
 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica  
za školský rok 2017/2018 

 
     Základná škola 
1) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1.Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169,  

              Považská Bystrica 
2. Adresa školy: Považské Podhradie 169, 01704 Považská Bystrica  
3. Telefónne číslo:   042/4326878                                            faxové číslo: 
4. Internetová adresa: www.zspodhradpb.edu.sk  e-mailová adresa: zspp@zspodhradpb.edu.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica 
 
2) Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Dagmar Chrabačková riaditeľ školy 
Mgr. Milena Lučivjanská ZRŠ- EP MŠ Považské Podhradie 162 
Mgr. Vlasta Žibrunová ZRŠ – EP MŠ Šebešťanová 5 
Mgr. Helena Hrkotová Vedúca ŠJ 
 
3) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
3.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Základnej škole Považské Podhradie 169  bola ustanovená 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 po voľbách dňa 14.09.2016. 
Funkčné obdobie začalo dňom  03.10.2017  na obdobie 4 rokov. 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 
1. Mgr. Dana Bubelová Predseda RŠ zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov ZŠ Pov. Podhradie 
2. Mgr. Milena Lučivjanská Zástupca RŠ zvolený zástupca pedagogických 

zamestnancov EP MŠ (Pov. 
Podhradie, Šebešťanová) 

3. Mgr. Helena Hrkotová člen zvolený zástupca nepedagogických 
zamestnancov ZŠ a MŠ 

4. Ing. Banásová Mária člen zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ 
5. Ing.arch Zuzana 

Jurkechová 
člen zvolený zástupca rodičov žiakov 

MŠPov. Podhradie 
6. Ing. Pániková Martina člen zvolený zástupca rodičov žiakov ZŠ 
7. Šesták Miroslav člen zvolený zástupca rodičov žiakov MŠ 

(Šebešťanová) 
8. Bc. Holák Ladislav člen poslanec Mesta Pov. Bystrica 
9. Ing. Ján Kunovský člen poslanec Mesta Pov. Bystrica 



 

 

Rada školy na svojich dvoch  zasadnutiach prerokovala a schválila správu o činnosti za 
predchádzajúci školský rok, prerokovala a schválila plán práce školy, vyjadrovala sa 
k aktivitám vyplývajúcim z plánu mesačných činností  školy.   
 
 

 
3.2) Analýza činnosti MZ pri ZŠ s MŠ, Považské Podhradie 169, 

Považská Bystrica v školskom roku 2017/2018 
 

 
Úvod 
Hlavné ciele MZ vychádzali zo strategických cieľov plánu školy a sú v súlade s cieľmi 
školského vzdelávacieho programu školy a s cieľmi výchovno-vzdelávacieho programu ŠKD. 
Na plnení hlavných cieľov metodického združenia v roku 2017/18 sa členovia MZ aktívne 
podieľali. Realizáciou aktivít stanovených v pláne na tento školský rok sa podieľali na 
profilácii školy. 
Plnenie úloh 
Východiská a námety pre prácu MZ boli čerpané z platných dokumentov pre šk.r. 2017/18     
( POP, UO ŠkVP, výchovné osnovy VVP). 
 
Členovia MZ zrealizovali: 
 

- plnili ciele školského vzdelávacieho programu 
- plnili úlohy vyplývajúce z plánu MZ na školský rok 2017/18 
- zvyšovali úroveň a monitorovali vzdelávacie výsledky v 2., 3. a 4. ročníku 
- posilňovali čitateľskú a finančnú gramotnosť rôznymi aktivitami 
- rozvíjali a upevňovali písomný a rečový prejav žiaka 
- realizovali interné vzdelávanie podporujúce rozvíjanie odborných  kompetencií učiteľov 

