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S p r á v a  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová 

za školský rok 2016/2017 

 

 

 
 

 

 

 
 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ                 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

3. Koncepcie školy na roky 2014 - 2019 

4. Plánu práce ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová na školský rok 2016/2017 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová 

7. Vyhodnotenia vedomostných a športových súťaží v školskom roku 2016/2017 
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§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 

internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Názov školy Základná škola 

Adresa školy Mierové námestie 255/27, 972 51 Handlová 

Číslo telefónu 046/5477111 

Mobil  0918366912 

Elektronická pošta zsmnh@zsmierha.edu.sk 

Internetová stránka školy zsmnha.edupage.org. 

Zriaďovateľ Mesto Handlová 

Adresa Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

Číslo telefónu 046/5 192 535, 046/5 192 511 

Fax 046/5 425 611 

Titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu  

zriaďovateľa 
Ing. Rudolf Podoba 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Jakubová, Iveta 046/5477111 0918366912 zsmnh@zsmierha.edu.sk 

ZRŠ – 1. stupeň Mgr. Bednářová, Anna 046/5477111     

ZRŠ – 2. stupeň Mgr.Kaplánová, Martina 046/5477111     

Výchovná poradkyňa Mgr.Tonhaiserová, Renáta  046/5477111     

Vedúca ŠKD Mgr. Bednářová, Anna 046/5477111   

Vedúca ŠJ Madajová, Jana 0949 049 541   

Rada školy 

Rada školy pri ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová bola zriadená v zmysle § 24 zákona   č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vo voľbách dňa 16. 03. – 30. 03. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 13. 04. 2016 

na obdobie 4 rokov a končí sa 12. 04. 2020. 

Rad školy pracovala v zložení: 

Zloženie RŠ Titl., priezvisko, meno 

Predseda Mgr. Katarína Štupáková, zástupca za rodičov 

Pedagogickí zamestnanci PaedDr. Andrea Bajánová 

 Mgr. Ján Beránek 

Nepedagogickí zamestnanci Ľudmila Vagáňová 

Zástupcovia rodičov Milan Geleta 

 Norbert Smačko  
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 Monika Galbavá  

Zástupcovia zriaďovateľa Ing. JUDr. Jozef Stopka, PhD. 

 Ing. Blažej Litva 

 Ing. Ivan Kartáč 

 Eduard Straka 

 

Členovia RŠ sa v školskom roku 2016/2017 schádzali podľa schváleného plánu, podľa potreby prizývali 

na zasadnutie riaditeľku školy a riešili nasledovné témy: 

1. Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017. 

2. Schválenie počtu zapísaných detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. 

3. Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. 

4. Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy. 

5. Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017. 

6. Výchovný plán školského klubu detí. 

7. Personálne zloženie pedagogického zboru - zabezpečenie nového školského roka. 

8. Hospodárenie a materiálno-technické podmienky školy. 

Poradné orgány školy 

Vedeniu školy boli nápomocné v plnení plánu práce školy a aktívne pracovali metodické združenia a 

predmetové komisie: 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. - 2. ročník Mgr. Oľga Köszegyová 1. stupeň 

MZ 3. - 4. ročník Mgr. Alena Vašková 1. stupeň 

PK SJL Mgr. Michaela Gašparičová SJL 

PK CUJ Mgr. Hana Boďová 1AJ, 2RJ, 2NJ 

PK MAT, FYZ, INF Mgr. Viera Uhrínová MAT, FYZ, INF 

PK DEJ, GEG Mgr. Jarmila Solčaniová DEJ, GEG 

PK – vých. predmety Mgr. Slávka Brayerová 
TEV, TSV, OBN, ETV, HUV, VYV, NBV, 

SRL 

PK CHE,THD, BIO, SEE Mgr. Andrea Hírešová CHE,  BIO, THD, SEE 

MZ ŠKD Bc. Helena Pepichová  

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov k 15. 09. 2016 

Počet žiakov školy: 494 

Počet tried: 23 

Podrobnejšie informácie: 
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Na prvom stupni bolo umiestnených 241 žiakov  v 12 triedach. Všetky  ročníky prvého stupňa sa 

vzdelávali podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. V rámci školského vzdelávacieho programu 

škola posilnila disponibilnými hodinami predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk,  matematika, 

informatika,  prírodoveda, výtvarná výchova. 

Druhý stupeň navštevovalo 253 žiakov, ktorí boli umiestnení v 11 triedach. Všetky  ročníky 

druhého stupňa sa vzdelávali podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 doplneného školským 

vzdelávacím programom. Disponibilné hodiny posilnili predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický 

jazyk, matematika, informatika,  chémia, biológia, geografia, dejepis, cvičenia z matematiky, výtvarná 

výchova. Päť športových tried so zameraním na basketbal malo zvýšený počet hodín tri posilnené jednou 

disponibilnou hodinou. Športovú prípravu navštevovalo 85 žiakov, v priebehu školského roka sa tento 

počet zvýšil na 99 žiakov, z toho bolo 43 dievčat. 

 

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

počet tried 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 

počet žiakov 58 78 59 46 64 56 51 37 45 494 

z toho ŠVVP 1  1 1 3 1  1  8 

z toho v ŠKD 

pravidelná činnosť 
47 46 36 19      148 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a 

úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní prváci do ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2016: 71 detí / 32 dievčat 

Skutočný počet žiakov  1. ročníka k 15. 09. 2016: 64 detí/ 29 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

  1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet 

žiakov 
57 78 57 45 63 55 50 37 45 487  

 

Žiakov na prvom stupni ku koncu školského roka bolo 237 žiakov čo je pokles o 4 žiakov a na druhom 

stupni ku koncu školského roka bolo 250 žiakov čo je pokles o 3 žiakov. Celkový pokles žiakov 

v školskom roku 2016/2017 bol 7 žiakov. 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch          

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Výchovná poradkyňa v školskom roku 2016/2017 plnila úlohy školského poradenstva v otázkach 

výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a delikventného vývinu detí. 

Poskytovala metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, zákonným zástupcom 

žiakov a  žiakom základnej školy. Spolupracovala v procese integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Handlovej a Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi, spolupracovala s vedením školy, s 
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triednymi učiteľmi, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pravidelne sa zúčastňovala porád a školení 

VP a  spolupracovala so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši. 

Všetky aktivity výchovnej poradkyne v priebehu školského roka boli realizované v súlade 

s úlohami stanovenými v mesačnom pláne práce na školský rok 2016/2017.  
 

Oblasť profesionálnej orientácie  

V školskom roku 2016/2017 výchovná poradkyňa pracovala v oblasti profesijnej orientácie 

s dvomi deviatymi triedami v počte žiakov 45 a 3 žiakmi 8. ročníka. 

Žiakom a ich zákonným zástupcom bola podľa potreby zabezpečená poradenská, metodická 

a informačná pomoc o  možnostiach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania. Žiaci boli pravidelne 

informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou individuálnych  pohovorov, skupinových sedení 

s náborovými pracovníkmi zo SŠ, kde mali možnosť informovať sa o jednotlivých odboroch danej SŠ 

alebo prostredníctvom stránky ŠVS Liptovský Mikuláš, prípadne stránok jednotlivých stredných škôl. 

Pomáhala žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne 

posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve 

informácií. Motivovala žiakov k nájdeniu si vhodného študijného alebo učebného  odboru na strednej 

škole. S cieľom oboznámiť sa s podmienkami duálneho vzdelávania sa žiaci 9. ročníka zúčastnili „Dňa 

techniky“ na SOŠ v Handlovej za účasti strojárskych firiem z okresu Prievidze. V rámci „Dňa otvorených 

dverí“ žiaci navštívili firmu Brose v Prievidzi a pozreli si jej priestory. Podľa individuálneho záujmu sa 

žiaci 9. ročníka zúčastňovali dní otvorených dverí na jednotlivých stredných školách v sprievode 

výchovnej poradkyne alebo rodičov. V mesiaci november sa uskutočnilo v spolupráci s CPPPaP 

v Prievidzi psychologické vyšetrenie žiakov 9. ročníka  z dôvodu profesijnej orientácie (voľba strednej 

školy). Vo februári zorganizovala výchovná poradkyňa stretnutie rodičov a žiakov 9. ročníka o voľbe 

povolania s náborovými pracovníkmi SŠ a predstaviteľmi firiem GeWIS a Brose, ktoré informovali 

rodičov o možnostiach duálneho vzdelávania. Rodičia  dostali informácie aj o podávaní prihlášok na SŠ 

a následnom zápise na štúdium po prijatí na strednú školu.  

Podľa požiadaviek CPPPaP v  Prievidzi a  ŠVS v Liptovskom Mikuláši v stanovených termínoch 

vyplnila štatistické prehľady o predbežnom záujme žiakov o štúdium na stredných školách a v určených 

termínoch odoslala prihlášky na stredné školy. Na evidenciu a spracovanie informácií využívala podľa 

požiadaviek ŠVS v Liptovskom Mikuláši program Proforient. 

  

Analýza výsledkov rozmiestnenia žiakov 9. ročníka na SŠ 

V školskom roku 2016/2017 si podalo prihlášku na strednú školu 45 žiakov  9. ročníka a dvaja 

žiaci  8. ročníka. Jeden žiak ôsmeho ročníka  dovŕšil 16 rok veku no nevyužil možnosť podať si prihlášku. 

Na stredné školy, ktorých hlavným kritériom pre prijatie uchádzača je overenie špeciálnych 

schopností, zručností a talentu sa zúčastnilo 9 žiakov, z čoho 6 žiakov bolo prijatých a následne aj 

zapísaných na štúdium.  
 

ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV JEDNOTLIVÝCH TRIED PODĽA TYPOV SŠ 

 

PREHĽAD O PRIJATÍ ŽIAKOV  -  PO TALENTOVÝCH SKÚŠKACH 

Typ SŠ Názov SŠ Odbor Počet žiakov 

Bilingválne 

štúdium 

Bilingválne gymnázium, 

Sučany 
gymnázium 4  
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Iné stredné 

školy 
SZŠ, Žilina masér 1  

Iné stredné 

školy 
SOŠ, Handlová 

Obchodná  akadémia -  

bilingválne štúdium 
1 

 

Dvaja žiaci 9. ročníka v celoslovenskom testovaní  dosiahli úspešnosť nad 90 %  z matematiky 

a slovenského jazyka.  Boli prijatí na strednú školu na základe talentových skúšok a podať prihlášku v 1. 

alebo  2. kole prijímacích skúšok nevyužili a tým ani možnosť byť prijatí bez prijímacích skúšok. Všetci 

žiaci, ktorí mali záujem o štúdium v študijných odboroch (4 a 5-ročných odboroch) nedosiahli 90% 

úspešnosť v celoslovenskom testovaní v predmetoch slovenský jazyk a matematika, sa zúčastnili 

prijímacích pohovorov v 1. a 2. kole.  

ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV JEDNOTLIVÝCH TRIED PODĽA TYPOV SŠ 

1. kolo  (1. a 2. termín) a 2. kolo 

Trieda 

4 - a viac  

ročné odbory 

prijatí 

3 - ročné 

odbory 

prijatí 

2 -ročné 

odbory 

prijatí 

Do 

pracovného 

pomeru 

Spolu 

prijatí 

Spolu 

neprijatí 

8. A 0 0 0 1 0 0 

8. B 1 0 1 0 2 0 

9. A 16 5 0 0 21 0 

9. B 17 7 0 0 24 0 

S p o l u 34 12 1 1 47 0 

 

V  školskom roku 2016/2017 neprospeli dvaja žiaci. Budú pokračovať v plnení povinnej  školskej 

dochádzky na základnej škole. 

Do systému duálneho vzdelávania bolo prijatých päť žiakov 9. ročníka. 

 

 

REHĽAD O ROZMIESTNENÍ ŽIAKOV  9. ROČNÍKA KONČIACICH ZŠ NA STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH  V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 

Stredná škola odbor spolu 

SOŠ automobilová, Bratislava mechanik nastavovač 1 

 autoopravár - lakovník 1 

SOŠ  T. Vansovej, Prievidza mechanik strojov a zariadení 1 

 

programátor obrábacích 

a zváracích strojov a 

zariadení 

1 

 stavebná výroba 1 

SOŠ, Handlová mechanik opravár 4 
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 elektrotechnika 2 

 mechanik mechatronik 2 

 technické lýceum 1 

 
obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium 
1 

 
technicko-administratívny 

pracovník 
5 

SOŠ obchodu a služieb, Prievidza hotelová akadémia 1 

 kaderník - vizážista 3 

 kozmetik 2 

  kaderník 1 

SOŠ drevárska, Zvolen technik drevostavieb 1 

SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom hotelová akadémia 1 

SPŠ, Nitra mechatronika 1 

Dopravná akadémia  autoopravár - mechanik 1 

SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica 
informačné a sieťové 

technológie 
1 

SZŠ, Banská Bystrica farmaceutický laborant 1 

 zdravotnícky asistent 1 

SZŠ, Žilina asistent výživy 2 

 masér 1 

SZŠ, Topolčany zdravotnícky asistent 1 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza gymnázium 3 

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín gymnázium 1 

Bilingválne gymnázium, Sučany 
gymnázium – bilingválne 

štúdium 
4 

Do pracovného pomeru  1 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 9. ročníku  47 

 

V  školskom roku 2016/2017 sa najviac žiakov prihlásilo do SOŠ  29 žiakov, SPŠ  3 žiaci, do 

zdravotníckych škôl 6 žiaci a do gymnázií 8 žiaci. 

 

I. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov, o žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

V danej oblasti bola venovaná pozornosť slaboprospievajúcim žiakom, talentovaným a nadaným 

žiakom. U slaboprospievajúcich žiakov v spolupráci s vyučujúcimi  a rodičmi, sme zisťovali príčiny 

neprospievania a hlavne spôsoby, ako žiakovi pomôcť (návrh na psychologické a špeciálno-pedagogické 

vyšetrenie, individuálny prístup, doučovanie, vzájomná pomoc spolužiakov v triede). Talentovaní 

a nadaní žiaci boli v priebehu školského roka zapájaní do rôznych súťaží a olympiád.   

V školskom roku 2016/17 bolo na psychologické vyšetrenie odporučených triednymi učiteľmi 20 

žiakov z toho štyri kontrolné  vyšetrenia žiakov.  Psychologické vyšetrenia boli zrealizované  z CŠPP pri 

ŠZŠ v Handlovej  a    CPPPaP v  Prievidzi. Špeciálno-pedagogické poradenstvo bolo zabezpečované 

špeciálnym pedagógom z CŠPP v Handlovej a  CPPPaP v  Prievidzi. 
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Veľkú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

predovšetkým procesu individuálnej integrácie týchto žiakov. Pre účely skvalitnenia školskej integrácie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme dodržiavali všeobecne záväzné predpisy, 

metodické pokyny a usmernenia, spolupracovali s príslušnými školskými poradenskými zariadeniami. 

Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu  sa vzdelávalo deväť žiakov. 

Na základe lekárskeho potvrdenia a žiadosti rodičov bolo päť žiakov v školskom roku 2016/2017  

čiastočne  oslobodení od vzdelávania v predmete telesná a športová  výchova päť žiakov. Úplne 

oslobodení od vzdelávania v predmete telesná  a športová  výchova na základe lekárskeho vyšetrenia 

a žiadosti rodičov  boli štyria  žiaci. Traja žiaci boli oslobodení od vzdelávania v predmete športová 

príprava.  

Celoslovenského testovania Testovanie 9-2017 sa v tomto školskom zúčastnilo 45 žiakov   9. 

ročníka V matematike bola priemerná percentuálna úspešnosť 52,2 % (celoslovenský priemer 56,4 %), 

v slovenskom jazyku bola priemerná percentuálna úspešnosť 58,8 % (celoslovenský priemer 61,2 %).  

