteľné hodiny vyuţili na posilnenie SJ 1h, prírodovedy 0,5h, VV 
1h, NV 0,5h, zaviedli sme predmet EtV pre všetkých ţiakov 1h a tvorba projektov 1h. 
V 2. ročníku sme posilnili slovenský jazyk o 2h, VV o 1h, pokračujeme v EtV 1h a zaviedli 

sme ANJ 1h. 
V 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 školskom roku 2009/10 sme otvorili pre ţiakov 7. ročníka voliteľné predmety: práca 
s literárnym textom – tu bolo prihlásených 23 ţiakov a riešenie matematických úloh, kde 

pracovalo 22 ţiakov. Rozvíjať svoje zručnosti v oblasti informačných technológií mali 
moţnosť ţiaci  2. stupňa. Na technickú výchovu so zameraním na počítače  sa prihlásilo 15 
ţiakov 7. ročníka a 12 ţiakov 8. ročníka.  Cvičenia zo slovenského jazyka navštevovali všetci 

ţiaci 8. ročníka a pohybovú prípravu absolvovalo 12 ţiakov 2. stupňa. Na 1. stupni sme 
zaviedli AJ ako nepovinný predmet v 3.ročníku – 16 ţiakov a v 4. ročníku 25 ţiakov. 

V rámci učebných plánov, výchovu a vzdelávanie ţiakov orientujeme aj   
na protidrogovú, enviromentálnu výchovu a výchovu k manţelstvu a rodičovstvu,  
do tematických plánov si vyučujúci zapracovali aj ostatné prierezové témy.  

 
1. Primárna drogová prevencia: 

Drogová závislosť je v súčasnosti rastúcim fenoménom a výrazne sa šíri medzi 
školopovinnou mládeţou. Tento fakt zarezonoval aj na našej základnej škole.  

Cieľom primárnej prevencie drogových závislosti na našej škole je pomáhať ţiakom 

osvojiť si zdravý ţivotný štýl a pozitívnu orientáciu, účelne vyuţívať voľný čas, motivovať 
utváranie protidrogových postojov, poskytnúť informácie o príčinách závislostí a dôsledkoch 

uţívania drog.  
  Všetci pedagogickí pracovníci zahrnuli uvedenú problematiku do svojich časovo-
tematických plánov. Učitelia v prvom, druhom, v piatom a v šiestom ročníku podľa nového 

ŠkVP zahrnuli uvedenú problematiku do prierezovej témy : Osobnostný a sociálny rozvoj. 
Na našej škole v tomto školskom roku uskutočňujeme dva preventívne programy: „ Nenič 

svoje telo ,“ pre ţiakov prvého stupňa a „ Ako poznáš sám seba?“ pre ţiakov druhého stupňa.  
V novembri sme uskutočnili Týţdeň protidrogových aktivít.  Rozhlasová relácia „ Škodlivosť 
fajčenia “ ţiakom pripomenula, prečo nikotín ohrozuje naše zdravie. Ţiaci 7.,8. a 9. ročníka si 

pozreli s uvedenou problematikou DVD „ Fajčenie – vraţdiaci návyk.“ Všetci ţiaci našej 
školy mali moţnosť vyjadriť svoj názor na fajčenie na chodbe našej školy, kde boli 

umiestnené postery s názvom Fajčenie – áno, Fajčenie – nie. Väčšiu časť tvorili odkazy, prečo 
nefajčiť, ale niektorí sa otvorene priznávali k tomuto zlozvyku. 

V tomto týţdni sme premietali našim ţiakom výchovno-vzdelávací dokumentárny film 

„ Sila osobnosti.“ Vo filme videli a počuli známe športové osobnosti, ich úspechy, ale aj 
prehry a ich cestu ţivotom bez drog.  

Tradične najväčší ohlas mali športové súťaţe: florbal chlapcov, vybíjaná dievčat, 
stolný tenis. 



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

Nepodarilo sa nám zorganizovať besedu na uvedenú problematiku, nakoľko mjr. Bursíková 
uţ v PZ SR nepracuje a musíme nadviazať spoluprácu  s novým koordinátorom.   

Spoločne s koordinátorkou Zdravej školy vedieme ţiakov k upevňovaniu návykov 
zdravého ţivotného štýlu, spolu so Ţiackym parlamentom pripravujeme aktivity a súťaţe, 
ktoré účelne vypĺňajú voľný čas ţiakov a spolu s triednymi učiteľmi im poskytujeme základné 

informácie o drogách.  
 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

 
V 1. polroku školského roka 2009/2010 boli splnené tieto úlohy: 

- v septembri si vyučujúci zapracovali problematiku VMR do svojich ČTP,  
na úvodných hodinách telesnej výchovy hovorili o telesnej hygiene 

- na triednických hodinách sa rozprávali o vzájomných vzťahoch medzi dievčatami 

a chlapcami, o slušnom správaní sa voči sebe, rodičom i dospelým 
- v novembri mali ţiaci 9. ročníka besedu s gynekológom MUDr. Jánom Kmeťkom 

- v decembri firma Procter & Gamble poslala  dievčatám 8. a 9. ročníka hygienické 
balíčky a chlapcom broţúry o dospievaní. Dievčatá sa anketovým lístkom zapojili  
i do súťaţe o hodnotné ceny firmy.  