(elektronická triedna kniha) 
- zúčastňovali sa aktivít a súťaží organizovaných CVČ 
- profesionálne pristupovali k základným pedagogickým dokumentom 
- pri príprave na vyučovacie hodiny využívali materiály z virtuálnej knižnice 
- priebežne dopĺňali vlastnoručne vyhotovené učebné pomôcky do kabinetu  
- využívali  interaktívne zážitkové, skúsenostné učenie a projektové vyučovanie 
- v edukačnom procese venovali pozornosť environmentálnej ( separácia odpadu, 

prevencia znečisťovania, úprava okolia, dopravnej ( dodržiavanie predpisov – chodci, 
cyklisti) , a regionálnej výchove (dodržiavanie ľudových  zvykov a tradícií – tvorivé 
dielne) 

- venovali pozornosť globálnemu vzdelávaniu, výchove k ľudským právam, právam 
detí a k ich dodržiavaniu 

- rozvíjali schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje 
informácii, osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce s informáciami 
a prezentovanie informácií 

- pripravovali mimoškolské aktivity s cieľom skvalitniť spoluprácu s elokovanými 
pracoviskami, rodičmi a verejnosťou 

- pravidelne sledovali časopiseckú literatúru vydania 



 

 

- identifikovali silné a slabé stránky výchovno-vzdelávacej činnosti pedagických 
zamestnancov (uskutočňovali vzájomné hospitácie), odovzdávali si skúsenosti, podnety 
a námety pre prácu so žiakmi v triede 

 
Zasadnutia 
V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia MZ. Preberali sa témy 
stanovené plánom činnosti MZ a  témy prispôsobené aktuálnym potrebám ( vzájomné 
hospitácie). Zo zasadnutí boli spísané zápisnice. 
 
Plnenie konkrétnych úloh 
Vyučujúce v priebehu druhého polroku šk.r. absolvovali vzájomné hospitácie      
 podľa pripraveného harmonogramu. Úlohou bolo zamerať sa na sledovanie:  
•  štruktúry vyučovacej hodiny 
•  pestrosť foriem a metód práce, aktivitu žiakov pri jednotlivých     činnostiach 
•  odbornosť vo vyjadrovaní pri výklade učiva  
•  základných kompetencií žiakov  

 
Vyučujúce sa v pohospitačných rozhovoroch vyjadrili na adresu sledovaných odučených 
hodín vo väčšine prípadov kladne. Vyzdvihli prácu učiteľov i žiakov. Odstránili nedostatky 
zistené kontrolnou činnosťou. 
 
 
Vyučujúce čerpali ďalšie námety pre prácu  z mesačníka Naša škola, z internetových stránok, 
z virtuálnej knižnice. Vo vyučovacom procese pri priamej práci so žiakom využívali edukačné 
www stránky. 
 
Podnety pre prácu MZ v budúcom školskom roku 
 

- naďalej uskutočňovať vzájomné hospitácie  
- na hodinách Slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prvouky a prírodovedy, 

vlastivedy naďalej zdokonaľovať jednotlivé úrovne čitateľskej gramotnosti 
- nové nápady, podnety prezentovať ostatným členom MZ prostredníctvom 

komentovaných alebo otvorených hodín 
- rozvíjať regionálne povedomie na hodinách vlastivedy 
- propagovať aktivity uskutočňované pre žiakov a so žiakmi (ročníkové projekty) 
- naďalej spolupracovať s rodinou, zapájať rodičov do mimoškolských činností  
- prezentovať dosiahnuté výsledky v médiách 
- zúčastňovať sa odborných seminárov a školení  
- zúčastňovať sa vzdelávania za účelom profesijného rastu 
- sledovať ponuky ďalšieho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

74) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 
 
 
4.1) Základná škola 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet odd.  
ŠKD 

Počet žiakov 
 v ŠKD 

1.-9. 4 79 0 3 72 4 78 0 3 72 

4.2) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % SAMOSTATNÉ 

17 
 8   47,05 % 3     17,64%        0                1 

 
4.3)Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
4.4)  Žiaci 4. ročníka 
 
Žiaci 4. ročníka  povinnú školskú dochádzku absolvujú na ZŠ v Považskej Bystrici . 
10 žiakov ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica 
6 žiaci Základná škola Stred, Považská Bystrica  
2 žiaci ZŠ sv. Augustína, považská Bystrica 
 
 
5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania  
 

Roč. Počet 
tried 

Počet 
žiakov prospeli % neprospeli neklas. 