Zápisu žiakov do 1. ročníka sa zúčastnilo 71 detí, z ktorých 7 na základe odporučenia psychológa, 

detského lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky 

a 5 žiakov bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 

 

II. Oblasť výchovy, vzdelávania a prevencie problémového a delikventného správania  

Vo výchovnej oblasti sa výchovná poradkyňa zameriavala v spolupráci s triednymi učiteľmi 

a ostatnými vyučujúcimi na žiakov s vývinovými poruchami učenia a s poruchami správania. Zvýšenú 

pozornosť venovala žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, kontrolovala som dochádzku 

problémových žiakov a riešila aktuálne problémy. V tejto oblasti  sme aj  v tomto školskom roku 

pokračovali v spolupráci s ÚPSVaR v Handlovej. Pracovníčka ÚPSVaR  každý štvrtok navštívila školu 

a bola oboznámená prostredníctvom výchovnej poradkyne s výchovnými problémami alebo s 

nedostatočnou spoluprácou rodičov so školou. Hlavne kladne hodnotíme pomoc pri riešení problémov so 

záškoláctvom, tieto  boli úspešne riešené pohovormi so žiakmi a  ich zákonnými zástupcami v spolupráci 

s triednymi učiteľmi.  Pri riešení záškoláctva sme spolupracovali aj s detskými lekármi a to overovaním 

neprítomnosti žiaka v škole.  

Individuálnu pozornosť sme venovali žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými 

javmi, u ktorých sme predpokladali zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej 

závislosti. V spolupráci s koordinátorom  rizikového správania sme uskutočnili  pohovory s takýmito 

žiakmi, prípadne ich zákonnými zástupcami. Podieľali sme sa na riešení potenciálnych konfliktných 

situácií. V intenciách ich konštruktívneho a kooperatívneho riešenia v spolupráci s pedagogickými a 

nepedagogickými pracovníkmi školy sme minimalizovali prejavy agresivity a vandalizmu žiakov 
 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

Klasifikácia tried 

Primárne vzdelávanie – ISCED 1 – 1. stupeň 

V školskom roku 2016/2017 – dosiahli žiaci na prvom stupni priemer známok 1,23. V porovnaní 

s minulým školským rokom bol priemer známok rovnaký. 

Trieda Správanie SJL MAT ANJ HUV INF IFV PRV PDA PVO VLA TSV TEV VYV 

1. A 1 1,42 1,37 1,05 1 1,05    1,21  1  1 

1. B 1 1,18 1,12 1 1 1    1  1  1 

1. C 1 1,22 1,17 1 1 1    1  1  1 
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2. A 1 1,92 1,4 1,2 1 1    1,12  1  1 

2. B 1 1,84 1,2 1,2 1 1    1,24  1  1 

2. C 1 1,72 1,48 1,04 1 1    1  1  1 

3. A 1 1,94 2,17 1,78 1  1,11 1 1,83  1,44  1 1 

3. B 1 1,29 1,38 1,33 1  1 1 1,1  1  1 1 

3. C 1,06 1,88 1,59 1,76 1  1,06 1 1,59  1,71  1 1 

4. A 1 2,19 2,14 1,95 1  1,14 1 1,95  1,95  1 1 

4. B 1 2,17 2,04 1,71 1  1 1 1,67  1,71  1 1 

Nižšie stredné vzdelávanie – ISED 2 – 2. stupeň 

V školskom roku 2016/2017 – dosiahli žiaci na druhom stupni priemer známok 1,84. V porovnaní 

s minulým školským rokom bol priemer známok rovnaký. 

Trieda Sprá. SJL MAT 1AJ BIO CVM DEJ FYZ GEG HUV CHE INF 2NJ OBN 2RJ SEE SRL THD TSV VUM VYV 

5. A 1 2,04 2,42 1,83 1,79  1,92  1,97 1  1     1 1 1  1,08 

5. B 1 1,89 2,17 1,33 1,44  1,78  1,56 1  1       1 1  1,06 

5. C 1 2,11 2,17 2,72 1,44  2,06  1,94 1  1      1,06 1  1,06 

6. A 1 1,81 1,95 2,24 1,9  1,67 2,29 2,05 1  1  1,29   1 1,14 1  1,14 

6. B 1 2,4 2,3 2,15 2,1  2,05 2,4 2,3 1,35  1  1,5     1 1  1,2 

6. C 1 2,86 2,57 2,5 2,36  2,43 2,64 2,64 1  1,07  2,07     1,57 1  1,36 

7. A 1 2,17 2,57 2,09 2,04  2,48 2,57 2,3 1,43 1,7 1 1,78 1,57 1,8 1,22  1,24 1 1,04  1,13 

7. B 1,08 3,08 2,92 2,52 2,56  2,28 3 2,92 1,28 2,32 1,08 1,85 2,28 2,5 1,57  1 1,08  1,28 

8. A 1 2,85 2,95 2,4 2,2  2,8 2,95 2,6  2,25 1,2 2,13 2,3 2,2 1,6  1,62 1 1,28 1,2  

8. B 1 2,38 2,25 2,06 1,88  2,38 2,56 2,13  2 1,13 2 1 1,4 1,38  1,06 1 1,13  

9. A 1,14 3,29 3,43 3,14 3,05 2,57 3,43 3,38 3,14  2,86 1,24 1,93  3   1,76  1,33   1,24 

9. B 1,08 3 3,25 3,17 2,71 2,88 2,88 3,33 2,83  2,88 1,21 1,76  2,86     1,17   1,25 

 

 

Prospech žiakov 

 

V školskom roku 2016/2017 zo 487 žiakov prospelo 468 žiakov, neprospeli 6 žiaci a prospelo 

s vyznamenaním 213 žiakov. 

Trieda Počet P PV PVD N NH 

1. A 20 18   1 1 

1. B 18 17   0 1 

1. C 19 18   0 1 

2. A 28 25 20 5 0 3 

2. B 25 25 21 2 0 0 
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2. C 25 25 19 6 0 0 

3. A 18 18 10 6 0 0 

3. B 22 21 20 1 0 1 

3. C 17 17 12 4 0 0 

4. A 21 21 12 5 0 0 

4. B 24 24 10 12 0 0 

5. A 24 24 13 10 0 0 

5. B 19 18 12 5 0 1 

5. C 20 18 9 7 0 2 

6. A 21 21 13 5 1 0 

6. B 20 20 6 9 0 0 

6. C 14 13 5 2 0 0 

7. A 23 23 10 6 0 0 

7. B 27 24 4 7 1 2 

8. A 21 20 5 4 1 1 

8. B 16 15 6 6 0 0 

9. A 21 19 2 3 2 0 

9. B 24 24 4 3 0 0 

Vysvetlivky:  PV- prospel s vyznamenaním 

  PVD - prospel veľmi dobre 

  P -  prospel 

  N -   neprospel 

  NH - nehodnotený žiak 

   

Dochádzka žiakov 

V školskom roku 2016/2017 bolo priemerne vymeškaných ospravedlnených hodín na žiaka 76,17 

a priemerne vymeškaných neospravedlnených hodín na žiaka 0,28. V porovnaní s minulým školským 

rokom bol priemer ospravedlnených hodín na žiaka cca o 1,5 hodiny lepší a priemer neospravedlnených 

hodín na žiaka o 0,37 lepší. 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. A 20 1122 61,25 1122 61,25 0 0,00 

1. B 18 687 40,41 687 40,41 0 0,00 

1. C 19 1087 60,39 1087 60,39 0 0,00 

2. A 28 1664 66,56 1664 66,56 0 0,00 

2. B 25 2129 85,16 2129 85,16 0 0,00 

2. C 25 1724 68,96 1724 68,96 0 0,00 

3. A 18 1081 60,06 1081 60,06 0 0,00 

3. B 22 1198 57,05 1198 57,05 0 0,00 

3. C 17 1077 63,35 1031 60,65 46 2,71 
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4. A 21 1051 50,05 1048 49,90 3 0,14 

4. B 24 1451 60,46 145112 60,466 0 0,00 

5. A 24 1881 78,38 188110 78,381 0 0,00 

5. B 19 1672 92,89 1672 92,894 0 0,00 

5. C 20 1912 106,22 1912 106,225 0 0,00 

6. A 21 2301 109,57 2301 109,57 0 0,00 

6. B 20 1256 62,80 1256 62,80 0 0,00 

6. C 14 985 70,36 979 69,93 6 0,43 

7. A 23 2213 96,22 2213 96,22 0 0,00 

7. B 27 2604 104,16 2604 104,16 0 0,00 

8. A 21 1869 93,45 1854 92,70 15 0,75 

8. B 16 1136 71,00 1136 71,00 0 0,00 

9. A 21 2928 139,43 2870 136,67 58 2,76 

9. B 24 2199 91,63 2193 91,38 6 0,25 

Výsledky externých meraní 

Testovanie T5 - 2016 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2016/2017 realizoval 

testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2016) na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským             

a s vyučovacím jazykom maďarským. Testovanie T5-2016 sa uskutočnilo  23. novembra 2016 (streda) v 

papierovej forme. Celoslovenského testovania Testovanie  5-2016 sa  v    školskom  roku zúčastnilo  59 

žiakov 5. ročníka. V matematike bola priemerná percentuálna úspešnosť 70,70 %, testovanie bolo 

úspešné nad slovenským priemerom o 8,40%.V slovenskom jazyku bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 76,50 % , testovanie bolo úspešné nad slovenským priemerom o 13,40%.  

Názov T5 - 2015 Počet žiakov Úspešnosť v % Slovenský priemer 

Monitor MAT 59 70,70 62,30 

Monitor SJL 59 76,50 63,10 

Testovanie T9 - 2017 

V školskom roku  2016/2017 sme posilnili v deviatom ročníku hodiny matematiky a otvorili sme 

krúžok Matematika logika  zameraný na matematickú gramotnosť a disponibilnou hodinou sme posilnili 

slovenský jazyk a literatúru so zámerom posilniť čitateľskú gramotnosť. Testovanie T9-2017 sa 

uskutočnilo  5. apríla 2017 v papierovej forme. Celoslovenského  testovania žiakov 9. ročníka základných 

škôl (Testovanie 9-2017) sa zúčastnilo 45  žiakov  9. ročníka.  V matematike bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 52,2 %. V slovenskom jazyku a literatúre bola priemerná percentuálna úspešnosť 58,8 %. 

 

Názov T9 - 2015 Počet žiakov Úspešnosť v % Slovenský priemer 

Monitor SJL 45 58,8 61,2 

Monitor MAT 45 52,2 56,4 
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§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 

ŠkVP + šport.prípava     1 1 1 1 1 5 

ŠkVP 3 3 3 2 2 2 1 1 1 18 

Nepovinné predmety 

V školskom roku 2016/2017 neboli zriadené. 

Rozširujúce hodiny 

Rozširujúce hodiny boli schválené pedagogickou radou, radou školy a nadväzovali na školský vzdelávací 

program. 

Učebný variant Trieda Predmet 
Počet dotácie hodín v týždni 

v každej uvedenej triede 

iŠkVP 1. A, B, C Anglický jazyk 1 h 

iŠkVP 1. A, B, C Informatika 1 h 

   2 hodiny 

iŠkVP 2. A, B, C Anglický jazyk 1 h 

iŠkVP 2. A, B, C Matematika 1 h 

iŠkVP 2. A, B, C Informatika 1 h 

   3 hodiny 

ŠkVP 3. A, B, C Slovenský jazyk a literatúra 2 h 

ŠkVP 3. A, B, C Matematika 1 h 

ŠkVP 3. A, B, C Výtvarná výchova 1 h 

ŠkVP 3. A, B, C Pracovné vyučovanie 1 h 

   5 hodín 

ŠkVP 4. A, B Slovenský jazyk a literatúra 3 h 

ŠkVP 4. A, B Matematika 1 h 

ŠkVP 4. A, B Výtvarná výchova 1 h 

   5 hodín 

iŠkVP 5. A, B, C Anglický jazyk 1 h 

ŠikVP 5. A, B, C Matematika 1 h 

iŠkVP 5. A/5. B, C Športová príprava/ Výtvarná výchova 1 h 

   3 hodiny 

iŠkVP 6. A, B, C Anglický jazyk 1 h 

iŠkVP 6. A, B,C Matematika 1 h 
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iŠkVP 6. A, B, C Dejepis 1 h 

iŠkVP 6. A/6. B, C Športová príprava/ Výtvarná výchova 1 h 

   4 hodiny 

ŠkVP  7. A, B Slovenský jazyk a literatúra 1 h 

ŠkVP 7. A, B Chémia 0,5 h 

ŠkVP 7. A, B Geografia 1 h 

ŠkVP 7. A, B Biológia 0,5 h 

ŠkVP 7. A, B Matematika 1,5 h 

ŠkVP 7. A, B Informatika 0,5 h 

ŠkVP 7. A/7. B Športová príprava/Dejepis 1 h 

   6 hodín 

ŠkVP  8. A, B Matematika 1 h 

ŠkVP 8. A, B Geografia 1 h 

ŠkVP 8. A, B Informatika 0,5 h 

ŠkVP 8. A, B Občianska náuka 0,5 h 

ŠkVP 8. A, B Chémia 1 h 

ŠkVP 8. A, B Etická/náboženská výchova 0,5 h 

ŠkVP 8. A, B Výchova umením 0,5 h 

ŠkVP 8. A, B Dejepis 1 h 

   6 hodín 

ŠkVP  9. A, B Matematika 1 h 

ŠkVP 9. A, B Anglický jazyk 1 h 

ŠkVP 9. A, B Slovenský jazyk a literatúra 1 h 

ŠkVP 9. A, B Výtvarná výchova 1 h 

ŠkVP 9. A, B Cvičenia z matematiky 1 h 

ŠkVP 9. A, B Športová príprava/Geografia 1 h 

   6 hodín 

Štruktúra tried 

 Štruktúru trieda ich delenie na skupiny podmieňoval obsah školského vzdelávacieho programu, 

charakter činnosti žiakov, materiálno-technické podmienky vzdelávania a odbornosť pedagogických 

zamestnancov: 

-  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, 

-  vyučovanie informatiky od 1. ročníka, 

-  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na basketbal (5. - 9. A -triedy), 

-  delenie žiakov 6. - 9. ročníka podľa záujmu vzdelávať sa v 2. cudzom jazyku, 

-  zlučovanie žiakov z rôznych tried a ročníkov najmä na výchovných predmetoch, 

-  začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí boli vzdelávaní v bežných 

triedach s hodnotením podľa Metodického pokynu č. 22/2011 - príloha č. 2 a § 55  ods. 4 zákona               

č. 245/2008 Z. z., 

- 1. - 2.  ročník – Inovovaný Školský vzdelávací program ISCED 1, 

- 5. - 6.  ročník – Inovovaný Školský vzdelávací program ISCED 2, 

- 3. - 4. ročník – Školský vzdelávací program ISCED 1, 
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- 7. - 9. ročník – Školský vzdelávací program ISCED 2. 

 

 Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 3 58 0 

Bežných tried 15 337 8 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Športové triedy 5 99 0 

Spolu 23 494 8 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Zamestnanci 

V školskom roku 2016/2017 pracovalo v škole 53 zamestnancov.  

Pedagogických zamestnancov pracovalo v škole 38, z toho:  1 riaditeľka školy,  2 zástupkyne školy,        

1 výchovná poradkyňa, 23 triednych učiteľov, 4 netriedni učitelia, 5 vychovávateliek v ŠKD a 2 tréneri. 

Štyria učitelia pracovali  na skrátený úväzok. 

Nepedagogických zamestnancov pracovalo na škole 15, z toho: 2 ekonómky, 1 školník, 5 upratovačiek,   

1 vedúca školskej jedálne, 4 kuchárky  a 2 správcovia ihriska na dohodu. 

Odbornosť vyučovania dosiahla na 1. stupni 96,40% a na 2. stupni 95,00%. Pedagogickí zamestnanci 

podľa kariérneho stupňa tvorí 16 samostatných pedagogických zamestnancov, 16 pedagogických 

zamestnancov s 1. atestáciou a 5. pedagogických zamestnancov s 2. atestáciou.  