- v januári 2010 firma J&J dodala hygienické balíčky pre mladšie dievčatá  
- otázkam VMR sa venovala pozornosť pri čítaní vhodných textov na hodinách 

literatúry a čítania  
 

V 2. polroku sme sa zamerali na plnenie úloh: 

          - formou násteniek a besied vyučujúce na prvom stupni vyuţívali aktuálnosť dní 
v jednotlivých mesiacoch   

         -   kládli dôraz na význam kompletnej rodiny, spolupatričnosť všetkých jej členov  
         - v máji pripravili  so ţiakmi obrazový materiál na výzdobu kultúrneho domu   
a pozdravy ku Dňu matiek.  

         - pred koncom šk. roka - v júni, upozorňovali deti, aké nebezpečenstvá na ne číhajú 
počas letných prázdnin od cudzích a neznámych osôb.  

  Na druhom stupni sa VMR venovala pozornosť najmä na hodinách literatúry, prírodopisu, 
biológie, náboţenskej, občianskej a telesnej výchovy: 
  - na hodinách LV ţiaci 8. a 9. roč. čítali a rozoberali texty o potrebe lásky v ţivote človeka, 

o kultivovanom dospievaní, o sexualite. 
  - na TH a NBV besedovali o kultúre reči, obliekania, správania a vystupovania voči 

spoluţiakom a dospelým.                                                                                                            
  - vo februári, marci a v júni psychologička Mgr. Baligová pripravila pre ţiakov 7. ročníka 
cyklus prednášok na tému Dospievanie je náročné.  

  - v máji sa zapojili ţiaci druhého stupňa do programu ku Dňu matiek pod vedením  
p. učiteliek A. Schmidtovej, A. Novákovej a H. Lednickej 

  - na hodinách OBV besedovali o zdanlivých znakoch dospelosti: predčasný sexuálny ţivot, 
 pohlavné choroby, AIDS. Na prírodopise a biológii  sa učili o rozmnoţovaní a vývine 
jedinca. 

  - v máji dievčatá 9. ročníka dostali hygienické balíčky od firmy J&J 
  - v júni sa s triednymi učiteľmi rozprávali o  nebezpečenstvách počas prázdnin: autostop, rôzne 

ponuky od neznámych ľudí, náhodné známosti, večerné a nočné potulovanie, alkohol, 
diskotéky, drogy...  
 

      



 3.Enviromentálna výchova 

Na začiatku školského roka si vyučujúci zakomponovali ciele enviromentálnej 

výchovy do tematických plánov jednotlivých predmetov.  

V jesennom období sme pozvali na besedu odborného pracovníka CHKO Stráţovské 

vrchy, besedy v triedach 4.,5.,6. a 9. ročníka boli prispôsobené veku ţiakov a zamerané  

na flóru, faunu a ochranu ţivotného prostredia nášho regiónu.  

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

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

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

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

ročníka si pozreli film Vplyv ţivotného prostredia na zdravie človeka a besedovali 

o odpadoch. 

 
F. ZAMESTNANCI ŠKOLY: 

 II. polrok  2008/09 II.polrok 

2009/10 

odborne neodborne 

Ukazovateľ     

Počet 
zamestnancov 

23 23 23 0 

Počet pedagog. 
zamestnancov 

19 19 19 0 

 Na plný uväzok 17 17 17 0 

 Zníţený 
úväzok 

2 2 2 0 

Počet správnych 
zamestnancov 

4 4 4 0 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

V tomto školskom roku  Mgr. Janka Jaššová ukončila rozširujúce vzdelávanie 

v odbore špeciálna pedagogika.  Pani zástupkyňa Mgr. Sádecká ukončila dvojročné 

vzdelávanie pre vedúcich pracovníkov. Mgr. Urbanová pokračuje v  rekvalifikačnom štúdiu 

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

učiteľka Slíţová si rozširuje kvalifikáciu ruského jazyka pre 1. stupeň. Začínajúci učitelia 

Mgr. Galko a Mgr. Brveník absolvovali pod vedením uvádzajúcich učiteľov adaptačné 

vzdelávanie, ktoré úspešne ukončili otvorenou hodinou a záverečným pohovorom.  

Mgr. Sokolíková a Mgr. Paholík začali vzdelávanie v oblasti IKT, Mgr. Sokolíková 

a Mgr. Brveník absolvovali vzdelávania v práci s počítačom. 

Všetci učitelia sú podľa svojej aprobácie zaradení do PK a MZ. Na škole pracuje jedno MZ 

v spolupráci so školou v Prečíne a 4 predmetové komisie. Činnosť komisií vychádza z ich 

celoročného plánu.  

 MZ – vedúca Mgr. Jaššová Janka 

  MZ uskutočnilo v školskom roku 2009/2010 spolu 6 zasadnutí. V prvom 

polroku náplň zasadnutí vychádzala zo schváleného programu, v druhom polroku došlo 

k zmenám v náplni dvoch zasadnutí MZ.  Zmeny v obsahu stretnutí MZ vyplynuli 

z objektívnych príčin – dlhodobej PN pani uč. Mgr. Bielikovej zo ZŠ v Prečíne, ktorá 



mala uskutočniť otvorenú hodinu Informatickej výchovy v 2. ročníku. Neuskutočnilo sa 

ani zisťovanie úrovne čítania z dôvodu veľkej vyťaţenosti pracovníčok CPPPaP. 

Na začiatku školského roka sa p. učiteľky  venovali vypracovaniu Školského vzdelávacieho 
programu pre 2. ročník.  Vyučujúce si vypracovali tematické plány a zapracovali do nich 

prierezové témy podľa ŠVP v 1. a 2. ročníku a v 3. – 4. ročníku zapracovali témy VMR, 
ENV, PDV. Počas celého roka sme pouţívali slovné hodnotenie vo výchovných predmetoch.  
Vyučujúca v 1. ročníku hodnotila slovne všetky predmety.  Vyučujúca 3. ročníka hodnotila po 

schválení MZ známkou  predmety prírodoveda a vlastiveda uţ v 1. polroku.  Na kaţdom 
zasadnutí sme venovali pozornosť problematike slaboprospievajúcich ţiakov.  