1. 1 20 20 100,00 0 0 

2. 1 22 22 100,00 0 0 

3. 1 18 18 100,00 0 0 

4. 1 18 18 100,00 0 0 

1.-4. 4 78 78 100,00 0 0 

 
Žiaci dosiahli veľmi dobré študijné výsledky, všetci postupujú do vyšších ročníkov.  

 



 

 

Správanie 

      

Roč. Počet 
tried Počet žiakov 2. st. 3. st. 4. st. 

1. 1 20 0 0 0 

2. 1 22 0 0 0 

3. 1 18 0 0 0 

4. 1 18 0 0 0 

1.-4. 4 78 0 0 0 

 
V školskom roku 2017/18  nebola udelená zo správania znížená známka, ani nebolo 
udelené výchovné opatrenie. Žiaci sa nedopustili závažnejších priestupkov voči školskému 
poriadku.  

 
 

Dochádzka 

Roč. Počet 
tried 

Počet 
žiakov ospr. priem. neosp. priem. 

1. 1 20 1089 54,45 0   0 

2. 1 22 1778 84,67  0  0 

3. 1 21 920 51,11  0  0 

4. 1 13 733 40,72  0  0 

1.-4. 4 78 4520 57,95 0   0 

 
Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. 
 
 
7. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2017/2018 
    
I. stupeň - ZŠ        

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.-4. ISCED 1 
 
 
 
 

 



 

 

8. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu   
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie       
 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola Počet 
zamestnanci ZŠ  8 zamestnanci ŠKD 2,75 zamestnanci MŠ  

2 EP  
8,75 

Z toho PZ* 5 Z toho PZ 2,75 Z toho PZ* 6 
Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   
- kvalifikovaní 5 - kvalifikovaní 2,75 - kvalifikovaní 6 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si 

vzdelanie 
0 

Z toho NZ** 3 Z toho NZ 0 Z toho NZ** 2,75 
Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 Z počtu NZ  
- školský psychológ*** 0 - upratovačky 0 - školský 

psychológ*** 
 

- špeciálny pedagóg 0   - špeciálny pedagóg  
- upratovačky, školník 2 Školská kuchyňa a jed. 5,25 - upratovačky 2,75 
- ostatní  1 zamestnanci -spolu 5,25 - ostatní  0 
Spolu počet zamestnancov  
ZŠ + ŠKD +  MŠ  + ŠKaŠJ  
 

24,75  

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ  

13,75  

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet NZ  

 11  

 
 
 

1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia - ZŠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marta Bardyová VŠ Uč. 1. st. 
Mgr. Lucia Behúňová VŠ Vych. +sociálna práca 
Mgr. Dana Bubelová VŠ Uč. 1. st. 
Mgr. Andrea Konušíková VŠ Uč. 2. st. 
Mgr. Soňa Chrabačková VŠ Uč. 1. st. 
Mgr. Viera Kuncová VŠ Uč. 1. st. 

Mgr. Andrea Lančinová VŠ  
Vychovávateľstvo, učiteľ 
akademických predmetov 



 

 

 
 
10.  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 
 
 
 

Prehľad o odbornosti vyučovania na I. stupni ZŠ 
v školskom roku 2017/18  

 
 

Predmet Počet 
hodín 

Z toho 
odborne % neodborne % 

Slovenský jazyk a literatúra 31 31 100,0     

Cudzí jazyk 7 7 100,0     

Prvouka 3 3 100,0     

Prírodoveda 4 4 100,0     

Vlastiveda 4 4 100,0     

Etická výchova 1 1 100,0     

Náboženská výchova 4 4 100,0     

Matematika 16 16 100,0     

Informatická výchova 1 1 100,0     

Pracovné vyučovanie 2 2 100,0     

Výtvarná výchova 7 7 100,0     

Hudobná výchova 4 4 100,0     

Telesná výchova 8 8 100,0     
Regionálna a ľudová 
kultúra 1 1 100,0     

Informatika 3 3 100,0     

            