Výchovná poradkyňa si plnila úlohy zodpovedne. Je tiež členkou výchovnej komisie, ktorá sa 

zaoberala riešením výchovných problémov žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. 

V škole pracuje vyrovnaný, tvorivý, empatický a flexibilný kolektív pedagógov. Zoskupenie 

skúseného pedagogického zboru korešponduje so zvoleným školským vzdelávacím programom a 

aplikáciou vybratých voliteľných predmetov. Vyučujúci tiež sebavzdelávaním prispievajú k aktívnemu 

využívaniu moderných učebných pomôcok a zdokonaľujú  profesijné kompetencie v súlade s najnovšími 

vedeckými a odbornými poznatkami. Aktívne zapájajú žiakov do vedomostných, športových súťaží a 

tvorby projektov. Počet učiteľov bol podmienený počtom žiakov a štátnymi normatívmi. 

 

Pracovný pomer Počet pedag. zamestnancov Počet nepedag. zamestnancov 

TPP 27 11 

DPP 4 1 

Znížený úväzok 1 0 

ZPS 3 1 

Na dohodu 3 2 

 

TPP – trvalý pracovný pomer 

DPP – pracovný pomer na dobu určitú 

ZPS – znížená pracovná schopnosť 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová 
za školský rok 2016/2017 – MZ 26.10.2017  

Strana 15 z 43 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Pedagogických zamestnancov pracovalo na škole 38, z toho na 1. stupni učilo 13 pedagogických 

zamestnancov, na 2. stupni 20  pedagogických zamestnancov a v ŠKD pracovalo 5 kvalifikovaných 

vychovávateliek. Kvalifikovanosť spĺňali všetci pedagogickí zamestnanci.  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 27 27 

vychovávateľov 0 5 5 

trénerov 0 2 2 

učiteľov – kratší pracovný čas 0 4 4 

spolu 0 38 38 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

V  škole  sa nekvalifikovane  vyučoval  anglický jazyk, nemecký jazyk , ruský jazyk, fyzika, 

etická výchova   a občianska náuka.  

Pedagogickí zamestnanci na 1. stupni, spĺňali všetky kvalifikačné predpoklady.  

V 1. – 4. ročníku z 275 hodín bolo odučených odborne 265 hodín t. j. 96,40 %  odbornosť. 

Pedagogickí zamestnanci na 2. stupni, spĺňali všetky kvalifikačné predpoklady. V 5 . – 9. ročníku z 294  

V 1. – 9. ročníku zo 686 hodín bolo odučených odborne 657 hodín neodborne 29 hodín. Odbornosť 

vyučovania na škole bola celkom 95,8%. 

 

Nekvalifikovane odučené predmety: 

 

Trieda Predmet 
Spolu 

počet hodín týždenne 

Nekvalifikovane 

počet hodín týždenne 

1. - 4. ročník Anglický jazyk 28  10 

5. - 9. ročník Anglický jazyk 58 4 

5. - 9. ročník Fyzika 14 2 

5. - 9. ročník Nemecký jazyk 6 3 

5. - 9. ročník Ruský jazyk 3 3 

5. - 9. ročník Občianska náuka  7 1 

5. - 9. ročník Etická výchova 13 6 

1. – 9. ročník Spolu 29 

 

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickým zamestnancom bola poskytnutá možnosť zvyšovať si kvalifikovanosť, navštevovať 

vzdelávania, ktoré poskytujú za absolvovanie úspešné ukončenie kredity. Pedagogickí zamestnanci boli 

zaradení v pláne kontinuálneho vzdelávania. V rámci kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 

2016/2007  pokračuje 6 pedagogických zamestnancov v prípravnom atestačnom vzdelávaní                         

a 1 pedagogický zamestnanec ukončil adaptačné  vzdelávanie.  
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Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 1 6 

aktualizačné štúdium 0 0 

funkčné štúdium 0 2 

doplňujúce pedagogické 0 0 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti – súťaže a olympiády 

Vedomostné súťaže 

Vo vedomostných a športových súťažiach bol školský rok 2016/2017 úspešný. Najlepšie sme sa 

umiestnili v celoslovenskej súťaži Expert, v Technickej olympiáde, v Olympiáde v   anglickom jazyku, 

vo Fyzikálnej olympiáde, v súťaži Píšem, píšeš, píšeme, v Biologickej olympiáde, vo výtvarných 

súťažiach, v súťaži Poznaj a chráň, Šachový turnaj, Dopravná  súťaž, Príroda očami detí, Kráľ čitateľov, 

Hviezdoslavov Kubín  a Šaliansky Maťko. 

V celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2016 (XVIII. ročník)                    

v 2. kategórii – triedne časopisy 1. - 4. ročník sme sa umiestnili na 3. mieste. 

Súťaž K.ategória/ročník Meno Kolo Umiestnenie 

PRO SLAVIS 

2016 

2.kategŕia 

1.- 4. ročník 

Š. Štupáková 

V. Uhlárová 

A. Srnková 

celoslovenské 3.miesto 

Matematická 

olympiáda 

 

 

 

 

 

kategória Z 6 Monika Mrvišová okresné úspešný riešiteľ 

  Andrea Juríková okresné úspešný riešiteľ 

kategória Z 7 Adam Sábel okresné účasť 

  Rebeka Milistenferová okresné účasť 

kategória Z 8 Jakub Chovanec okresné účasť 

  Kakub Novotný okresné účasť 

Pytagoriáda 

 

 

 

 

 

 

 

P - 5 Kristína Mária Botková okresné účasť 

 Slavomír Mruškovič okresné účasť 

P - 6  Monika Mrvišová okresné účasť 

 Ružena Hlaváčiková okresné účasť 

P - 7 Adam Sábel okresné účasť 

 Patrik Ficel okresné účasť 

P - 8  Patrik Papay okresné účasť 

 Radovan Hegli okresné účasť 

iBobor 

 

kat.: Benjamín 62 žiakov celoslovenské úspešný riešiteľ 

kat.: Kadet 74 žiakov celoslovenské úspešný riešiteľ 

Bobrík 44 žiakov celoslovenské úspešný riešiteľ 

Expert 
 10 žiakov celoslovenské 

5 žiakov   

úspešní riešitelia 
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Geografická 

olympiáda 

 

 

 

5. ročník Slavomír Mruškovič okresné  účasť 

6.- 7. ročník Radka Tonhaiserová okresné účasť 

8.- 9. ročník Richard Ďurina okresné účasť 

8.- 9. ročník EmmaPaulínyová okresné účasť 

Fyzikálna 

olympiáda 

kategória E 

 

Marián Zeman 

Richard Ďurina 

okresné  

okresné 

1.miesto 

účasť 

kategória F Jakub Novotný 

Radovan Hegli 

okresné účasť 

 okresné účasť 

Olympiáda 

v 1AJ 

kategória 1 A Patrik Ficel okresné účasť 

kategória 1 B Marián Zeman okresné 4. miesto 

Englishstar  10 žiakov (3r.-9r.) medzinárodná  

Technická 

olympiáda 

 

kategória A 
Dávid Vicena 8. A 

Richard Ďurina 9. A 
okresné  3. miesto 

Dejepisná 

olympiáda 
Kategória E Katarína Kyjaková okresné účasť 

Hviezdoslavov 

Kubín 2. kategória Viktória Marková okresné 2.miesto 

Šaliansky 

Maťko 
 

Karin Jurovatá 

Šarlota Schlencová 

Šarlota Schlencová 

okresné 

okresné 

krajské 

2.miesto 

1. miesto 

uznanie 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka a 

literatúry 

Kategória C Kristína Chovancová okresné účasť 

Píšem, píšeš, 

píšeme 
 Michaela Madolová krajské 2. miesto 

Vansovej 

Lomnička 

próza Dorota Bielokostolská obvodové 1.miesto 

poézia Viktória Marková obvodové 3.miesto 

próza Kristína Vicianová mestské 2.miesto 

Poznaj a chráň 

ml. kategória 

Dorota Bielokostolská 

Alexa Partlová  

Zuzana Schwartzová 

obvodové  1. miesto 

st. kategória 

Stanislava Arbetová, 

Natália Maruniaková, 

Nora Ivanová 

obvodové  1. miesto 

Biologická 

olympiáda 

Kategória D 

projektová časť 
Dorota Bielokostolská 

okresné 

krajské 
2. miesto 

Kategória D 

teoreticko- 

praktická časť 

Rebeka Milistenferová okresné úspešný riešiteľ 

Kategória C 
EmmaPaulínyová okresné 

úspešný riešiteľ 

9.miesto 

Stanislava Arbetová okresné účasť 
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Chemická 

olympiáda 
Kategória D 

Katarína Kyjaková okresné úspešný riešiteľ 

Marián Zeman okresné úspešný riešiteľ 

Mladý 

zdravotník 
2. stupeň 

Peter Dudáš 

Natália Maruniaková 

Elena Jurčašáková 

Patrícia Pavlíková 

Katarína Smoláriková 

okresné  účasť 

Dopravná 

súťaž 

 

2. kategória 

Samuel Ondruška 

Marek Mikuš  

Kristína Chovancová  

Natália Poláková 

obvodové  1. miesto 

1. kategória 

Samuel Murcin 

Marek Máčai 

Petra Klátiková 

Ema Škreková   3. miesto 

Príroda očami 

detí 
Starší žiaci 

Lea Jašková obvodové  1. miesto 

Radka Tonhaiserová obvodové 2.miesto 

Sandra Jašková obvodové 3.miesto 

Píšem, píšeš, 

píšeme 
 Michaela Madolová krajské 2.miesto 

Kráľ čitateľov 6. roč. 
Samuel Murcin mestská 3.miesto 

Alexa Partlová mestská účasť 

Prebudená 

pieseň 
2.  stupeň 

Radovan Hegli 

obvodové 

ocenený 

Lýdia Baranovičová ocenená 

Martin Ficel ocenený 

Marek Uhliar ocenený 

Šachový turnaj 

 

2.stupeň 

Radovan Hegli 

 obvodové 

1.miesto 

Julián Robert Gatial 2. miesto 

Adam Sábel 7.miesto 

Miroslav Šiandor účasť 

Samuel Ivan 

Jakub Chovanec 

účasť 

účasť 

 

Športové súťaže 

V Handlovských športových hrách sme sa umiestnili na 1. mieste.  

V školskom roku  2016/2017 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do školských športových súťaží 

organizovanými Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ), CVČ Spektrum v Prievidzi a CVČ 

v Handlovej. Dievčatá aj chlapci súťažili v kolektívnych športoch, najväčšie úspechy  dosiahli 

v basketbale, hádzanej dievčat, gymnastickom štvorboji  a v malom futbale najmladších chlapcov. 

V celkovom vyhodnotení  športových súťaží okresu Prievidza naša škola obsadila z 38 základných 

škôl okresu Prievidza vynikajúce 3. miesto. 

Minibasketbalisti pod vedením trénera J. Beráneka vyhrali EURÓPSKY TURNAJ V PRAHE. 
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Európsky turnaj v 

Prahe 
chlapci   5. - 7. ročník európsky turnaj 1. miesto 

Stolný tenis 

 

 

chlapci   5. - 9. ročník  obvodové  3. miesto 

dievčatá 5. - 9. ročník  obvodové 1. miesto 

dievčatá 5. - 9. ročník okresné  4. miesto 

Florbal 
chlapci   8. - 9. ročník  obvodové  2. miesto 

dievčatá 8. - 9. ročník obvodové   2. miesto 

Volejbal 

 

chlapci   8. - 9. ročník obvodové   2. miesto  

dievčatá 8. - 9. ročník obvodové   3. miesto 

Vybíjaná 
chlapci   5. - 7. ročník obvodové   3. miesto 

dievčatá 5. - 7. ročník obvodové  2. miesto 

Basketbal 

ml. žiaci obvodové  1. miesto  

ml. žiačky obvodové  1. miesto  

ml. žiaci okresné  1. miesto  

ml. žiačky okresné  2. miesto  

st. žiaci obvodové  1. miesto  

st. žiačky obvodové  1. miesto 

st. žiaci okresné  3. miesto  

st. žiačky okresné  1. miesto 

st. žiačky regionálne  2. miesto  

Malý futbal 

dievčatá 5. - 6. ročník obvodové 1. miesto 

chlapci   5. - 6. ročník obvodové   1. miesto 

chlapci   5. - 6. ročník okresné 4. miesto 

dievčatá 5. – 6. ročník okresné         3. miesto 

chlapci   7. - 9. ročník obvodové  5. miesto  

dievčatá 7. - 9. ročník obvodové  4. miesto 

Bedminton 

J.Prokein 

L.Greguš 

S.Šimková 

S.Klačanská 

obvodové  

 

3. miesto 

 

Hádzaná 

st. žiaci obvodové  2. miesto 

st. žiačky obvodové  3. miesto 

ml. žiaci obvodové 1.miesto 

ml. žiaci okresné 3.miesto 

ml. žiačky obvodové 1.miesto 

ml. žiačky okresné 3.miesto 
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dievčatá st. žiačky okresné kolo 16. miesto 

Plávanie HŠH 

L.Giláňová 

E.Hanešová 

N.Motúzová 

E.Paulínyová 

D.Ivanová 

O.Vaigl 

M.Mikuš 

obvodové kolo 

 

3x 1.miesto 

4x 2.miesto 

4x 3. miesto 

 

Gymnastický 4-boj 

HŠH 
chlapci, dievčatá obvodové kolo 

A dievč. 1.miesto 

B dievč. 2.miesto 

C dievč. 3.miesto 

A chlap. 2.miesto 

B chlap. 2.miesto 

Gymnastika 

Majstrovstvá okresu 
chlapci, dievčatá okresné kolo 

A dievč. 2.miesto 

A chlap. 2.miesto 

B dievč. 2 miesto 

Atletika HŠH 

 

A.Hoang 

M.Novosádek 

D.Bohuš 

M.Smačko 

S.Klačanská 

K.Smoláriková 

obvodové kolo 

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

Dni športu   

Futbal 

J.Hakač 

D.Bohuš 

A.Krpelan 

D.Krištof J.Prokein 

T.Vrška 

M. Krajčír 

obvodové  4.miesto 

Streetbal 4. - 7. ročník mestské  účasť 

 

Aerobic 

8. - 9. ročník mestské  účasť 

5. – 9. ročník mestské  účasť 

Plavecká štafeta  5. - 9. ročník mestské  účasť 

Iné šport. súťaže      

Vybíjaná, CVČ 

Relax 

3., 4. ročník, chlapci okresné 1. miesto 

3.,  4. ročník, dievčatá okresné 1. miesto 

 

Vybíjaná 3. - 4. ročník mix obvodové 4. miesto 

Minifutbal 3. - 4. ročník obvodové 1. miesto 
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Minifutbal 3. - 4. ročník okresné 4. miesto 

Gymnastický 

štvorboj 

žiačky "A" 

 

 

 

Michaela Slepánková, 1. B 

okresné 

  

  

  

  

2. miesto 

  

  

  

  

Šárka Štupáková, 3. C 

Karin Kovácsová, 2. B 

Gabriela Dujsíková, 2. B 

Vanesa Klčová, 2. C 

Gymnastický 

štvorboj 

žiaci "A" 

 

 

 

Jakub Matiašovský, 3. B okresné 2. miesto 

Šimon Majdán, 2. C     

Šimon Palásthy, 1. C     

Šimon Matiaško, 1. B     

Matúš Híreš, 2. C     

Gymnastický 

štvorboj 

žiačky "B" 

 

 

Hana Kotlárová, 5. A okresné 2. miesto 

Martina Roháčová, 5. C    

Tatiana Botková, 5. B    

Vanesa Ďurkanová, 4. B    

Simona Štelclová, 4. B    

Aerobic maratón 

Karolína Štinglová, 2. C mestské  1. miesto 

Diana Prosbová, 2. B   2. miesto 

Vanesa Ďurkanová, 4. B   2. miesto 

Ema Kaizerová, 2. A   3. miesto 

Veronika Uhlárová, 4. A   3. miesto 

Tamara Partlová, 2. C   4. miesto 

Martina Tóthová, 3. C   4. miesto 

Memoriál K. 