V októbri sme sa na zasadnutí MZ venovali otázkam integrácie a tvorbe IVP pre 
integrovaných ţiakov. Podrobné informácie a návod na vypracovanie IVP nám poskytla Mgr. 
Eva Baligová z CŠPPP v Povaţskej Bystrici.  

V januári sme sa venovali príprave zápisu detí do prvého ročníka. Zápis prebehol rovnakým 
systémom ako v predchádzajúcom školskom roku v spolupráci s psychologičkou Mgr. Jankou 

Karasovou z CPPPaP v Povaţskej Bystrici.  
Vo februári sa uskutočnili aţ dve zasadnutia metodického zdruţenia. Najskôr sme spoločne 
prehodnotili Školský vzdelávací program v 1. a 2. ročníku. Zo skúseností vyučujúcich 

v oboch ročníkoch vyplynulo, ţe sú spokojné s rozvrhnutím a dotáciou hodín v jednotlivých 
predmetoch v reformovaných ročníkoch. Do budúceho školského roka ako  zmenu navrhujú 

hodnotenie známkou všetkých predmetov uţ od prvého ročníka, vrátane výchovných 
predmetov. Negatívnym javom je len to, ţe  ešte stále chýbajú niektoré  učebnice 
v reformovaných ročníkoch.  

Počas jarných prázdnin sme sa zúčastnili zasadnutia MZ v ZŠ v Prečíne. Zasadnutie bolo 
venované prevencii civilizačných ochorení. Zúčastneným sa venovali pracovníčky Úradu 

verejného zdravotníctva, ktoré im na základe niekoľkých vyšetrení poskytli informácie a rady 
ako zlepšiť svoj zdravotný stav.  
Na poslednom zasadnutí sme sa zaoberali prípravou privítania ţiakov 1. ročníka v šk. r. 

2010/2011, prípravou  ŠkVP v 3. ročníku a analýzou plnenia úloh MZ. 
Vyučujúce sa počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, pripravovali ţiakov 

na rôzne súťaţe, venovali sa aktivitám v záujmových krúţkoch, pripravovali ţiakov na rôzne 
vystúpenia v obci, na ktorých reprezentovali našu školu. Zvyšovali si svoju kvalifikáciu 
štúdiom cudzích jazykov – Mgr. Slíţová RJ, Mgr. Urbanová ANJ, Mgr. Nováková a  Mgr. 

Sokolíková sa v oblasti informatiky zúčastňovala školení Baltík – programovanie na ZŠ 
a Modernizácia vyučovacieho procesu. Mgr. Jaššová  ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej 

pedagogiky, odbor poradenstvo.  
 
 PK slovenského jazyka - vedúca Mgr.Helena Lednická  

 

a) Pedagogicko - metodická činnosť  

Vyučujúci SJL, ANJ vyučovali podľa učebných osnov, vzdelávacích  štandardov schválenými 

MŠ SR, v 5. a 6. ročníku podľa ŠVP a ŠkVP.  

Vyučujúce NEJ, RUJ vyučovali druhý cudzí jazyk v 6. ročníku podľa učebných osnov.  

Učebnice – ani pre jeden predmet a ročník neboli načas dodané, preto    vyučujúci pouţívali 

knihy z minulých rokov a vyhľadávali si    informácie na internete. Od mája škola zakúpila 

pre NEJ slovníky,  pomôcky a učebnicu Projekt Deutsch.  



Vyučujúci pouţívali rovnakú stupnicu hodnotenia a rovnaké značky   korekcie chýb. 

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

Zapojenie ţiakov do literárnych a jazykových súťaţí:  

Šaliansky Maťko: v okresnom kole školu reprezentovali 2 ţiačky.  

Rozprávkové vretienko: školského kola sa zúčastnilo 12 ţiakov, v okresnom kole   

školu reprezentovali 2 ţiačky.  

Hviezdoslavov Kubín: školského kola sa zúčastnilo 41 ţiakov, v okresnom kole školu  

reprezentovali 4 ţiaci.  

Šmarhanovskej Mariková: súťaţe sa zúčastnili 4 ţiačky.  

Športovec – môj vzor: škola sa zapojila 2 prácami ţiakov.  

Prečo mám rád slovenčinu: do súťaţe sa zapojili 3 ţiaci.  

Európa v škole: do súťaţe sa zapojili 3 ţiaci.  

Beseda s regionálnou autorkou: Ing. B. Dobrovičovou.  

Olympiáda v anglickom jazyku: v okresnom kole školu reprezentovala 1 ţiačka.  

Uskutočnili sme exkurzie do Modry, Košarísk – 6., 7., 8. ročník; do   Bratislavy, hrad Devín – 

9. ročník.  

Ţiaci 9. ročníka písali TESTOVANIE 9 – 10. 3. 2010,    zúčastnilo sa 35 ţiakov  

9. A: 17 ţiakov, úspešnosť: 59, 7 %,    

9. B: 18 ţiakov, úspešnosť: 66, 6 % 

úspešnosť školy: 63, 3% ,  úspešnosť v rámci SR: 67, 6 % 

b) Odborný profesijný rast  

Vyučujúce NEJ a RUJ si dopĺňajú vzdelanie ďalším štúdiom.  