Matiaška 

mladší žiaci, 1. - 2. ročník mestské  4. miesto 

starší žiaci, 3. - 4. ročník  mestské 3. miesto 

Samuel Šuník, 3. C  mestské najlepší brankár  

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Škola organizovala mnoho zaujímavých podujatí, ktorými sa prezentovala na verejnosti v spolupráci 

s Radou rodičov, vedením školy, aktívnymi členmi pedagogického kolektívu, školským basketbalovým 

klubom a mestskými organizáciami: 

 

-  úspešné školské  projekty Biely deň (Svetový deň mlieka), Zdravo hravo (Svetový deň výživy), 

Európsky deň jazykov, Fašiangy, Staviame 1. máj, 

- celoslovenské projekty Zelená škola ( 3. ročník),  IBOBOR, 

- celomestské podujatia a súťaže Pálfyho Laura, Dni športu, Prebudená pieseň, Handlovské 

športové hry, Ekotrh, Dobrý nápad, Handlovská kapustnica, Expedícia za poznaním, Čitateľský 

maratón, Deň Zeme,  
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- školské akadémie  Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, Vianočná akadémia (rozlúčka  s kalendárnym 

rokom), Deň matiek, rozlúčka rodičov a žiakov 9. ročníka  so školou,  

- športové akcie, basketbalové a minibasketbalové turnaje, streetbal, chodecké preteky, vianočný 

basketbalový turnaj,  medzitriedne súťaže vo vybíjanej, futbale, florbale, preteky na sánkach, 

stolnotenisový turnaj, Maratón v aerobicu, letný  kemp SUMMER CAMP 2017, 
- kultúrne akcie - besedy so spisovateľmi, poznávacie exkurzie, návštevy mestskej knižnice, 

návštevy výchovných podujatí z ponuky celoslovenských kultúrnych organizácií, Mikuláš rozdáva 

darčeky, Najlepší tanečník, Miss ŠKD, Fašiangový karneval, rodičia čítajú deťom - deti rodičom, 

burza kníh, Ekotrh - rozvíjame finančnú gramotnosť, výchovné koncerty v rámci vzdelávacích 

poukazov, stavanie mája,  

- poskytovanie služieb žiakom a rodičom - pomoc rodičom žiakov v hmotnej núdzi v spolupráci s 

firmou DAFFER (zabezpečenie učebných pomôcok), 

- Malé školské konferencie z predmetov, prezentácia projektového vyučovania podľa ISCED 2 za 

účasti rodičovskej verejnosti, 

- v priestoroch školy vystavujeme žiacke práce, ktoré dotvárajú  výzdobu školy, 

- Školské časopisy  Úsmev a Noviny ŠKD, 

- na paneloch a výstavných skrinkách si návštevníci školy môžu prezrieť diplomy, poháre a iné 

ocenenia, ktoré deti získali na rôznych okresných či krajských súťažiach a sú tak informovaní o 

úspechoch jednotlivca či skupiny,- tešíme sa záujmu a vysokej návštevnosti našej aktualizovanej 

webovej stránky www.zsmnh.edupage.org. O živote školy informujeme tiež prostredníctvom 

Handlovských novín. 

Výlety, exkurzie a iné aktivity 

1 .ročník Deň otvorených dverí – Handlová 

 Bystrianska jaskyňa 

 ZOO, Bojnice 

2. ročník Deň otvorených dverí – Handlová 

 Ostrý Grúň 

 Trenčiansky hrad 

3. ročník Hvezdáreň, DK Handlová 

 Deň otvorených dverí – Handlová 

 Svätý Antol, Banská Štiavnica 

4. ročník Deň otvorených dverí – Handlová 

 Oravský hrad, Liptovská  Mara 

 Planetárium – Žiar nad Hronom, Kremnica – štôlňa Antol 

 Demänovská jaskyňa 

5. ročník Deň otvorených dverí – Handlová 

 Bibliotéka, Bratislava 

 Atlantis center Levice 

 Banské múzeum Handlová 

 Veľký Grič  

 ZOO Bojnice 

 ZOO Liptovský Mikuláš 

6. ročník Oravský hrad, Oravská priehrada 

 Banské múzeum Handlová 

7. ročník Energoland v Mochovciach 
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 Návšteva NR SR Bratislava 

 Gastrodni, Prievidza 

8. ročník Deň polície, Prievidza 

 Banské múzeum, Handlová 

 Bibliotéka, Bratislava 

9. ročník Nemecká, Múzeum SNP Banská Bystrica 

 Binárne hodinz, Handlová 

 

Aktivity koordinátorov environmentálnej výchovy 

  V mesiaci september  sa uskutočnili Dni zdravej výživy. Každá trieda si určila deň, kedy si žiaci 

doniesli zdravú desiatu. V rámci výučby sa deti naučili, ktoré potraviny sú zdravé a prečo. Povedali si 

o škodlivosti a nevhodnosti niektorých potravín. Žiaci navrhli plagát zdravého stravovania svojej triedy. 

Starší žiaci vytvárali plagáty potravinovej pyramídy.   

S novým školským rokom sa opäť začal zber papiera. V škole prebiehal zber papiera a batérií celoročne. 

Škola zabezpečila odvoz v spolupráci s firmou Hater s.r.o. Handlová.  Žiaci ich priebežne odovzdávali 

Mgr. Polákovej na výmenu za kupóny s bodmi. Body si žiaci premieňali za hodnotné ceny. Batérie boli  

uskladnené a odvezené firmou INSA.   
V školskom roku 2016/2017 pokračovala separácia odpadov v priestoroch školy. Žltý kôš na plasty, 

modrý kôš na papier a hnedý kôš na zmesový odpad bol umiestnený v každej triede.  Koše sa umiestnili 

aj   do  dvoch zborovní a do školského klubu detí. Žiaci vytriedený odpad vynášali do veľkých zberných 

košov na chodbe, ktorých vyprázdňovanie zabezpečovala raz do týždňa služba podľa rozpisu. Pokračovať 

v tejto aktivite budeme aj na budúci rok,  nakoľko žiaci sa naučia separovať odpad pri dlhodobej aktivite. 

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou 

od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa v škole bola oslava 

významu mlieka „Bielym dňom“, kedy  žiaci mali aspoň jednu viditeľnú časť oblečenia bielu. V tomto 

duchu prebehla súťaž tried druhého stupňa.  Žiaci získali sladkú mliečnu odmenu. Bielym dňom sme sa 

zamerali  na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie a  upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách.  

Aktivitu spropagovala aj  vedúca ŠJ zakúpením mlieka v krabičkách a informačnou nástenkou o mlieku. 

Žiaci deviatych ročníkov si v rámci triednických hodín vysadili na pozemku školy tuje ako spomienku na 

školu v budúcnosti. Tuje si žiaci pomenovali.  
Jedným z cieľov environmentálneho plánu bolo vybudovať v areáli školy okrasnú plochu. Žiaci piatych 

a siedmych ročníkov  pod vedením triednych učiteliek začali s prípravou skalky na školskom dvore. 

Pripravili miesto, odstránili trávu, preosiali pôdu a v okolí školy nazbierali kamene. Samotná realizácia 

skalky trvala od septembra do novembra 2016. Pozitívnu zmenu si všimli žiaci, pedagogickí i 

nepedagogickí pracovníci a priatelia školy. 

     V mesiaci október   bola v našej škole vyhlásená zbierka granúl a hračiek pre mestský útulok 

psov. Žiaci krúžku Enviroaktivity a Ekodielne vytvorili nástenku na tému ochrany zvierat. V školskom 

rozhlase bola vyhlásená zbierka krmiva pre psy mestského útulku v Handlovej, ktorá trvala do konca 

októbra. Zbierka prebiehala v celej škole. Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa a po skončení 

zbierky dve triedy z našej školy osobne zaniesli vyzbierané krmivo do útulku pre psov. Návšteva útulku 

zážitkovou metódou vzbudila u detí záujem o opustené zvieratá a starostlivosť o zvieratá všeobecne.  

Deň pôvodných odrôd jabĺk si pripomenuli žiaci krúžku Enviroaktivity, Ekodielne a Zdravotná príprava. 
Žiaci preklepli jablko z hľadiska jeho prínosu pre zdravie človeka. Druhým krokom bola výzva 

v triedach. Žiaci vytvorili básne na tému jablko. Treťou, kreatívnou časťou, bola tvorba diela z jablka. 

Vybraní zástupcovia z každej triedy v priebehu dvoch hodín vytvárali umelecké dielo, ktorého hlavnou 

surovinou bolo jablko. Naaranžované jablká spolu s ilustrovanými básňami hodnotila nezávislá porota. 

Odmenou pre triedu bola ochutnávka odrôd jabĺk, ktorú im pripravili vyučujúci školy. 
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       V mesiaci november sa uskutočnil týždeň boja proti drogám. V rámci toho triedni učitelia vo 

svojich triedach veku primeranou formou oboznámili žiakov s touto problematikou a spôsobmi zdravého 

životného štýlu. Žiaci vyrábali motivačné plagáty a zamýšľali sa nad ochranou zdravia členov svojej 

rodiny. Uvedomovali si, že aktivity s environmentálnou tematikou sú možnosťou pekne a vhodne 

stráveného voľného času. 

Návšteva mestského útulku a odovzdanie zbierky krmiva pre psov urobila deťom veľkú radosť. Zbierka 

bola taká bohatá, že pre ňu museli prísť policajti autom. V útulku zahrnuli žiaci policajtov otázkami a 

psíkov maškrtami a láskou, ktorá každému z chlpáčov chýba.    
  Výroba vianočných dekorácií v mesiaci december sa niesla v duchu prírodných materiálov. Do 

tvorby dekorácií sa zapojili žiaci krúžkov Enviroaktivity a Ekodielne. Najskôr si zvolili techniku, doniesli 

materiál a tvorili. Vytvorené ozdoby boli použité na výzdobu stromčeka v ZOO Bojnice. Žiaci vyrobili 

vianočné dekorácie, ktorými vyzdobili triedy, školu a telocvičňu na akciu školy „Vianočná akadémia.“  

Dňa 22.12.2016 sa v škole uskutočnila Vianočná čajovňa. V  rámci hodiny biológie v deviatych 

ročníkoch prebehla  súťaž o najkrajšie a najvýstižnejšie informačné letáky o účinkoch čajov na 

organizmus. Víťazi súťaže ráno pripravili tri druhy bylinkových čajov z prinesených sušených byliniek, 

citrónu a zázvoru. V improvizovanej čajovni sa postupne vystriedali všetky triedy druhého stupňa pri 

zdravej ochutnávke čajov. Triedne kolektívy ochutnávali čaje a pri hudbe sa spoločne  tešili na Vianoce. 

Žiaci krúžkov Enviroaktivity a Ekodielne sa prihlásili do súťaže, v ktorej mali za úlohu vytvoriť ozdoby z 

prírodného materiálu a nimi ozdobiť stromček v ZOO Bojnice. Medzi ozdobami prevládali drevené alebo 

ozdoby z recyklovaného papiera. Dňa 9.12. 2016 vybraní zástupcovia spolu s pani učiteľkou Markovou 

ozdobili stromček v ZOO. Za odmenu si mohli prezrieť expozíciu v zimnom období. Žiaci uvedených 

krúžkov sa zapojili do výtvarnej súťaže ZOO Bojnice „Zvieratá okolo nás“. Najkrajšie diela boli poslané 

do ZOO na hodnotenie. Snaha žiakov bola odmenená, každý účastník dostal zo ZOO vymaľovánku          

a pohľadnice. V súťaži „Cudzokrajné zvieratá“ sme získali dve ocenenia v kategórii do 12 rokov. 

V mesiaci január žiaci prikrmovali slnečnicou vtáctvo a stavali kŕmidlá. V spolupráci s pani Pepichovou 

sa uskutočnila beseda, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia žiakov z každého oddelenia družiny. Za úlohu 

mali zapísať hlavné zásady prikrmovania vtákov, ktoré im odprezentovali žiačky krúžku Enviroaktivity a 

informácie odovzdať vo svojich družinách. Poučení družinári sa spoločne zúčastnili na prikrmovaní 

vtákov v areáli školy.   

V mesiaci  február je deň sv. Valentína. Žiaci všetkých tried dostali úlohu uctiť si prírodu              

a vymyslieť básne s tematikou lásky k nej. Báseň  žiakov  piatej triedy  bola odoslaná do súťaži 

„Tatranskí rytieri.“ Žiaci boli oboznámení s históriou vzniku tohto sviatku a pri tejto príležitosti  si 

pripravili  pre svojich rodičov, spolužiakov  a kamarátov nápadité pozdravy a pekné darčeky 

z odpadového materiálu. Spoznávali rôzne druhy papiera a v prezentáciách sa oboznámili s jeho výrobou. 

V  rámci svetového dňa vody sa uskutočnil v našej škole tzv. „Modrý deň“. Žiaci mali v daný deň 

zaradiť do svojho oblečenia modrú farbu a na žiakov druhého stupňa čakala ešte tajná úloha. Body 

získavali nielen za modré oblečenie, ale aj za počet riek, ktoré poznajú. Víťazmi sa stali siedmaci, ktorí si  

na konci školského roka vyberú výlet s pani učiteľkou.  

Na hodinách prírodovedy z vyučujúci venovali pozornosť témam významu vody pre človeka a jej 

ekologickým využitím a plytvaním v domácnostiach. Počas triednických hodín absolvovali vychádzky do 

prírody. 

Valentínska kvapka krvi 2017. Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje, šťastie máme aj v krvi. Slovenský 

Červený kríž odštartoval prvý krát v priestoroch školy   mobilný odber krvi. Mobilného odberu sa 

zúčastnilo 64 zamestnancov školy a rodičov. 

V marci 2017 sme registrovali 3 žiakov prvého a 3 žiakov druhého stupňa do prvého ročníka 

zoologickej súťaže Envirotázniky. Povinnou súčasťou súťaže bolo  absolvovanie prednášky v ZOO škole.  
Dňa 20.3. sa žiaci piateho ročníka zúčastnili prednášky v Banskom múzeu na tému „Cesta dreva“. Po 

prednáške si žiaci vyskúšali ručnú výrobu recyklovaného papiera. 

Škola plnila celý školský rok  aktivity spojené s projektom „Zelená škola“. Nakoľko sme splnili všetky 

podmienky aktivít projektu, v mesiaci marec sme  registrovali školu do hodnotenia Zelenej školy. 
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  V mesiaci apríl sa  konal Svetový deň Zeme. V rámci osláv Dňa Zeme sme zrealizovali viaceré 

aktivity. Prípravy začali tvorivými dielňami s farmárskou tematikou. Zástupcovia tried tvorili z 

tradičných potravín, strukovín a ovocných drevín rôzne umelecké diela. Z diel sme pripravili na našich 

chodbách „Farmársku výstavu“, na ktorú sme pozvali aj rodičov a priateľov školy. Farmárska výstava sa 

konala 28.04.2017. Žiaci ako aj verejnosť  mohli v piatok oceniť nadanie svojich detí a zahlasovať za 

najkrajšie dielo. Počas výstavy bola pre účastníkov hlasovania pripravená ochutnávka rebarbory 

a byliniek. Každý hlasujúci si pochutil na zdravom občerstvení. Pri občerstvení čakal na návštevníkov 

plagát, ktorý prezentoval aktivity, ktorými naša škola prispieva k ochrane Zeme. Škola sa aktívne zapojila 

do prezentácií v tvorivých dielňach a prípravou náučných panelov o zdravom životnom štýle. V rámci 

mesiaca lesov žiaci na vychádzkach spoznávali okolitú prírodu a rôzne ekosystémy.  

Škola sa pripojila aj k výzve mesta a podieľala sa na čistení okolia. Triedy vytvorili hliadky, ktoré sa 

postarali na vyčistení okolia plavárne a školy.  

V rámci Dňa Zeme, CVČ Handlová organizovalo vedomostnú súťaž, do ktorej sme sa zapojili s 

družstvami starších  a mladších  žiakov. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na druhom mieste. 

Výroba veľkonočných dekorácií prebehla tento rok v rámci hodín výtvarnej výchovy. Namiesto súťaže o 

najkrajšieho veľkonočného zajačika sme zaradili súťaž o najkrajší farmársky výrobok, ktorý vyrábali 

žiaci druhého stupňa v rámci tvorivých dielní, ktoré boli súčasťou aktivít ku dňu Zeme.   

  Mesiac máj sme venovali Farmárskej výstave, Európskemu dňu národných parkov, projektu 

„Zelená škola“  a pohybovým hrám v prírode. Didaktickými hrami a zážitkovou metódou sa žiaci naučili 

nové fakty o druhoch lesa v našej kotline a o živote v nich. Sledovali rastliny a živočíchy a vzájomnú 

závislosť ich životných podmienok.  

Dňa 16.5. prebiehalo v  našej škole hodnotenie dvojročného certifikačného obdobia projektu „Zelená 

škola“ v téme Zeleň a ochrana prírody. Pani učiteľky L. Poláková  a B. Marková pripravili monitoring 

environmentálneho akčného plánu,  audit  a umelecké stvárnenie pravidiel v  našej škole - Ekokódex, 

potrebné na hodnotenie projektu. Počas dňa hodnotenia boli k dispozícii členovia kolégia. Žiačky 

sprevádzali hodnotiteľku po areáli školy, ukazovali jej výsledky našej práce počas dvoch rokov. Druhej 

hodnotiteľke bola k dispozícii na hodnotiaci rozhovor Mgr. Poláková a vedenie školy.  

Škola sa zapojila do prvého ročníka ZOOOlympiády so žiakmi prvého a druhého stupňa. Po registrácii 

pred ZOO sa vydali súťažné družstvá na dobrodružnú výpravu po ZOO, kde boli pre nich pripravené štyri 

stanovištia, na ktorých riešili  rôzne úlohy zo života zvierat, pobytových znakov a potravovej ekológie. 

Zapojenie do súťaže Tatranskí rytieri priniesla žiakom vedomosti ktoré využili v praxi. Do súťaže 

Tatranskí rytieri sa zapojili tri triedy druhého stupňa. Každá trieda musela zvládnuť dve povinné časti, 

projekt a ekohliadku. Piataci  si zvolili 3D projekt, kde porovnávali sen  a skutočnosť v našej prírode. 

Ekohliadka  zbierala  odpadky v rámci dňa Zeme. Triedy vytvorili 2D vlajku s básňou  a obrazcami 

ochrany prírody. Šiestaci  vytvorili krátke video zo súťaže, ktoré použili ako projekt spolu s ekohliadkou.  

  V mesiaci jún  škola venovala vyhodnoteniu zberu bateriek a papiera. Škola vyhodnocovala 

v zbere papiera najlepšiu triedu a najlepšieho jednotlivca. Škola sa umiestnila v zbere papiera v meste 

Handlová na 1. mieste. Najviac papiera nazbieral žiak tretej triedy a žiačka piatej triedy. Zber použitých 

bateriek bol vyhodnotený cez internetovú stránku www.zbierambaterky.sk , kde žiaci za donesené batérie 

získavali body, ktoré si vymenili  za vecné ceny. Najlepším zberačom bol žiak deviatej triedy, ktorý si 

svoje body vymenil za stolný futbal a loptu. 
Pri príležitosti Dňa detí si každá trieda pripravila zábavno-súťažný program. Okrem súťaží a hier v rámci 

svojej triedy pripravila škola pre žiakov vystúpenie sokoliarov. Žiaci sa oboznámili s rôznymi druhmi 

dravcov a sledovali ukážky letu a lovu jednotlivých dravých vtákov.  

Koordinátori environmentálnej výchovy v školskom roku 2016/2017 boli Mgr. Lenka Poláková       

a Mgr. Elena  Dobišová. 

 

Aktivity koordinátorov výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Mesiac september bol venovaný aktivitám s názvom Úcta k rodine, Moja rodina  a  Príbeh, ktorý 

ma zaujal. Vyučujúci viedli so žiakmi rozhovory o spoločne prežitých prázdninách, spoznávaní našej 

http://www.zbierambaterky.sk/
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národnej kultúry i kultúry iných národov. Žiaci na hodinách spoznávali ľudové piesne, ktoré 

odzrkadľovali život a myslenie slovenského národa, zvýrazňovali hodnoty prispievajúce k úcte 

k rodinným príslušníkom. 

Aktivity za mesiac október boli venované aktivitám s názvom Mesiac úcty k starším, Jeseň života 

alebo naučme našich starých rodičov pracovať s PC, Napíšme báseň pre starého otca, starú mamu a Zber 

dobrých skutkov. Akcie boli zamerané na upevňovanie vzťahov starí rodičia – vnúčatá.  Pozvali sme na 

vyučovanie hodiny informatiky starých rodičov, ktorý pracovali za počítačmi so svojimi vnúčatami. Žiaci  

na hodinách etickej výchovy  prezentovali aké dobré skutky vykonali a konfrontovali vlastné názory 

s názormi  starších generácií.  

V mesiaci november sa  uskutočnila aktivita Deň bez fajčenia a škodlivín. Beseda bola zameraná 

na  odovzdávanie poznatkov o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie človeka. 

Pamiatka zosnulých. Žiaci ôsmeho ročníka vybrali na miestny cintorín, kde si zapálením sviec uctili 

pamiatku zosnulých a pripomenuli si tradície viažuce sa k tomuto sviatku. 

Mesiac december bol mesiacom aktivít  Vianočný program detí spojený s imatrikuláciou prvákov 

a Vianočná akadémia.  Programy plné tanca a spevu detí pripravené pre rodičov a priateľov školy. 

Urob radosť dvakrát  bola aktivita zameraná  na predaj medovníkov vo vstupnej hale a výrobu pozvánok 

pre rodičov. 

Žiaci si pripomenuli ľudové zvyky a tradície predvianočných dní, ľudové piesne a koledy. Rozprávali sa 

o hodnotách, ktoré sú večné – šťastie a láska. Spoločne pripravili vianočnú výzdoba tried a školy. Triedy 

pripravili kultúrny program rozlúčky s kalendárnym rokom a rozhlasovú reláciu.. 

Žiaci ôsmeho ročníka  si v mesiaci január vypracovali úvahy na tému Moje baobaby. Cieľom tejto 

aktivity bolo uvedomiť si vlastné nedostatky, zamyslieť sa nad spôsobom ich riešenia a verbalizovať si 

novoročné predsavzatia s cieľom sebazdokonaľovania. 

Novoročné priania  bola aktivita zameraná na symbolické vypustenie prianí vpísaných na balóne šťastia 

na školskom dvore.  

Február bol pre školu  Medzinárodným  týždňom  priateľstva. Žiaci zhotovili plagát Desatoro priateľstva  

a umiestnili ho na nástenku na každej chodbe. V týždni priateľstva sme zorganizovali Valentínsku 

diskotéku pre žiakov 5. a 6. ročníka. Počas tejto akcie si žiaci vytvorili priateľskejšie väzby nielen 

k svojim spolužiakom, ale aj k pedagógom školy. Akcia mala veľmi úspešný priebeh aj pozitívne ohlasy 

žiakov, rodičov i samotných pedagógov. 

Kniha – priateľ človeka. Žiaci v marci  navštívili mestskú knižnicu a urobili čitateľský maratón 

v triedach. Žiaci ôsmeho ročníka kolektívne čítali dielo slovenského spisovateľa R. Brata s názvom Ako 

naštvať Rimana. Cieľom tejto aktivity bolo priblížiť žiakom súčasnú tvorbu pre deti a mládež, ale aj 

poukázať na pozitívne aspekty asertívneho správania, upozorniť žiakov na rôzne formy šikanovania 

a spoločne komunikovať o rodinných hodnotách 

Žiaci a vyučujúci sa zapojili do celoslovenskej zbierky Deň narcisov pre ľudí s rakovinou. Inšpiráciou 

bolo vyjadrenie citov a spolupatričnosti k ľuďom, ktorí sa vyrovnávajú s onkologickým ochorením. 

Aktivity za mesiac apríl boli venované aktivitám s názvom Svetový deň zdravia, Deň bez sladkostí, 

Rozsvieťme to na modro. Žiaci a učitelia zamerali svoje aktivity na tvorbu  pyramídy zdravia a desiatu 

v jeden deň bez sladkostí. 

Mesiac máj bol venovaný Svetovému dňu rodiny  a Dňu matiek. Vyučujúce na hodinách literárnej 

výchovy venovali pozornosť rozhovorom so žiakmi o úlohe matky pre rodinu, jej poslaní a úcte k nej.  

V rámci osláv Dňa detí bola zorganizovaná v júni školská akcia, počas ktorej sa žiaci zúčastnili 

výchovného programu Let dravých vtákov. Žiaci si vypočuli nielen prednášku o týchto dravcoch, ale 

mohli si pozrieť aj ukážky ich letu, lovu a výcviku. 

Beseda o týraných a chudobných deťoch pod názvom Deti ako my prebehla na škole pre žiakov celej 

školy. 

Koordinátori výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2016/2017 boli Mgr. Michaela 

Gašparičová a  Mgr. Michaela Čisárová. 

Aktivity koordinátora prevencie rizikového správania žiakov 
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Počas prvého polroka sa aktivity prevencie uskutočňovali najmä na hodinách etickej výchovy. 

Okrem tradičných akcií ako je Vianočná besiedka a Helloweenska prehliadka masiek sa uskutočnili 

nasledujúce podujatia. 

Ešte pred začiatkom školského roka sa žiaci piateho, siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili 

pietneho aktu kladenia vencov k 72. výročiu SNP na cintoríne. 

Žiaci sa zúčastnili aj pietnej spomienky na zosnulých počas banských nešťastí. Boli sme svedkami 

ako hold vzdala aj delegácia z ministerstiev vnútra a obrany. Akcia sa uskutočnila pri príležitosti Dňa 

baníkov. 

Posledný septembrový týždeň sa uskutočnil Medzinárodný týždeň Európskych jazykov. Žiaci v 

vykonávali rôzne aktivity na zlepšenie povedomia o jazykoch EU. Jednou z nich bol aj krátky 

vedomostný test, kde pomocou odposluchu sa snažili rozlíšiť príslušníkov jednotlivých jazykov. Okrem 

toho boli triedy bohato vyzdobené, kedy každá trieda si vybrala jednu krajinu v tradícií dotyčnej krajiny 

prispôsobili výzdobu  triedy. 

V novembri sa v Prievidzi, v CVČ Spektrum sa zúčastnili žiaci školy na okresnom kole 

majstrovstvách v šachu.  V chlapčenskej súťaži naša škola mala štyroch zástupcov. V konkurencii 30 

súperov sa najlepšie umiestnil žiak z 8.B triedy, ktorý obsadil 7. miesto.  

Dňa 16. 11. 2016 sa v priestoroch čitárne uskutočnilo posedenie pri jablku.  Jednalo sa o víťazstvo 

za umelecko-tvorivú súťaž venovanej domácim odrodám jabĺk. Žiaci si vypočuli prezentáciu 

o prospešných účinkoch jablka, ktorá bola kombinovaná s ochutnávkou jednotlivých odrôd jabĺk 

a rôznych výrobkov z jablka. Akcia sa niesla v uvoľnej atmosfére a v dobrej nálade.  

V  ZŠ Mierové Námestie uskutočnila v decembri zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám 

a osamelým  seniorom. Do zbierky sme sa zapojili darovaním, hygienických potrieb ako sú mydlá, 

sprchové gély, darovaním hračiek a školských pomôcok. Vyzbierané predmety boli za pomoci Sociálneho 

oddelenia v Handlovej, zabalené a 23.12. rozdelené tým, čo ich potrebujú.  

V utorok, dňa 14. februára sa na počesť oslavy Dňa svätého Valentína uskutočnil Červený deň. 

Žiaci aj učitelia mali v daný deň aspoň jednu viditeľnú časť oblečenia červenú. Žiaci a zamestnanci školy, 

ukázali  spolupatričnosť  a spoločne počas tohto dňa oslávili deň lásky červenou farbou.   

Dňa 24. februrára sa uskutočnilo Pochovávanie basy. Jeho cieľom bolo znázorniť typické fašiangové 

zvyky a tradície. Kultúrny program pozostával z divadla, zo spevu a z tanca. O prípravu a technickú 

stránku sa postarali vyučujúci a žiaci ôsmych ročníkov. 

Žiaci sa zúčastnili  marci mestského šachového turnaja, kde sa prezentovali skvelým umiestnením 

kedy. V prvej päťke sa umiestnili traja naši žiaci na prvom mieste, na druhom mieste a na piatom mieste. 

Turnaj sa uskutočnil 30.3.2017 pod záštitou CVČ Handlová. 

Dejepisno-geografická exkurzia, s protiextrémickým zreteľom, do Banskej Bystrice a Nemeckej pre 

žiakov ôsmeho a deviateho ročníka priniesla pozitívny ohlas zo strany žiakov a rodičov. Exkurzia bola 

zameraná na budovanie povedomia a spoznávanie obdobia Slovenského štátu a SNP. Prvá časť exkurzie 

prebiehala pri pamätníku v Nemeckej, kde sme so žiakmi navštívili miestne múzeum SNP a venovali sme 

sa zločinom, ktoré spáchali prívrženci Slovenského štátu a fašistického Nemecka. Ďalšia časť exkurzie 

prebiehala v Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde žiaci mali exkurz dejinami územia Slovenska od roku 

1914 až po rok 1945. Exponáty aj prehliadka na žiakov silno zapôsobili a priblížili im dôležitosť a 

význam SNP. 

Pre žiakov ôsmeho ročníka sa uskutočnila  v máji beseda s príslušníkmi Mestskej polície 

Handlová venovaná zvyšovaniu povedomia o drogách o právnych dôsledkoch pri drobných priestupkoch. 

Žiakom boli predstavené negatívne dopady návykových látok od legálnych ako napríklad káva, až po 

nelegálne tvrdé drogy. Policajti predviedli žiakom aj ukážku testu na hladinu alkoholu v krvi. Počas celej 

besedy sa snažili žiakov podnecovať otázkami. 

Koordinátor prevencie rizikového správania žiakov v školskom roku 2016/2017 bol  Mgr. Ján 

Stankovič.       
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§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Škola sa každoročne zapája do krátkodobých projektov: 

Škola podporujúca zdravie, Týždeň vzdelávania, Handlovské športové hry, Týždeň športových aktivít, 

Žijeme zdravo, Počítačové hry vymeň za loptové hry a pohyb, Besedy so spisovateľmi, Poznaj svoj 

región, Modernizácia vyučovania predmetov v základnej škole, Fašiangy, Stavanie mája, Valentínska 

kvapka krvi, Tvorba projektov v rámci medzipredmetových vzťahov, Deň čistoty, Deň narcisov, Farebný 

svet karnevalu, Vianočný basketbalový turnaj, Handlovská liga v basketbale, Streetbalová liga , 

Recyklohry, iBobor (počítače v našom živote), Detský čin roka. 

 

V školskom roku sa škola zapojila do  dlhodobých projektov: 

Názov projektu: „Zelená škola“. 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k 

zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu 

správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych 

predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba 

zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pracovníkov školy a spolupráca s miestnou 

komunitou a okolitým svetom. 

Dodanie: Certifikát a vlajka, pre školu podporujúcu environmentálnu výchovu. 