Uvádzanie do praxe začínajúceho pedagóga Mgr. B. Galku, ktorý  ukončil adaptačné 

vzdelávanie ku dňu 31. 5. 2010 otvorenou hodinou  slohu v 5. ročníku.   

             c) Materiálno – technická oblasť 

Na vyučovacích hodinách sa vyuţívala jazyková učebňa, CD, DVD,   video a magnetofónové 

nahrávky, prezentácie učiteľov i ţiakov,   projekty, gramatické tabule, nástenné jazykové 

mapy pre SJL, NEJ,  ANJ, RUJ. Škola zakúpila novú ruskú abecedu – 1 veľká mapa a 20  

malých máp, kartičky na konverzáciu. Pre nemecký jazyk je mapa, 20    kartičiek na slovnú 

zásobu a slovníky.  

             d) Kontrolno- riadiaca činnosť 

Výchovno- vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, vzdelávacími štandardami, ŠVP,   

ŠkVP, tematickými plánmi.  

            e) Hodnotenie splnenia hlavných úloh 



Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy boli splnené, hoci mnohé ciele sa plnia veľmi ťaţko 

a klesajú čitateľské zručnosti, úroveň spisovného jazyka i pravopisu.  

            f) Zasadnutia PK  

 Členovia PK sa stretli štyrikrát do roka. Na 1. zasadnutie pozvali vyučujúce z 1. stupňa. 

 Počas celého školského roka aktívne spolupracovali s vyučujúcimi z 1. stupňa, pretoţe dve 

z nich vyučujú cudzie jazyky v 6. ročníku 

            g) Spolupráca s rodičmi  

Rodičia vyuţívali dni otvorených dverí i osobné konzultácie. 

 

 PK matematiky, fyziky, technickej výchovy -   vedúca Mária Paholíková  

 

      Metodicko – pedagogická činnosť 

 

 Vyučovanie prebiehalo podľa učebných osnov a štandard. Vyučujúci dodrţiavali 

predpísaný počet písomných prác, hodnotili ich podľa jednotnej hodnotiacej stupnice. 

Zameriavali sme sa na zvyšovanie vedomostnej úrovne ţiakov, samostatnosť, 

presnosť, logické myslenie. Na vyučovacích hodinách sa vyuţívali počítače – hlavne 

na F ,ale i na M. 

 Dodrţiavalo sa plnenie úloh VMR, protidrogovej výchovy, enviromentálnej výchovy 

a ostatných prierezových tém.  

 Snaţili sme sa zvýšiť záujem ţiakov o prírodovedné predmety, hlavne zapájaním do 

mimoškolských súťaţí – MAKS,  KLOKAN.  

 Prechod ţiakov do 5. roč. – ţiaci zvládli, nepreberalo sa veľa nového učiva, väčšinou 

sa opakovalo učivo 4. roč. – nový vzdelávací program. Ţiaci pracovali s prvým dielom 

učebnice od januára 2010, druhý diel učebnice ešte nie je. Ţiaci vyuţívali pracovný 

zošit Pomocník prvý diel, ktorý si objednali.  

 Prechod ţiakov do 6. ročníka – ţiaci zvládli, vyučovanie bolo sťaţené tým, ţe 

učebnica prvý diel prišla v januári 2010, druhý diel nie je ani na konci školského roka.  

 Zapájanie ţiakov do vedomostných súťaţí 

Výsledky súťaţí : PYTAGORIÁDA    -   do školského kola sa zapojili ţiaci 5. ročníka,  

                                                                             6.ročníka, 7. ročníka. 8. ročníka 

                                                                          -  okresného kola sa zúčastnil Tomáš Čelko    

                                                                             5.trieda – obsadil 2. Miesto a Kristína  

                                                                             Matejičková 7.A účasť  

                                          MO                            školské kolo riešil Tomáš Čelko 5.A 



                             MAKS – celoslovenská súťaž 5 kôl, formou dopisovania: zúčastnilo 

sa 18 žiakov druhého stupňa a 9 žiakov  prvého stupňa.  Úspešní riešitelia: Tomáš 

Čelko 5.A,  Andrea Špániková 7. B. Získali diplom a vecné ceny. Ostatní súťažiaci 

dostali Osvedčenie MAKS. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj tretiačky Valéria 

Jakubská a Margaret Kalvasterová, ktoré získali okrem diplomu aj kalkulačku.                         

                              MATEMATICKÝ  KLOKAN – celosvetová súťaž v riešení 

matematických úloh. Z prvého stupňa riešilo úlohy 10 žiakov, z druhého 10 žiakov. 

Úspešní riešitelia:  Nikola Jaholčíková  2.A trieda, Tomáš Čelko 5.A 

                                   TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - zapojilo sa 5 žiakov 8. ročníka a  

7. ročníka. Na internete vypracovali vstupný test. Samostatne vypracovali prezentáciu 

a odoslali ju.  

                                   FYZIKA – 3 žiačky z 8. ročníka sa zapojili projektom  

do medzinárodnej súťaže PLAY ENERGY – súťaž o spoznávaní sveta energie a vedy. 

            Odborný profesijný rast    

 vyuţívanie internetu, počítačov, vyuţívanie odbornej literatúry, vzájomné 

konzultácie 

 Materiálno – technická oblasť 

 vyuţívanie počítačov, učebných pomôcok, výukových programov 

Kontrolno – riadiaca činnosť 

 vyučovací proces – v súlade s učebnými osnovami 

 

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

Daniela 

  

    V priebehu školského roka 2009/2010 predmetová komisia zasadala štyrikrát. Obsahom 
zasadnutí PK bolo oboznámenie s plánom práce, schválenie tematických plánov, ale najmä 

informácie z odborných časopisov.  
Pozitívne sme hodnotili zasadnutie PK zamerané na zdravý ţivotný štýl a správnu 
ţivotosprávu. Stretnutie bolo obohatené besedou, prípravou a ochutnávkou zdravých jedál.   

Z dôvodu technických problémov sme obsah tretieho zasadnutia zmenili. Návšteva 
Vlastivedného múzea v Povaţskej Teplej sa nezrealizovala.  Na zasadnutí vyučujúce 

diskutovali o problémoch, ktoré sa vyskytli vo vyučovaní v reformných ročníkoch.  
Popasovali sa s problémom nedostatku učebníc, pracovných zošitov v jednotlivých 
predmetoch.  

Na poslednom zasadnutí riešili dotáciu hodín v reformných ročníkoch 5.,6. a 7.  
Vyučujúci do časovo-tematických plánov vsúvali prvky environmentálnej výchovy, práva 

dieťaťa, ale najmä ochrany zdravia a prevencie drogových závislostí. Pozornosť sa venovala 
prevencii pred civilizačnými chorobami a najmä ochrane zdravia ţiakov.  



Na hodinách dejepisu a regionálnej výchovy boli ţiaci vedení ku kladnému vzťahu 

k národným tradíciám, k rodnej krajine a k jej hlbšiemu poznaniu.  
Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúce aktívne vyuţívali učebňu PC.  

Vyučujúce dejepisu a geografie pripravovali ţiakov na predmetové olympiády, T. Čelko z 5.A 

sa stal víťazom na OK GO vo svojej kategórii.  

 

 

 PK telesnej, hudobnej, výtvarne j výchovy- vedúci Mgr. Valach Milan 

 

    V PK pracovalo 5členov. Členovia PK sa stretli trikrát zo štyroch plánovaných stretnutí. 

Jedno stretnutie sa neuskutočnilo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti vedúceho PK.  

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

schválenými MŠ SR, v 5. a 6. ročníku podľa ŠVP a ŠkVP. Vyučujúci na hodinách pouţívali 

metodický materiál, ktorý im zabezpečila škola, internet, odborné časopisy a knihy.  

Ţiaci na vyučovaní vyuţívali netradičné športové aktivity, netradičné techniky, internet 

a odbornú literatúru. Hlavné úlohy z Plánu práce PK boli splnené.  

Výchovno – vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP, ČTP, ktoré 

boli prispôsobené podmienkam školy a to najmä na hodinách telesnej výchovy.   

Počas školského roka boli ţiaci testovaní vo viacerých športových disciplínach, ktoré 

poskytli školské priestory.  

Ţiaci reprezentovali školu vo viacerých športových, výtvarných, hudobných a iných 

súťaţiach:  

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

DILONGSTAR – školské kolo: 12 ţiakov,  celoslovenské kolo: 3. miesto v IT 

hlasovaní,  2 ţiačky postúpili do semifinále 

Slávik Slovenska – školské kolo: 14 ţiakov 

VÝTVARNÁ VÝCHVA  

Čaro Vianoc, aranţovanie kvetov – 4 ţiačky: 1. miesto, 2x 2. miesto, 1 úspešná  

práca.  

Veľkonočné aranţovanie – okres: 4 ţiačky: 2x 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto   

Výtvarné súťaţe - olympizmus 

TELESNÁ VÝCHOVA 

Futbal chlapcov – okres: 12 ţiakov – 2. miesto 

Florbal, starší ţiaci – okres: 11 ţiakov – 4. miesto  

Futbal, starší ţiaci – okres: 10 ţiakov – 2. miesto  



Vybíjaná, dievčatá  – okres: 14 ţiakov – 2. miesto v skupine 

Atletika chlapcov a dievčat – okres: 8 ţiakov 

Malý futbal pre mladších ţiakov – Smer Afrika 2010 – okres: 9 ţiakov – 6. miesto  

Futbal o pohár riaditeľa ZŠ Lipová Rajec  – okres: 15 ţiakov 

OSTATNÉ SÚŤAŢE 

Streľba  zo vzduchovky – okres: 4 ţiaci 

Letný biatlon v Milochove – okres: 2 ţiaci – 6. Miesto,  3 ţiačky – 2. miesto  

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

zlepšovania úrovne výchovných predmetov.  

G. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

1.Žiacky parlament: 

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

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

 Činnosť  ţiackeho parlamentu vychádzala z plánu, ktorý bol  v priebehu roka  
doplňovaný podľa námetov ţiakov.  
 V mesiaci október členovia parlamentu  spolupracovali s ŠPZ  pri organizácii aktivít 

súvisiacich s Týţdňom zdravej výţivy a súťaţou vo vyrezávaní tekvíc Pani Tekvička.  
 V novembri sme v rámci Týţdňa protidrogových aktivít zorganizovali turnaje vo 

florbale, kotúľanej vybíjanej a stolnom tenise. 
 V decembri pripravili ţiaci 9. ročníka všetkým stretnutie s Mikulášom a členovia 
parlamentu sa zapojili do prípravy a priebehu Medovníkových Vianoc.  

 V januári členovia parlamentu pripravili rôzne súťaţe na karneval pre 1. aj 2. stupeň 
a postarali sa o dobrý priebeh oboch karnevalov.  

 Vo februári sme prekvapili fašiangové masky, ktoré uţ tradične prišli na našu školu 
tým, ţe si ţiaci tried  pripravili  spoločné masky.  
 V marci sa členovia parlamentu aktívne zapojili do Dňa narcisov. Vyzbieranú sumu 

sme poslali na účet Ligy proti rakovine v Bratislave. 
 V júni sa ţiaci aktívne zapojili do prípravy Dňa detí, kde si staršie ţiačky pripravili pre 

ţiakov 1. stupňa rôzne atrakcie.  
 Úspech mala aj Dobšinského rozprávková noc, ktorú pre ţiakov 3. – 6. ročníka 
pripravili páni učitelia a pomáhali im aj ţiaci 7. – 9. ročníka.  