 

Názov projektu: „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“,  12. ročník celoslovenského projektu 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc.  

Cieľ projektu: Cieľom celoslovenského projektu je zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov 

dobrý nápad a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.  

Vyhodnotenie celoslovenského projektu: Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 244 školských 

knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým počtom 45 985 účastníkov podujatí. 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2016/2017 nebola uskutočnená inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou školskou 

inšpekciou. 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Škola je vybavená odbornými učebňami, 3 miestnosťami IKT, multimediálnou učebňou, žiackou 

knižnicou, športovo-relaxačnou miestnosťou, miestnosťou pre vyučovanie špeciálnej prípravy dievčat, 

dielňami na vyučovanie techniky a chemicko-fyzikálnym laboratóriom. 

Odbornosť vyučovania zvyšuje vybavenosť kabinetov: 

kabinet pre 1. -2. ročník, prírodovedný, 2 kabinety telesnej výchovy, 2 kabinety žiackych učebníc, kabinet 

cudzích jazykov, zemepisný, dejepisný, matematický, výtvarný, hudobný, fyzikálny, chemický, 

prírodopisný, kabinet pre vyučovanie techniky a predmetu svet práce. Aj napriek zakúpeniu niektorých 

učebných pomôcok, je potrebné ich neustále obnovovanie, dopĺňanie a modernizácia v súvislosti s 

realizáciou školského vzdelávacieho procesu. 

Žiaci aj učitelia majú k dispozícii voľný prístup na internet, použitie tlačiarní a kopírok. Na vyučovanie 

slúžilo 23 kmeňových tried, 7 odborných učební, 26 interaktívnych tabúľ a  62 žiackych počítačov. 

Bezproblémový chod školy zabezpečovali aj priestory pre potreby vedúcich a správnych 

zamestnancov školy: riaditeľňa, sekretariát riaditeľky školy, miestnosti pre zástupkyne riaditeľky školy, 
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zborovňa, miestnosť pre školníka a upratovačky, sklad učebníc, sklad školských potrieb, zberová 

miestnosť. 

Multifunkčné ihrisko využívali žiaci na hodinách telesnej výchovy, športovej prípravy v rámci Školského 

basketbalového klubu pri ZŠ, Mierové námestie v Handlovej, na pohybové aktivity v mimo vyučovacom 

čase a na činnosť školského klubu detí. Športuje tu školská mládež, ale i verejnosť. Ihrisko je chránené zo 

všetkých strán pred komunikáciami. Súčasťou športového areálu je doskočisko pre skok ďaleký a  

bežecká dráha s umelou trávou. Školský areál dotvára  Preliezkovo  s lavičkami a altánok, ktoré slúžia na 

výchovno-vzdelávací proces. O športový areál sa veľmi zodpovedne stará správca Eduard Straka a Ing. 

Juraj Geschwandtner. Údržbu zelene aktívne zabezpečuje a na kvalitnej úrovni udržiava školník 

pravidelným kosením, vykášaním buriny. Tento priestor zvyšuje estetický vzhľad celkového školského 

areálu. 

Celý športový objekt je chránený kamerovým systémom. Ochrana a bezpečnosť celého 

vonkajšieho areálu je zabezpečená  umiestnením 5 snímacích kamier. 

Pre vyučovanie športovej prípravy, telesnej výchovy, verejné vystúpenia, kultúrne podujatia, športové 

súťaže nielen v rámci školy slúži priestranná hala telocvične s hľadiskom a posilňovňa.  

 

Aktivity zamerané na  zlepšenie priestorových a materiálno-technických podmienok školy 
 

1. Z prevádzkových nákladov ZŠ sa nám podarilo zabezpečiť: 

- zakúpenie kosačky, výmenu radiátora, hygienické vreckovky do WC, tonery, zámkovú dlažbu, 

bielu farbu na tabuľu Smart Waltpaint, PVC  do tried a lepenie, 10 ks počítačov bez monitoru, 

kancelárske potreby, opravy počítačov a tlačiarní, náhrady do dávkovačov WC, interaktívnu 

tabuľu s dataprojektorom, bojler 150 l a montáž,  učebné pomôcky do kabinetov, zníženie stropov 

v ŠKD, rekonštrukciu dvoch sociálnych zariadení na 1. stupni, vybudovanie priečky do 

posilňovne a osadenie dverí, switch 2 ks, PC komplet 3 ks, pracovné odevy, podlahy do čitárne 

a kabinetu telesnej výchovy, tepovač s vysávačom, koberec do posilňovne a nabíjateľné perá  na 

tabuľu. 

2. Z ostatné príjmov ŠKD sa nám podarilo zabezpečiť: 

- zakúpenie nábytku do oddelení pre deti, kancelárske potreby, notebook a tlačiareň, stavebnice 

a učebné pomôcky, mikrovlnku, tonery. 

3. Z ostatných príjmov  ŠJ sa nám podarilo zabezpečiť: 

- opravu omietok, tonery, kancelárske potreby, mraziaci box CORA, oravu trojrúry. 

4. Prevádzka ŠJ: 

-  oprava omietok v kuchyni. 

5. Sponzorsky a víťazstvom v súťažiach sme získali: 

- 1000 eur na opravu a modernizáciu stien v chodbách telocvični, 7 ks posilňvacích strojov do 

posilňovni. 

 

 

Sponzorom ďakujeme za ich priazeň. Našou snahou je za ich pomoci  zviditeľniť školu a zároveň 

uskutočniť vylepšenie materiálnych a technických podmienok školy, o čo sa snažíme aj svojpomocne. 

Za všetky tieto možnosti zlepšovania materiálno-technického vybavenia školy a zefektívnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu patrí naše poďakovanie: 

- verejnosti a ich finančným príspevkom, 

- sponzorskej aj fyzickej pomoci všetkým priateľom našej školy, 

- správcovi ihriska, p. Eduardovi Strakovi a Ing. Jurajovi Geschwandtnerovi, 

- p. Drábikovi s kol., správcovi počítačovej siete, 

- firmám HATER,  Si.To.Ro, p. Kozárik - klampiarske práce, Daffer, Telemont (p. Šebesta), 

Bytový podnik Handlová, OSP, Prievidza a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali 

v realizácii plánovaných cieľov. 
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§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

V oblasti financovania sme dodržiavali zákon 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských 

zariadení, ktorý platí od 01. 01. 2004, kde základom sú stanovené normatívy na počet žiakov. 

Dodržiavali sme finančnú disciplínu v mzdovej a prevádzkovej oblasti.  

Ďalšou oblasťou získavania finančných  prostriedkov na  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

na škole sú  2% z dane.  Finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v škole. 

 

1. ZŠ Mierové námestie. Dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok  2016 boli 796 443 €. Uvedené prostriedky 

boli použité na: 

   mzdy   466 769 €, 

   odvody do poistných fondov  165 235 €,  

   odvody do poistných fondov  VZP 2 330 €, 

   tovary a služby 121 128 €, 

   tovary a služby zo soc. znev. prostredia 1 599 €, 

   vzdelávacie poukazy 9 636  €, 

   príspevok na lyžiarsky výcvik 6 000 €, 

   príspevok na školu v prírode 7 300 €,  

   príspevok na učebnice 2 293 €, 

   hmotná núdza  strava 4 202 €, 

   hmotná núdza školské potreby 730 €, 

   bežné transfery 1 000 € 

   iné prevádzkové náklady 5 000 €, 

   odchodné 1 952 €,  

   presun FP z roku 2015: 1 269 €. 

 

2. ŠKD ZŠ Mierové námestie. Dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok  2016 boli 67 542 €. Uvedené 

prostriedky boli použité na: 

   mzdy   38 913 €, 

   odvody do poistných fondov  15 265 €,  

   tovary a služby 1 500 €, 

   bežné transfery 4 964 € 

   iné výdavky z rozpočtu  6 900 €. 

 

3. ŠJ ZŠ Mierové námestie. Dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok  2016 boli 49 100 €. Uvedené 

prostriedky boli použité na: 

   mzdy   26 232 €, 

   odvody do poistných fondov  9 168 €,  

   tovary a služby 1 400 €, 

   bežné transfery  300 € 

   iné výdavky z rozpočtu  12 000 €. 

 

4. Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – osobitné príjmy, boli získané z prenájmu 

priestorov telocvični, preplatkov za teplo, za RAJO, vrátené zdravotné poistenie pre rok 2016 výške           

6 827,99 €. Finančné prostriedky boli využité na: 

-   elektrickú energiu a teplo 4 618,22 €, 

-   odvody do poistných fondov 2 209, 77 €. 
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5. Finančné prostriedky 2% z daní  2 925,69 €, boli použité na:  

- učebné pomôcky 1 928,00 €,  

- stojan na bicykla 133,60 €, 

- zostatok 864,09 €. 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Plnenie stanoveného cieľa 
Pri plánovaní a plnení ročného programu výchovy a vzdelávania v školskom roku 2016/2017 sme 

vychádzali z analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov predchádzajúceho školského roka. 

 

Priority na školský rok 2017/2018    

1. Plniť úlohy POP pre školský rok 2017/2018 – obsah plánu práce. Posilniť oblasť finančnej a čitateľskej 

gramotnosti. 

2. Zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania – prijať PZ s absentujúcou aprobáciou v pedagogickom 

zbore. 

3. Pokračovať úspešne v projekte „Zelená škola“. 

4. Zabezpečiť kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov školy. 

5. Dosiahnuť 1. miesto v Handlovských športových hrách. 

6. V spolupráci s MBK a ŠBK zúčastňovať sa na celoslovenských basketbalových turnajoch so žiakmi v 

športových triedach  s rozšíreným vyučovaním so zameraním na basketbal a podporiť záujem o basketbal. 

7. Podľa finančných možností vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy. 

8. Zabezpečiť žiakom voľnočasové  aktivity formou krúžkov s cieľom viesť k tomu čo ich baví a zabrániť 

tak potulovaniu sa, užívaniu drog a alkoholu. Viesť deti k zdravému životnému štýlu, športovaniu, 

ochrane prírody a relaxácii.  

  

Splnené úlohy v oblasti obsahovej, vzdelávacej a výchovnej 

 

1. Spolupracovať s rodičmi  a pomocou  občianskeho združenia pod názvom Slovenská rada 

rodičovských združení pri škole – oficiálna skratka je SRRZ – RZ (ďalej len SRRZ-RZ) sme založili účet 

na  2% z daní. Finančné  prostriedky chceme použiť  na  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na 

škole. 

2. Ďalším hlavným cieľom bolo zapojiť školu do dlhodobého projektu Zelená škola a šíriť myšlienku 

environmentálnej výchovy. Snažíme sa, aby si deti už od 1. triedy osvojili základy ochrany životného 

prostredia. Už tretí rok sme zapojený do projektu  Zelená škola a plníme aktivity environmentálnej 

výchovy v projekte. 

3. Výsledok projektového vyučovania realizujeme v organizovaní Malých žiackych konferencií                  

v predmetoch podľa plánu v ŠkVP. Tento rok boli zamerané na informatiku na 1. stupni. 

4. Udržali sme dominantné postavenie školy medzi školami v   svojím športovým zameraním, kvalitou a 

výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu: 

a) úspechy žiakov v olympiádach, v recitačných súťažiach (1. – 4. ročník), výtvarných, 

basketbalových a gymnastických súťažiach obsadením miest až v krajských kolách, 

b) zlepšené výsledky celoslovenského testovania oproti minulému šk. roku, hlavné predmety 

učíme v rozsahu 5 hodín/týždeň  vo všetkých ročníkoch 2. stupňa, 

c) dobré výsledky tematických previerok metodických združení a predmetových komisií. 

5. Udržali sme kvalitu edukačného procesu, ktorý je zabezpečený plánom práce, ŠkvP  a kontrolným 

systémom vedenia školy. 

6. Maximálne využívame IKT vo všetkých predmetoch vďaka odborným učebniam  a audio - vizuálnej 

technike, každý žiak ovláda základy práce s počítačom. 
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9. Starostlivosť venujeme bezpečnému a zdravému telesnému vývoju žiakov, zabezpečujeme dozor na 

všetkých školských aj mimoškolských akciách v zdravých priestoroch  telocvične,  ŠKD a školskej 

jedálne. 

7. Úspešne sa umiestnili žiaci 9. roč. na stredné školy, všetci deviataci boli zaradení   na štúdium na 

stredné školy podľa záujmu. 

8. Formou otvorených dní sme spolupracovali s materskými školami v meste s cieľom ukázať výsledky   

práce školy hlavne v prvom ročníku, návštevy detí MŠ  v1. r. ZŠ a naopak. 

9. V oblasti mimoškolského vzdelávania sme vytvorili také programy, o ktoré mali žiaci záujem vo forme 

záujmových krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov. Podporujeme činnosť športových krúžkov, 

zvyšujeme telesnú aktivitu v školských kluboch detí, sprístupnené je multifunkčné ihrisko v areáli školy 

po vyučovaní aj cez víkendy. 

10. Pre vyššiu úspešnosť v matematike sme opäť v ŠkVP dotovali vyučovanie matematiky vo všetkých 

ročníkoch na 2. stupni a v 9.ročníku navyše zaradili predmet cvičenia z matematiky. 

11. Zvyšovanie odbornosti vyučovania podľa možností, ktoré sú podmienené počtom žiakov a následne 

normatívmi, zlepšujeme prijatím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.  

12. Uskutočnili sme  Lyžiarsky kurz  v Bystrej doline – žiaci 7. ročníka.      

13. Uskutočnili sme Školu v prírode   v troch turnusoch – žiaci 1. -  4. ročníka..   

14. Uskutočnili sme ozdravný pobyt v Chorvátsku – Sv. Filip i Jakov so žiakmi športových tried.                                                                 

 

Splnené úlohy v oblasti obsahovej, vzdelávacej a výchovnej v ŠKD 

 

Činnosť v školskom klube detí bola organizovaná podľa vyhlášky MŠ SR o školskom klube detí č. 

306/2009  a podľa Výchovného programu ŠKD vypracovaného pre roky 2013 - 2017.  

Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený s deťmi mimo vyučovania, mimo rodiny v sociálnom 

prostredí pod vedením pedagógov, vychovávateliek. Snažíme sa poskytnúť deťom priestor na oddych, 

relaxáciu a športové aktivity. Podporujeme záujmovú, tematickú a odpočinkovú činnosť v tvorivosti detí. 

V rámci vzdelávacej činnosti umožňujeme individuálnu prípravu na vyučovanie, didaktické hry. 

ŠKD vychádza zo zámerov výchovného programu vypracovaného v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 

a vzdelávania podľa školského zákona. Hlavným cieľom bolo výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti 

s cieľmi základnej školy, ktorej školský klub detí je jej neoddeliteľnou súčasťou, aby podporil rozvíjanie 

dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom 

živote.  

Celoročný plán práce ŠKD bol podrobne rozpracovaný do časovo-tematických plánov pre jednotlivé 

oddelenia a pravidelne dopĺňaný do týždenných plánov VVČ. Pravidelne sa v týždni vystriedali všetky 

tematické oblasti výchovy a denne bola zaradená príprava na vyučovanie formou didaktických hier podľa 

vypracovaného plánu práce. Každý týždeň bola doplnená náhradná činnosť podľa poveternostných 

podmienok, čiže pobyt vonku, hlavne počas oddychovej, relaxačnej, športovej a prírodovednej tematickej 

oblasti. K aktívnemu odpočinku a relaxácii sme využívali hlavne zatrávnený areál školy, multifunkčné 

ihrisko, Prelizkovo (športovo-relaxačná  zóna) a altánok.  

V ŠKD pracovalo päť oddelení s počtom 142 detí, zapísaných na pravidelnú činnosť (k 30.06.2017).   