 Počas školského roka prebiehala súťaţ o najkrajšiu triedu, ktorú vyhrala 7. A trieda. 
Odmenou pre nich bol 1 deň voľna, ktorý vyuţili na spoločný výlet so svojou triednou 

učiteľkou.  
 Zástupcovia jednotlivých tried v parlamente sa na činnosti parlamentu podieľali 
aktívne, zúčastňovali sa stretnutí, prichádzali s novými nápadmi a námetmi na činnosť.  

Pomáhali pri organizácii jednotlivých podujatí. Za činnosť v ţiackom parlamente im patrí 
pochvala.  

 
2.Škola podporujúca zdravie : 

 

Činnosť ŠPZ vychádzala z plánu na šk. rok 2009/2010. Jednotlivé podujatia boli 
uskutočňované v spolupráci so ţiackym parlamentom.  



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

zdravý ţivotný štýl. Počas Týţdňa zdravej výţivy  sme  so ţiakmi pripravili výstavku 
výpestkov ovocia a zeleniny. Úspech malo popoludnie s názvom Pani Tekvička, ktoré bolo 

venované  vyrezávaniu a tvorbe z tekvíc. V popoludňajších hodinách si ţiaci 1 a 2. ročníka 
zasúťaţili a zatancovali Jablkový tanec.   

Týţdeň zdravej výţivy pokračoval výtvarnou súťaţou V krajine OVOZEL, ktorá 

prebiehala aţ dokonca novembra. Do súťaţe sa zapojili všetky triedy a vytvorili veľmi 
nápadité práce, ktoré  boli vystavené na chodbe.  

 V mesiaci december sme pre ţiakov pripravili stretnutie s Mikulášom 
a v predvianočnom období tvorivé popoludnie s názvom Medovníkové Vianoce. Poďakovanie 
patrí rodičom ţiakov,  ktorí ochotne napiekli pre nás  medovníky a niektorí z nich prišli 

deťom ukázať ako ich treba zdobiť. Ozdobenými medovníkmi sme v spolupráci so ţiackym 
parlamentom  potešili občanov obce Domaniţa.  

 V druhom polroku sme uskutočnili tradičné podujatia – karneval,  reláciu pri 
príleţitosti Dňa vody,  podporili sme Deň narcisov a zapojili sme sa  svojimi príspevkami do 
Detského činu roka.  

 Činnosť školy prezentujeme na verejnosti prostredníctvom  vitríny v obci. Rodičom 
umoţňujeme nahliadnuť do školského ţivota ich detí prostredníctvom pravidelného Dňa 

otvorených dverí.  
 

3.Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 

 

Besedy a kultúrne akcie 
 

 V školskom roku sme pre ţiakov pripravili besedy: 
- pre ţiakov 8. ročníka o voľbe povolania,  

- s tematikou ochrany zdravia s gynekológom MUDr. Kmeťkom, 
- ochrana prírody s pracovníkom CHKO Stráţovské vrchy, 
- so psychologičkou Mgr. E. Baligovou, 

- s regionálnou spisovateľkou Ing. B. Dobrovičovou, 
- s misionárom na hodinách NV 

 
Z kultúrnych vystúpení treba spomenúť program ţiakov na Domaniţský jarmok, k u 

Dňu matiek v obci, stretnutie s dôchodcami a Školskú akadémiu s názvom Prechádzka 20. 

storočím, kde sme sa prezentovali hodnotným programom.  
 

Ďalšími akciami na našej škole boli:  
Hodina dejepisu naţivo - Barok 
Pozrite sa našimi očami – výchovný koncert nevidiacich 

Ukáţka výcviku dravcov 
Vianočný koncert farského speváckeho zboru  

Výchovný koncert Spievajţe si spievaj zameraný na ľudové zvyky  
Asi príde Mikuláš 
Detský karneval  

Deň hasičov – ukáţka techniky 
Cisárove nové šaty – výchovný koncert 

Vianočné besiedky v triedach 
Virtuálny vesmír – prednáška 
Medovníkové popoludnie 

Deň vody – pohár vody pre zdravie  



Deň narcisov 

Dopravná výchova pre 3. – 4. roč. na DI v PB 
Dobšinského rozprávková noc  

Deň detí 
 

 

Exkurzie a výlety 
 

 Ţiaci 1.- 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie na salaši v Domaniţi. 3. ročník bol  
na exkurzii v hvezdárni v Hlohovci.  Ţiaci 5. – 8. ročníka sa zúčastnili literárno - dejepisnej 
exkurzie do Modry, Košarísk a na Bradlo. Ţiaci 5. a 6. ročníka boli na dejepisnej exkurzii  

na Oravskom hrade a v Terchovej. Deviataci boli na exkurzii v Bratislave – Devíne. Piataci 
a šiestaci navštívili hrad Červený Kameň a jaskyňu Driny, ţiaci 1.-3. Ročníka si prezreli 

Trenčín a ţiaci 2.A navštívili Ţilinu. NPR Manínska úţina si prezreli ţiaci 9.B triedy.  
 

Krúţková činnosť  

 

V školskom roku 2009/10 pracovalo na škole 18 krúţkov všestranného zamerania. 14 

krúţkov viedli pedagogickí pracovníci, 4 vedúci krúţku boli z radov rodičov.  Zapojenosť 
ţiakov v tejto oblasti predstavovala takmer 100%. 
  

Detský čin roka 
V máji sme prostredníctvom triednych učiteľov oslovili všetkých ţiakov školy, aby 

napísali správu o svojich dobrých skutkoch do 18. júna 2010.  
Do detského činu roku  sa zapojilo 182 ţiakov školy. V jesenných mesiacoch sa ţiaci 

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

 

Zbery 

Uskutočnili sme zber papiera, nazberali a odovzdali sme 9 200  kg. 

 
Rozhlasové relácie 

 

Na škole sa uskutočnili tieto relácie : 

- Zdravá výţiva 
- Relácia o škodlivosti fajčenia – nefajčiarsky deň 
- Vianoce 

- Vznik SR, nový rok, vstup do EMÚ 
- Relácia ku dňu učiteľov 

- Poţiarna prevencia 
- Deň Zeme 
- Sviatok práce 

- Deň víťazstva nad fašizmom 
- Deň matiek 

- Deň detí 
- Svetový deň boja proti drogám 

 

Súťaţe 

 
Naši ţiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaţí, v ktorých dosahovali úspechy 
od účasti v okresných kolách aţ po účasť na majstrovstvách SR. Zapojili sme sa do týchto  



školských súťaţí:    Šaliansky Maťko, Olympiáda AJ, Biblická olympiáda, Rozprávkové 

vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Pytagoriáda, 
                               Matematická olympiáda, DILONGSTAR  

okresných súťaţí : 
 Futbal st. ţiaci, futbal ml. ţiaci, šachová súťaţ, Šaliansky Maťko, Biblická 
olympiáda, Čaro Vianoc, Veľkonočné aranţovanie, Dary reči, Šmarhanovskej 

Mariková, Pytagoráda, matematická olympiáda, Mladý lesník, dejepisná olympiáda, 
geografická olympiáda, Európa v škole, florbal, okresné kolo vo vybíjanej, v atletike, 

Okresné kolo v letnom biatlone. 
 
celoslovenských súťaţí : ROBO CUP JUNIOR, O cenu D. Tatarku,  DILONGSTAR, Prečo 

mám rád slovenčinu  
 

medzinárodných  súťaţí: Matematický klokan, Maks, Maksík  
                                      

Úspechy:  

Aranţovanie : Bronislava Mišúrová – 2-krát 1. miesto – okres 
                        Ivona Špániková – 1. a 2. miesto – okres  

                        Monika Špániková -2-krát 2. miesto – okres 
Dominika Zaťková – 3. miesto – okres 
Tomáš Čelko – 1. miesto Geografická olympiáda - okres 

                         2.miesto Pytagoriáda – okres 
                          - úspešný riešiteľ MAKS a Matematický Klokan 

ROBO CUP JUNIOR( Paholík, Miškech, Blaţek) – 2.miesto na Slovensku 
Nikola Jaholčíková – Matematický Klokan – úspešný riešiteľ 
Margaret Kalvasterová – úspešný riešiteľ – Maksík 

Valéria Jakubská – úspešný riešiteľ – Maksík 
Stanislava Chovancová – streľba zo vzduchovky 2. miesto - okres 

Petra Chovancová – streľba zo vzduchovky 2. miesto - okres 
Dominika Zaľková – streľba zo vzduchovky 2. miesto - okres 
Matej Špánik – streľba zo vzduchovky 2. miesto - okres 

Stanislav Čelko – streľba zo vzduchovky 2. miesto - okres 
Andrea Kardošová – Šmarhanovskej Mariková – 1. miesto 

Paulína Kardošová – Šmarhanovskej Mariková – 2. miesto   
  
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD  

 

Do školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako je školský klub detí prichádzajú 

deti po skončení vyučovania. Školský klub detí slúţi na vyplnenie voľného času ţiakov v čase 
mimo vyučovania, pomáha rodičom pri výchove detí.  
Vychovávateľka: Mgr. Veronika Kvaššayová .  

ŠKD má 1.oddelenie: 1.2.3.4. trieda ZŠ Domaniţa. Súčasný počet detí v ŠKD je 22.  
Ţiaci 3. a 4. ročníka po skončení 6. vyučovacej hodiny prichádzajú na obed bez doprovodu 

vychovávateľky na základe písomného súhlasu rodičov.  
Prevádzka je jednozmenná.  
Na začiatku roka sa ţiaci oboznámili s okolím školy, s druţinou. Venovali sme sa práci 

s prírodnými materiálmi, zhotovovali sme šarkana formou kolektívnej práce. Do činnosti sme 
zahrnuli aj prvky dopravnej výchovy.  



Zapojili sme sa aj do úpravy okolia školy v jesennom období. Pripomenuli sme si mesiac  úcty 

k starším. Zhotovili sme najkrajší jesenný obraz, kŕmidlá a venovali sme sa starostlivosti 
o prezimovanie vtáčikov.  

Priblíţili sme si vianočné tradície, naučili sme sa básničky, zhotovili  vianočné pozdravy 
a ozdoby, zdobili  vianočný stromček a vytvorili vianočnú výzdobu ŠKD a mnoho ďalších 
činností. 

Ţiaci v II. polroku zhotovovali  Valentínske pozdravy , pripomenuli sme si ľudové tradície, 
pripravili sme si masky na karneval, zorganizovali sme s deťmi druţinársky karneval. 