 

 I. oddelenie 

p.Valuchová 

II. oddelenie 

p.Sirotňáková 

III. oddelenie 

p. Pepichová 

IV. oddelenie 

p.Sklenková 

V.oddelenie 

p.Lenhartová 

Spolu  

I. ročník 6 5 3 21 6 41 

II. ročník 7 10 11 5 13 46 

III. ročník 8 13 10 1 4 36 

IV. ročník 8 - 7 3 1 19 

    Spolu 29 28 31 30 24 142 
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Vo svojich činnostiach vychovávateľky vychádzali z požiadaviek pedagogiky voľného času: 

- požiadavka ovplyvňovania voľného času, dobrovoľnosti, záujmu a zaujímavosti, aktivity, 

citovosti a citlivosti, realizácie. 

Uvedené požiadavky sú rozpracované v skladbe výchovno-vzdelávacej práce v štyroch oddeleniach na 

tlačive „Plán výchovno-vzdelávacej činnosti,“ ktorý obsahuje: dátum, oddychovú a relaxačnú činnosť, 

tematické oblasti výchovy sa striedajú každý deň v spoločensko-vednej, pracovno-technickej, estetickej, 

telovýchovno-športovej a prírodovedno-environmentálnej vzdelávacej oblasti. Tematické oblasti sú 

časovo vymedzené, majú rozpracovaný obsahový a výkonový štandard, výchovno-vzdelávací cieľ, obsah, 

formy a metódy. Plán práce obsahuje konkrétne námety pre rozpracovanie vzdelávacej a tematických 

oblastí, ktoré sú konkretizované v pláne týždennej činnosti.  

Okrem úloh a podujatí v rámci jednotlivých oddelení pripravujeme pre žiakov aj spoločné akcie podľa 

vypracovaného celoročného plánu. 

V školskom roku 2016/2017 sme pripravili 42 spoločných podujatí pre všetky deti zo školského klubu.  V 

každom oddelení vychovávateľky organizovali rôzne didaktické hry, súťaže, kvíz k dopravnej výchove, 

besedu s jaskyniarom kvíz k zdravej výžive, prírodovedné, spevácke a tanečné súťaže, športové 

olympiády, motivačné hry na povolania, ochutnávky mliečnych výrobkov, noc v ŠKD, vybíjaná O pohár 

ŠKD. 

Pravidelne ŠKD vydáva svoj vlastný časopis pod názvom Noviny ŠKD. Štvrťročne ŠKD vydáva svoj 

vlastný časopis pod názvom Noviny ŠKD. V tomto šk. roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže 

PRO SLAVIS, kde sme získali 3. miesto a v súťaži Anjel Vianoc sme získali čestné uznanie. 

 

Podujatia  vyplývajúce z celoročného plánu  spoločných  podujatí: 

Mesiac Počet podujatí Účasť žiakov 

September 3 394 

Október 3 604 

November 4 522 

December 3 371 

Január 5 432 

Február 4 423 

Marec 5 525 

Apríl 6 546 

Máj 4 523 

Jún 5 612 

Spolu 42 4952 

 

Podujatia boli nasledovné :  Fašiangy-Turice – zvyky a tradície, Karneval - výroba masiek a ich výstava, 

Príbehy o Morene - vynášanie Moreny, Rozprávkové darčeky pre budúcich prvákov, Leporelo - 

ilustrácie, Tajomný svet rozprávok, Štyri ročné obdobia, Milujem Slovensko, ŠKD moja druhá rodina, 

Talentmánia, Zábavno-súťažné popoludnie k MDD, Super športovec, Rekordyáda - netradičné športy, 

Jazda na koni pre redakčnú radu časopisu ŠKD, Rozlúčka so štvrtákmi, Slováčik - Slovenôčka, Čitateľ 

roka, Beseda s ochranárom prírody, Beseda s jaskyniarom, Veľkonočný turnaj v spoločenských 

hrách,piškvorkách, Kvíz – dopravná výchova. 

Materiálno-technické vybavenie oddelení je na veľmi dobrej úrovni, ale aj tak si moderné trendy 

vyžadujú modernizovať a spríjemňovať prostredie pre deti. V tomto polroku sa nám podarilo zakúpiť 

nový nábytok do všetkých oddelení ŠKD, nové spoločenské hry, zakúpiť CD prehrávač, laminovačku, 

notebook a tlačiareň, potrebný papierenský tovar, odmeny za súťaže pre deti. Podľa vyhlášky o školských 
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kluboch spĺňame samostatné oddychovo-relaxačné štúdio zriadené pre deti. Pohybové aktivity pre zdravý 

vývoj detí máme značne obmedzené v telocvični. Využívame multifunkčné ihrisko – keď je pekné 

počasie. V novom školskom roku, by sme chceli pokračovať v rozširovaní športovo-relaxačnej  zóny -  

Preliezkovo. 

   

Splnené úlohy v školskej jedálni 

 

Súčasťou života školy je aj školská jedáleň.  

 

Počet stravníkov:   157 detí 1.stupeň 

               99 detí 2. stupeň 

                                    33 dospelých 

                              

Počet zamestnancov 5: Jana Madajová  vedúca školskej jedálne 

                                Ľudmila Vagáňová          hlavná kuchárka 

                                Jana Bolfová                  kuchárka 

                                 Beata Solníková              kuchárka 

                                Zdena Lieskovská           pomocná kuchárka 

 

 

Kuchyňa má stavebne oddelené priestory na hrubú prípravu zeleniny, šatňu a hygienické zariadenie. 

Mäsové a múčne jedlá sa pripravujú na zvlášť vyhradených a označených stoloch. Skladové priestory sú 

vyčlenené na suchý sklad potravín vybavený teplomerom a vlhkomerom. Chladiace a mraziace zariadenie 

sú umiestnené v suchom sklade potravín. Všetky priestory sú delené podľa plánu HACCP, ktorý 

pravidelne dodržujeme, kontrolujeme a denne zapisujeme do príslušných formulárov HACCP. 

 

Vybavenie kuchyne: 

chladnička na mliečne výrobky – stav dobrý vyhovujúci HACCP 

chladnička s mrazničkou – stav dobrý vyhovujúci HACCP 

mraznička na mäso - nová, stav dobrý vyhovujúci HACCP 

mraznička na zeleninu - nová, stav dobrý vyhovujúci HACCP 

škrabka na zemiaky –  stav dobrý vyhovujúci HACCP 

elektrická panvica 2 kusy - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

elektrický varný kotol 3 ks –2 ks stav dobrý vyhovujúci HACCP – 1 kotol veľký potrebujeme nový 

elektrická pec trojrúra 2 ks - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

elektrický kuchynský robot veľký - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

krájač zeleniny /získaný sponzorsky/ - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

elektrický sporák – nový, stav dobrý vyhovujúci HACCP 

výdajný pult - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

stôl pracovný kovový – stav dobrý vyhovujúci HACCP 

stôl pracovný s dreveným povrchom 3 kusy - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

drez celonerezový 2 kusy – stav dobrý vyhovujúci HACCP 

umývačka riadu - stav dobrý vyhovujúci HACCP 

umývadlo na ruky – popraskané – potrebovali by sme nové 

 

Zhodnotenie: 

Kuchyňa je v dobrom stave. V najbližšej dobe bude nevyhnuté zakúpiť nové umývadlo, koše na 

taniere do umývačky, hrniec a kotol elektrický 150 l. Budeme potrebovať dokúpiť aj drobný kuchynský 

inventár. 
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Zakúpili sme elektrický šporák, mlynček na mäso, mixér ponorný a 2 mrazničky a sponzorsky sme získali 

rýchlovarnú kanvicu. Mesto nám zakúpilo odsávače pár do kuchyne. V lete sme vystierkovali 

a vymaľovali kuchyňu.  

 

V minulom školskom roku sme v ZŠ organizovali akcie: 

 

Detský karneval – v spolupráci s ŠKD sme na akciu sponzorsky zabezpečili ovocné šťavy a čaj. 

 

Vianočná kapustnica  – pod záštitou mesta škola varila vianočnú kapustnicu, pri ktorej sme pomohli 

s prípravou surovín. 

                                         

Vianočná rozprávka – pani kuchárky pripravili pre rodičov a žiakov vianočný punč a upiekli perník. 

 

Zdobenie vianočného stromčeka – v decembri prebehla v ŠJ súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Deti 

zdobili stromček vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Najkrajšie ozdoby boli odmenené darčekmi od 

našich dodávateľov.    

 

Deň ovocia v ŠKD – pre akciu zabezpečili naši dodávatelia ovocie, zeleninu a sušené jablká. 

                            

Farmársky deň  – na farmársky deň sme sponzorsky zabezpečili. ovocie a ovocné šťavy 

 

Noc v ŠKD – na akciu sme sponzorsky zabezpečili čaj, ovocnú šťavu a upiekli sme deťom muffiny. 

 

Minibasketbalový turnaj – sponzorsky sme zabezpečili pre deti sladké odmeny, šťavy a sušené  jablká. 

 

Školská jedáleň je zapojená do projektu „Školské ovocie“ z časti dotované európskou úniou cez firmu 

Valman s.r.o., Banská Bystrica, kde deti dostávajú jeden krát týždenne jablká alebo 100% jablkovú šťavu. 

 

V školskom roku 2017/2018 sa budeme snažiť:   

 

           -     zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných detí v meste. 

 

Školské  stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej  

výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri 

zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. 

Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava 

zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam pre obyvateľstvo SR  podľa vekových skupín, ako aj 

materiálno - spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.  Podávaná strava 

zohľadňuje všetky fyziologické zvláštnosti detského veku. 

Jedálne lístky sú zostavované tak, aby v rámci vyhovujúcej pestrosti stravy bola deťom podávaná 

aj zelenina a ovocie v surovom stave. Problém spočíva v tom, že deti odmietajú podávané ovocie a 

zeleninu a preferujú viac múčnych sladkých jedál. Deficit konzumácie ovocia a zeleniny u školských detí 

bol jedným z dôvodov pre vypracovanie projektu tzv. "Školské ovocie", kde sa deťom ponúka sezónne 

ovocie. Pitný režim je v zariadeniach školského stravovania optimálny. Z odborného hľadiska sa 

odporúča piť čistú vodu, nesladené ovocné a bylinné čaje a vyhýbať sa sladeným nápojom v rámci 

prevencie proti obezite.  
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Splnené úlohy v oblasti riadenia 

1. Vytvorili sme priaznivé podmienky pre činnosť poradných orgánov školy. 

2. Poverili sme najskúsenejších učiteľov – vedúcich MZ, PK tvorbou kontrolných prác a pomocou 

začínajúcim kolegom. 

3. Podporovali sme činnosť koordinátorov environmentálnej, protidrogovej výchovy, výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu.  

4. Riešili sme pripomienky rodičovskej verejnosti k stavu výchovy a vzdelávania v škole, spolupracovali 

s radou školy a rodičovskou radou. 

5. Ciele demokratického riadenia školy sme zamerali na: 

-  na rovnoprávnosť pedagogických subjektov v pedagogickom riadení školy, 

-  spoluprácu všetkých činiteľov v pedagogickom riadení, 

-  rešpektovanie plurality názorov. 

6. Mesačne na pracovných poradách sme vyhodnocovali účasť žiakov a učiteľov na podujatiach a 

súťažiach. 

7. Informačný tok medzi rodičmi a školou sme realizovali cez rodičovské aktívy  a individuálne 

rozhovory. 

8. Vzájomná spolupráca vedenia školy, výchovného poradcu, vedúcich MZ  a PK, koordinátorky 

rizikového správania žiakov, vedúcej školského klubu detí a  vedúcej školskej jedálne bola na veľmi 

dobrej úrovni. 

 

Ťažiskové úlohy v oblasti kontroly - splnené 
V oblasti kontroly, ktorá je súčasťou pedagogického riadenia školy, sme sa vo vedení školy 

zamerali na získavanie spätno-väzbových informácií, ktoré slúžia na kvalitatívne ovplyvňovanie 

výchovno-vzdelávacej práce školy. Kvalita práce učiteľa bola posudzovaná podľa úrovne výsledkov 

práce žiakov s rešpektovaním ich vekových, rozumových asociálnych daností (nie podľa dosiahnutých 

priemerov). Očakávaná efektivita plnenia termínovaných úloh bola analyzovaná na pracovných poradách, 

na hodnotiacich pedagogických radách a na gremiálnych poradách vedúcich zamestnancov.  

Súčasťou kontrolnej činnosti bolo aj zachytenie školskej klímy formou ankiet, neformálnych rozhovorov 

s pedagogickými aj ostatnými zamestnancami školy, tiež na podchytenie mimoškolských aktivít. 

Výsledkom je hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 

Ťažiskové úlohy v oblasti informačného systému 

Základnou prioritou bolo odovzdávanie informácií od rady školy, rodičovskej rady, rady 

športových tried vedeniu školy. Odovzdávanie informácií z odborného pedagogického hľadiska sa 

organizovalo cez MZ a PK. Na pracovných poradách sa pravidelne vyhodnocovala účasť žiakov a 

učiteľov na rôznych školeniach, olympiádach a súťažiach. 

Informačný  tok  medzi   rodičmi  a školou  bol  prepojený  cez    žiacku    knižku,   rodičovské   aktivity  

a individuálne rozhovory. O zaujímavých akciách informujeme na webovej stránke školy a v miestnych 

novinách. Pri riešení vážneho problému bol rodič  pozývaný do školy písomne. Všetky problémy 

a výchovné priestupky žiakov riešil výchovný poradca a triedny učiteľ spoločne so zákonným zástupcom 

žiaka. 

Výchovný poradca poskytoval rodičom žiaka informácie o podmienkach ďalšieho štúdia sledovali 

rodinné zázemie problémových žiakov, spolupracoval s pedagogicko-psychologickými poradňami a zo 

zamestnancami soc. odboru. 
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§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Z opatrení na školský rok 2016/17 sa nám podarilo: 

- Udržať úroveň výchovno-vzdelávacích a športových  výsledkov školy.  

V handlovských športových hrách sme sa umiestnili na 1. mieste. V športových súťažiach sme 

obsadili v oblastných kolách 17 krát 1. miesto, 13 krát 2. miesto a 9 krát 3. miesto. V okresných 

kolách sme obsadilin4 krát 1. miesto, 3 krát 2. miesto, 2 krát 3. miesto. V krajských kolách sme 

obsadili 1 krát 1. miesto. V celoslovenských kolách sme obsadili 1 krát 1 . miesto a 1 krát 5. 

miesto. 

Vo vedomostných súťažiach sme osadili v oblastných kolách 9 krát 1. miesto, 5 krát 2. miesto a 3 

krát 3. miesto. V okresných kolách sme obsadili 5 krát 1. miesto, 1 krát 2. miesto. V krajských 

kolách sme obsadili 2 krát 2. miesto a 1 krát 3. miesto. V celoslovenskom kole 1 krát 3. miesto. 

 

- Udržali sme úspešnosť v Celoslovenskom testovaní piatakov 2016/2017 nad celoslovenským 

priemerom. Úspešnosť deviatakov v Celoslovenskom testovaní 2016/2017 z matematiky,  

slovenského jazyka a literatúry bola pod celoslovenským priemerom. 

 

- Podarilo sa nám zvýšiť odbornosť vyučovania prijatím kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov predmetov informatika.   Odbornosť školy stúpla o 3,6%.   

                                                                          

- Zabezpečili sme  maximálnu kvalitu stravovania detí a maximálnu efektívnosť stravovacieho 

zariadenia zlepšením materiálneho vybavenia. Stúpol počet stravníkov o šesť.  Zakúpili sme  novú 

škrabku na zemiaky, práčku     a nové stoly do jedálne. 

- Inovovali sme  vybavenie tried, kuchyňu v jedálni , učebne v ŠKD a chodbu  v telocvični.  

Podrobne rozpracované v správe. 

- Sledujeme stúpajúci počet detí v ŠKD. V školskom roku 2016/2017 nám stúpol  počet detí v ŠKD 

o desať. 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Silné stránky školy 

Snažíme sa o skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu, športovej prípravy, ale i o to aby žiaci 

efektívne trávili voľný čas: 

- veľmi dobrá úroveň vzdelávacieho procesu, úspechy žiakov školy vo vedomostných a športových 

súťažiach, úspešnosť žiakov v mimoškolskej činnosti, 

- úspechy v basketbale, účasť na basketbalových turnajoch už od 5. ročníka, 

-   moderné vybavenie odborných učební, zavádzanie inovačných metód a foriem práce, 

- fungujúca tímová práca učiteľov, vysoká odbornosť vyučovania, 

- úspechy v projektoch, 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

- skvalitnenie vyučovania zriadením odborných učební, 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové námestie 255/27, Handlová 
za školský rok 2016/2017 – MZ 26.10.2017  

Strana 38 z 43 
 

- športový areál - multifunkčné ihrisko a bežecká dráha s umelým trávnatým povrchom, altánok, 

Preliezkovo, telocvičňa s hľadiskom,  

- spokojnosť rodičov s poskytovanými službami - záujem zapísať dieťa do našej školy, 

- bezpečnosť prostredia, dobrý vzťah učiteľov k svojim zákazníkom, 

- dobrý imidž školy, 

- spravodlivý prístup učiteľov k žiakom, 

- pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi zamestnancami školy, 

- zviditeľňovanie výsledkov práce školy - aktualizovaná vlastná internetová stránka 

(www.zsmnha.edupage.org), školský časopis Úsmev, Noviny ŠKD, 

- starostlivosť o majetok školy, estetický vzhľad interiéru aj exteriéru, 

- existujúce tradičné aktivity. 

 

Slabé stránky školy 
- priemerná ctižiadostivosť žiakov a znižujúci sa ich záujem o učenie, následok ľahkej cesty prijatia na 

stredoškolské štúdium. 

 

Príležitosti 
- naďalej zvyšovať odbornú štruktúru vyučovania, 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

- zvýšiť odbornosť vyučovania. 

 

Riziká 

- demografický pokles populácie, 

- migrácia rodín z ekonomických dôvodov - sťahovanie rodičov za prácou, 

-  nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách. 

 

Návrh opatrení na školský rok 2017/18: 

 

- Zvýšiť úspešnosť žiakov v testovaní T9 – 2018. Posilniť disponibilnou hodinou  slovenský jazyk 

a literatúru a cvičenia v matematike v 9. ročníku. Ponúknuť žiakom krúžok na doučovanie 

z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. 

- Zabezpečiť škole koordinátora čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

- Naďalej zvyšovať odbornosť vyučovania prijatím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. 

- Zúčastňovať sa basketbalových turnajov , zvýšiť záujem žiakov o basketbal.                                                                            

- Zabezpečovať maximálnu kvalitu stravovania detí a maximálnu efektívnosť stravovacieho 

zariadenia zlepšením materiálneho vybavenia. 

- V rámci finančných možností vymeniť gumolity v triedach z dôvodu bezpečnosti žiakov. 

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Uplatnenie žiakov 
Žiaci našej školy po ukončení ZŠ úspešne pokračujú v štúdiu na stredných odborných školách 

a gymnáziách. V  školskom roku 2016/2017 sa najviac žiakov prihlásilo do SOŠ  29 žiakov, SPŠ  3 žiaci, 

do zdravotníckych škôl 6 žiaci a do gymnázií 8 žiaci. 
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§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Vedeniu školy záležalo na bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienkach v priestoroch  na 

vyučovanie i v mimo - vyučovacích aktivitách. Počet žiakov v triedach neprevyšuje maximálne 

naplnenie, triedy sú priestranné. Zamestnanci školy sa zúčastnili školenia o bezpečnosti  a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru.  

V rámci školského poriadku pre žiakov boli presne vymedzené pravidlá o bezpečnom správaní, o ktorých 

boli informovaní triednymi učiteľmi. Rodičia boli informovaní na triednych aktívoch ZRŠ, podpísali 

univerzálny informovaný súhlas s účasťou žiakov na školských a mimoškolských aktivitách. Zabezpečili 

sme pravidelnú revíziu elektrických rozvodov a bleskozvodov, kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia na 

pracovisku. V prípade zistených nedostatkov sme zabezpečili ich odstránenie. 

 

Režim práce a odpočinku. 

Zohľadňovali  sme  vekové  a  fyzické osobitosti,  zabezpečovali  pohybový a stravovací  režim detí a 

zamestnancov. 

 

Začiatok vyučovania 

Priama činnosť s deťmi začína o 7.45 h. 

Vstup do budovy bol zabezpečený od 5.45 h pre vychovávateľky v prípade potreby rodičov umiestniť 

svoje dieťa do ŠKD. Žiaci spravidla prichádzali do školy v čase od 7.00 h do 7.30 h. Vchádzali priamo do 

šatne. Počas vyučovania a v popoludňajších hodinách bol umožnený vchod do budovy hlavným vstupom, 

ktorý je opatrený zvončekom. Dozor počas prestávok a v jedálni počas podávania obedov bol vykonávaný 

podľa plánu, ktorý bol vyvesený v príslušných miestnostiach a v zborovni. 

 

Prehľad vyučovacích hodín a prestávok 

0. vyuč. hodina /prestávka  7.00 -   7.40 h   7.40 -   7.45 h 

1. vyuč. hodina / prestávka   7.45 -   8.30 h   8.30 -   8.40 h 

2. vyuč. hodina / prestávka   8.40 -   9.25 h   9.25 -   9.40 h 

3. vyuč. hodina / prestávka  9.40 -  10.25 h  10.25 - 10.35 h 

4. vyuč. hodina / prestávka  10.35 - 11.20 h 11.20 - 11.30 h 

5. vyuč. hodina / prestávka  11.30 - 12.15 h  12.15 - 12.25 h 

6. vyuč. hodina   12.25 - 13.10 h 13.10 - 13.45 h 

7. vyuč. hodina  13.45 - 14.30 h 

 

Prestávkový režim 

Kratšie prestávky sa využívali na prípravu na vyučovanie žiakov i pedagógov, hygienické potreby. 

Nepedagogickí zamestnanci mali vyčlenenú prestávku na obed v súlade so Zákonníkom práce. Pohybová 

prestávka pre žiakov mala dĺžku 15 min.  

 

Psychosenzorické zaťaženie - dodržiavanie fyziologickej krivky výkonnosti v rámci dňa a týždňa 

zabezpečoval zostavený rozvrh hodín podľa zásad psychohygieny. 

Počet vyučovacích hodín v týždni stanovujú učebné plány, ktoré schválilo MŠ SR 14.05.2002 pod číslom 

520/2003-41 s platnosťou od 01.09.2003 a Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní s 

platnosťou od 1.9.2008. 

 

Predlekárska prvá pomoc 

Lekárničky prvej pomoci boli umiestnené v telocvični, zborovni, na sekretariáte školy, v kuchyni   a v 

miestnosti školníka na dostupnom mieste. Každý zamestnanec bol povinný hlásiť zodpovednému 

pracovníkovi všetok zdravotnícky materiál, ktorý spotreboval a všetky rozdiely vo vybavení lekárničky s 
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vnútropodnikovým predpisom. Úlohou prvej pomoci bolo vykonať všetky opatrenia v ochrane a záchrane 

osôb postihnutých náhlym poškodením zdravia. 

 

Prevencia prenosu nákaz 

Režim vetrania bol zabezpečovaný počas prestávok, po vyučovaní a počas upratovania. 

Zariadenia na osobnú hygienu sa denne dezinfikovali dezinfekčnými prostriedkami. V zariadení bola 

možná prítomnosť len detí, ktoré sú zdravotne spôsobilé, neprejavovali príznaky akútneho ochorenia, 

prípadne nemali nariadené karanténne opatrenie.  

 

Starostlivosť o zdravie žiakov 

Pri náhlom ochorení dieťaťa vyučujúci o tom telefonicky upovedomil jeho zákonného zástupcu. V 

prípade, že tento nebol dostupný, zabezpečil pedagóg ošetrenie dieťaťa u príslušného lekára. Pri úraze 

zabezpečil pedagóg ošetrenie dieťaťa, informoval rodičov a urobil zápis do knihy úrazov. 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

V škole bolo vytvorených 27 krúžkov podľa záujmu detí a rodičov, v ktorých pracovalo 397 detí. 

Využitých vzdelávacích poukazov v škole bolo 80,4%. Žiaci boli organizovaní v krúžkovej činnosti aj 

v CVČ  Handlová. 

Vedúci Názov záujmového krúžku Počet detí 

PaedDr. Bajánová Andrea          Gymnastická príprava 15 

Mgr. Brayerová Slávka Gymnastika 14 

Mgr. Buterinová Eleonóra   Relaxačný krúžok 14 

Mgr. Erich Štaudinger             Basketbalový krúžok 1. – 2. ročník 18 

Mgr. Ján Beránek Basketbalový krúžok 3. – 4. ročník 19 

Mgr. Ján Beránek                       Basketbalový krúžok D-5,6 18 

Mgr. Ján Beránek                          Basketbalový krúžok CH-5 13 

Mgr. Ján Beránek                         Basketbalový krúžok CH-6,7 15 

Jaroslav Daubner                         Basketbalový krúžok 7. – 8. ročník 17 

Mgr. Doletinová Renáta       Nápadníček 15 

Mgr. Lachová Michaela        Počítač v malíčku 15 

Mgr. Lachová Michaela        Aerobik 15 

Mgr. Gašparičová Michaela Príprava na monitor 12 

Mgr. Vašková Alena              Hravé čítanie 14 

Mgr. Vašková Alena              Vybíjaná 15 

Mgr. Kiselová Silvia              Vševedko 15 

Mgr. Lenka Poláková Enviroaktivity 15 

Mgr. Ňochová Michaela Čitateľská gramotnosť 12 

Mgr. Uhrínová Viera Matematika krok za krokom   13 

Mgr. Uhrínová Viera Matematika logika 12 

Mgr. Stankovič Ján Šachový 16 

Mgr. Marková Beáta             Ekodielne 15 

Mgr. Matiašková Jana Veselé čítanie 15 
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Mgr. Köszegyová Oľga Rozprávkovo 15 

Mgr. Boďová Hana Internetko 12 

Mgr. Boďová Hana Mladý zdravotník 14 

Mgr. Janka Polerecká Zábavné všeličo 14 

Spolu 27 397 

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, 

ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú, bol na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa s radosťou vo 

veľkom počte zúčastňovali najmä tradičných kultúrnych podujatí usporiadaných školou. Vzťah medzi 

rodičmi a školou bol založený na dôvere. Zvýšenou kontrolou neprítomnosti žiakov v škole s rodičmi a 

školskými lekármi sa znížil počet neospravedlnených hodín. Rodičom sme vďační najmä za ich 

sponzorskú pomoc. Hľadáme spoločný pohľad na riešenie výchovných problémov žiakov. Výchovná 

poradkyňa školy, vedenie školy, triedni učitelia žiakov 9. ročníka v oblasti profesionálnej orientácie 

žiakov aktívne spolupracovali s rodičmi, so zástupcami stredných škôl mesta a okresu. Navštevovali dni 

otvorených dverí, získavali informácie o možnostiach štúdia našich žiakov na stredných školách. 

Získavali sme spätnú väzbu o vzdelávacích výsledkoch našich žiakov v stredoškolskom štúdiu. 

Vzhľadom k tomu, že nemáme špeciálneho pedagóga, úzko sme spolupracovali s pracovníkmi Centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ v Handlovej a s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Prievidzi. Úroveň a formy spolupráce boli na veľmi dobrej úrovni s 

evidentnými výsledkami. 

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

 

Podľa potreby sme ústretovo spolupracovali so zriaďovateľom školy, školským úradom, 

organizáciami a firmami mesta a blízkeho okolia: Hater Handlová, Kmet Handlová, Prima banka, 

Železiarstvo Švec, Elektro plus -p. Hegedüš, Dom farieb, Farby a laky – p. Jakubíková, Eltop - p. 

Gazdarica, Papiernictvo -p. Staneková, Mestský bytový podnik, SPIN -Sk, s.r.o., SI.TO.RO. s.r.o., Veľká 

Čausa, T-com, Hutira, Daffer Prievidza, BP-COM -Macák, Telemont Šebesta, firma PC FORTE -Dušan 

König, Portrét, s.r.o. Tornaľa, Mestský basketbalový klub, spolok Matice slovenskej, Mestská knižnica , 

Mestská polícia, Hasičský zbor Handlová. 

 

 Používané skratky 

MZ - metodické združenie     PK - predmetová komisia 

ŠKD - školský klub detí     ŠJ - školská jedáleň 

ANJ - anglický jazyk na 1. stupni    1AJ - anglický jazyk na 2. stupni 

CUJ - cudzí jazyk       SJL - slovenský jazyk a literatúra  

ETV -  etická výchova      UP - učebné plány 

HUV - hudobná výchova     VYV-  výtvarná výchova 

NBV - náboženská výchova     CHE - chémia 

THD - technika      SEE - svet práce 

BIO - biológia      MAT - matematika 

FYZ - fyzika        GEG - geografia 

TEV - telesná výchova     TSV - telesná ašportová výchova 

SRL - športová príprava     IFV - informatická výchova 

INF - informatika      DEJ - dejepis 
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OBN - občianska náuka     ETV - etická výchova 

PZ - pedagogický zamestnanec    ŠtVP - štátny vzdelávací program 

ŠkVP - školský vzdelávací program    POP - pedag.-organizačné zabezpečenie 

(ISCED 1 = 1. stupeň., ISCED 2 = 2. stupeň)  TVVP - tematický vých.-vzdel. plán 

ZRŠ - združenie rodičov školy    ŠVVP - špeciálne vých.-vzdel. problémy 

UO - učebné osnovy      ŠBK - školský basketbalový klub  

2RJ - 2. CUJ na 2. stupni (ruský)    FJ2 - 2. CUJ na 2. stupni  (francúzsky) 

2NJ - 2. CUJ na 2. stupni  (nemecký) HACCP – Potravinový kódex SR 

VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu VUM - výchova umením 

 

Stanovisko pedagogickej rady (PR) 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. 08. 2017 

 

Uznesenie PR 

 

1. PR berie na vedomie  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017, predloženú Mgr. Ivetou Jakubovou, riaditeľkou 

školy,  bez výhrad.  

 

2. PR odporúča 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Mierové námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017 v predloženom rozsahu. 

 

Stanovisko rady školy (RŠ) 

 

Rada školy pri ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová prerokovala dňa 26. 09. 2017  Správu o 

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

Mgr. Iveta Jakubová, riaditeľka školy. 

 

Uznesenie RŠ 

1. RŠ berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017, predloženú Mgr. Ivetou Jakubovou, riaditeľkou 

školy,  bez výhrad. 

2. RŠ odporúča 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Mierové námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017 v predloženom rozsahu. 

 

UZNESENIE Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou (04.10.2017): 

 

Komisia berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017, predloženú Ivetou Jakubovou, riaditeľkou školy,  

bez výhrad.  

Komisia  odporúča MsZ 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Mierové námestie 255/217, Handlová za školský rok 2016/2017 v predloženom rozsahu. 
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Uznesenie Mestskej rady (10.10.2017) :  

 

1. MR berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017, predloženú Ivetou Jakubovou, riaditeľkou školy,  

bez výhrad.  

 

2. MR odporúča MsZ schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/217, Handlová za školský rok 2016/2017 v predloženom rozsahu. 

 

Návrh uznesenia :  

 

1. MsZ berie na vedomie 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017, predloženú Mgr. Ivetou Jakubovou, riaditeľkou 

školy,  bez výhrad.  

 

2. MsZ  schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Mierové 

námestie 255/27, Handlová za školský rok 2016/2017 v predloženom rozsahu. 

 
 
 

Spracovala   : Mgr. Iveta Jakubová, riaditeľka ZŠ 

V Handlovej   : 26.10.2017 

 

 

 

 