Navštívili sme kniţnicu v Domaniţi, zhotovovali sme výrobkov  na Veľkonočné sviatky, 
zakladali sme herbár. Ku Dňu matiek sme pripravili darčeky, naučili sa básničku. Chodievali 
sme na vychádzky do prírody, vykonávali rôzne športové hry a súťaţe a tieţ Medzinárodný 

deň detí bol plný hier, zábavy a súťaţí. 
V  ŠKD od 2.2.2010 – 19.2.2010 absolvovala prax študentka strednej pedagogickej 

a sociálnej akadémie.  
Ţiaci sú počas celého školského roku  poučovaní  o bezpečnom prechádzaní zo ZŠ do 
školskej jedálne a o správaní sa v školskej jedálni a v ŠKD. Dochádzka počas školského roka 

bola  pravidelná , ţiaci sa z ŠKD uvoľňujú na základe písomnej ţiadosti svojich rodičov.  
Vyberanie poplatku za ŠKD je 2,00Eur mesačne na kaţdé dieťa.  

 
H. PROJEKTY: 
V tomto školskom roku sme realizovali projekt Nestraťme to dobré v nás pre ţiakov 8. 

ročníka s finančnou dotáciou MŠ SR v sume 945 € a dotáciou obce Domaniţa v sume 100 €. 
Vypracovali sme aj ďalšie  projekty, v ktorých sme neboli úspešní.. Poďakovanie patrí 

všetkým pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii projektov podieľali.  
 
I. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY: 

 

Ukazovateľ II.polrok 2008/09 II.polrok2009/10 

Počet tried 14 14 

Počet odborných učební 4 4 

Počet telocviční 0 0 

Počet ihrísk 1- multifunkčné 1- multifunkčné 

 

Všetky ročníky sa vyučujú v hlavnej budove školy. Nedarí sa nám v spolupráci s OcÚ 

v Domaniţi zabezpečiť dostavbu telocvične. Preto aj naďalej výučba TV prebieha na 

chodbách školy a na asfaltovom ihrisku pri škole.    

V rámci zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia školy sme priebeţne vybavili 

kabinety  novými učebnými pomôckami, mapami, nástennými tabuľami, výukovými 

programami, slovníkmi. Jazykovú učebňu sme kompletne vybavili nábytkom – ţiacke stoly, 

stoličky, katedra, keramická tabuľa. Prašnosť v triedach 1. stupňa sme zníţili výmenou – časti 

tabúľ sme nahradili keramickými krídlami. V rámci zabezpečenia dostupnosti internetu  

vo všetkých triedach sme pokryli budovu WiFi sieťou.  

Finančne nákladná bola výmena plynového kotla v plynovej kotolni. 

 

J. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY: 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu -  288 264 €   

 Vzdelávacie poukazy – 6 440 €,  60 % z dotácie sme vyplatili na mzdy vedúcich krúţkov 

a 40 % sme investovali na chod a činnosť krúţkov.  



 Dotácia na ŠKD z OcÚ Domaniţa – 6 500 € 

 Dotácia od rodičov na činnosť ŠKD –  268 € za 1.-6. mesiac 2010 

 Dotácia na dopravné pre ţiakov do 30.6.2010:  8424,2 € 

 

K. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY ŠKOLY:  

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

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

L.VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY:  

V septembri 2009 sme ţiakom našej školy rozdali  vzdelávacie preukazy.  Takmer všetci ţiaci 

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

ţiaci rozvíjať spolu v 18 krúţkoch rôzneho zamerania.  

 

M. SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

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

v spolupráci so ZRŠ uskutočnili triedne ZRŠ pre ţiakov deviatych ročníkov ohľadne 

profesijnej orientácie ţiakov. Kaţdý mesiac ponúkame rodičom zúčastniť sa vyučovania 

počas Dní otvorených dverí.  

 

N. SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

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

v Domaniţi.  Učiteľky MŠ  spolu s budúcimi prvákmi navštevujú 1. ročník. 

S vychovávateľmi DD spolupracujeme pri riešení ako vzdelávacích, tak aj výchovných 

problémov chovancov DD. Riaditeľa DD pozývame na vyhodnotenia  výchovno-

vzdelávacích výsledkov ţiakov.  

Taktieţ spolupracujeme so firmou POLEŠKO, ktorá na škole zabezpečuje BOZP a PO 

pre ţiakov a zamestnancov školy. Technik bezpečnosti práce mesačne kontroluje bezpečnosť 

pri práci a poţiarnu bezpečnosť. V jesennom i jarnom období sme uskutočnili cvičenie 

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

ţiaci spolu so zamestnancami zvládli dobre.  

 

Doporučenia pre budúci školský rok: 

 

 Pokračovať v realizácii obsahovej prestavby, vypracovať ŠkVP pre 3. a 7. ročník, 

 pokračovať v realizácii projektov, do ktorých je škola zapojená, zapájať sa do 

nových projektov, 

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

 rozvíjať styky so ţiakmi z iných škôl a zapájať sa do celoslov. a medzinárodných. 

projektov, 

 pokračovať v záujmovej činnosti  ţiakov, 

 naďalej uskutočňovať podujatia na podporu projektu ŠPZ,  protidrogovej výchovy 

a VMR a ostatných prierezových tém 

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

ţiakmi 

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

 naďalej skvalitniť činnosť ŠKD, s cieľom zapojenie väčšieho počtu detí 



 spolupracovať s DD, rozšíriť spoluprácu o spoločné stretnutia vych. a učiteľov 

 cieľom zlepšenia riešenia problémov 

 aj naďalej podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku organizovaním 

spoločenských stretnutí 

 

V Domaniži  30.6.2010                                                               Mgr. Naďa Kováčiková 

                                                                                                               riaditeľka školy       
 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.6.2010  

 
Schválenie zriaďovateľom školy:  

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

zastupiteľstva dňa 21.9.2010. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 25.10.2010.  