            

            

Spolu 96 96 100,0     
 
 
 
 
 
 



 

 

 
10.1)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

       

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 
ukončilo pokračuje začalo 

1. atestácia 1 1 0 0 
 

Matematická 
gramotnosť 4 0 4 4 

     
 
11. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola 
zapojila 

 Kultúrne vystúpenie v mestskej časti pri príležitosti:  
1.  Mesiac úcty k starším Športová olympiáda žiakov 3. a 4.  
2.  Mikulášska besiedka Deň Zeme 
3.  Vianočné vystúpenie: škola, obec  Recyklujeme 
4.  Veľkonočné zvyky a tradície Zdravá výživa 
5.  Deň matiek  Bezpečne na ceste 
6.  Deň otvorených dverí Pytagoriáda 
7. Deň otcov Triedenie druhotných surovín 
Iné aktivity: Deň jablk, 
1. Športové hry pre MŠ Svetový deň boja proti fajčeniu 
2. Deň športu Týždeň s mliekom a mliečnymi výrobkami 
3.Tradície a zvyky v regióne Hviezdoslavov Kubín 
4. Týždeň zdravia Beh nádeje 
5.Karneval  Deň narcisov 
6. Športová olympiáda Európa v škole 
7.Tvorivé dielne  Malá finančná gramotnosť - Kozmix 
8.Imatrikulácia prvákov Zdravé potraviny 
9.Týždeň protidrogových aktivít Deň vody 
10. Marec – mesiac knihy Úsmev pre strom 
11.Týždeň športových popoludní 10 000 skokov pre zdravie 
12. Noc v škole Rope skipping 
13. Školská akadémia MOVE WEEK – týždeň v pohybe 
14. Rozprávkový deň Zippyho kamaráti 
15. Prázdninové školské dvory Všetkovedko, Matematický klokan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ďalšie informácie: 
 

Prevencia drogových závislostí a sociálno - patologických javov na I. stupni ZŠ 
Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2017/2018 

 
Stanovené ciele prevencie drogových závislostí boli zamerané priebežne počas celého 

školského roka 2017/2018 predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej je možné  

predchádzať sociálno - patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám, ktoré môžu 

ovplyvniť život človeka už v mladšom školskom veku. 

Výchova vo voľnom čase bola jednou z najvýraznejších alternatív prevencie proti 

drogám a sociálno – patologickým javom.  

 

Splnené aktivity:  

• Žiaci aj rodičia boli oboznámení s opatreniami vymedzenými v šk. poriadku proti 

šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.  

• Učitelia jednotlivých predmetov zapracovali prevenciu drogových závislostí do 

časovo-tematických plánov vyučovacích predmetov, plánov MZ a plánu ŠKD. 

• Aktívne tvorili výtvarné a literárne práce s protidrogovou tématikou. 

• Počas celého šk. roka prebiehala aktívna krúžková činnosť, do ktorej sa zapájali 

takmer  všetci žiaci školy. 

• Žiakom tretieho a štvrtého ročníka boli na hodinách prírodovedy priblížené poznatky o 

drogách ohrozujúcich zdravie človeka a následný život po užívaní drog. 

• V novembri prebiehal Týždeň protidrogových aktivít formou prednášok a aktivít zo 

strany učiteliek a vychovávateliek.  

• Žiaci na hodinách prvouky a prírodovedy pracovali s publikáciou “Nenič svoje múdre 

telo”. 

• Žiaci v mesiaci november v rámci Týždňa protidrogových aktivít žiaci ilustrovali 

skupinový plagát na tému  Stop drogám. 

• Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili besedy s JUDr. Ďurkechovou na tému: Dôležité 

telefónne čísla a Poznaj dopravné značky.  

• Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili besedy s JUDr. Ďurkechovou na tému: Nebezpečenstvo 

železníc 



 

 

• Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili besedy s JUDr. Ďurkechovou na tému: Prevencia 

kriminality s programom Emka to vie. 

• Deň Zeme – žiaci sa zúčastnili na viacerých aktivitách zameraných na skrášlenie 

životného prostredia –  čistenie školského areálu, čistenie okolitého lesa a obce, 

spoznávanie prírody vo svojom okolí. Vytvárnymi technikami vyrábali plagáty a 

výrobky na danú tému. 

• Zúčastnenie sa na okresnom kole športovej olympiády na ZŠ Školská. 

• Výtvarnými technikami žiaci navštevujúci ŠKD ilustrovali Svetový deň boja proti 

fajčeniu, boli oboznámení o negatívnych vplyvoch fajčenia na dýchaciu sústavu 

človeka. 

 

 

Nesplnené aktivity : 

 

• Výtvarná súťaž -  Krajší život bez drog 

• Ukážka práce policajného psa pri vyhľadávaní drog v teréne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výchova k ľudským právam 
Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2017/2018 

 
Stanovené ciele výchovy k ľudským právam  boli zamerané priebežne počas celého 

školského roka 2017/2018 predovšetkým  na  osvojenie  si vedomosti a zručnosti, formovanie 

postojov, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej 

participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské 

práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.   

Stanovený plán aktivít sa plnil priebežne počas celého šk. roka 2017/2018  na 

triednych aktivitách a v ŠKD. Využívali sa rôzne metódy a formy práce :   

- rozhovory, besedy, zážitkové metódy, 

- vhodné využitie  tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích 

predmetoch, 

- práca v ŠKD, 

- práca s internetom, 

- nástenky a výstavky, 

- akcie organizované školou, 

- aktivity zamerané na prosociálne správanie, monitorovanie 

správania žiakov a dodržiavanie práv 

 

Pedagógovia viedli žiakov k pochopeniu podstaty takých abstraktných pojmov, ako boli 

sloboda, tolerancia, čestnosť,  pravda. Vytvárali prostredie, v ktorom sa žiaci  cítili bezpečne 

a podelili  sa  o svoje pocity a názory.  

Triedne aktivity a výchovný program ŠKD boli  dôležitým  krokom pri ovplyvňovaní 

atmosféry školy v prospech ľudských práv. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyhodnotenie aktivít výchovy k manželstvu a rodičovstvu v priebehu školského 

roka 2017/2018 

 
 

Úlohou výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) bolo poskytnúť pomoc žiakom 

pri príprave na rodinný život.  Koncepcia VMR sa zameriavala na utváranie základných 

vedomostí  v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva  v súlade s etickými normami. 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa  realizovali vo všetkých ročníkoch na 1.stupni v 

témach podľa plánu VMR, v školskej i mimoškolskej činnosti, pričom niektoré témy sa 

prelínali. V dnešnej dobe, keď mnoho detí vyrastá v neúplných, rozvedených rodinách 

a v rodinách, kde rodičia nie sú zosobášení, je táto téma obzvlášť dôležitá, ale aj veľmi citlivá. 

 

1. Výchova v rodine 

 

•        SJL , Prírodoveda, NBV – rodina, rodinné vzťahy, súrodenecká láska,  deti bez rodičov, 

obdarovanie, komunikácia so staršími, úcta k starším, deľba práce v rodine, sviatky, zvyky a 

oslavy v rodine 

•        ANJ – členovia rodiny, slávenie sviatkov v rodine 

•       Výtvarná výchova – výroba darčekov pre rodičov, súrodencov, priateľov pri príležitosti 

viacerých sviatkov: Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, Vianoce a Veľká noc , pre seniorov,... 

•        Hudobná výchova - piesne o matke, otcovi, rodine, deťoch, uspávanky, koledy, piesne 

pri príležitosti rôznych sviatkov 

•        Matematika - riešenie úloh zo života (nákupy, hospodárenie, život v rodine) 

•       Etická výchova -  Naša rodina (hodnota rodiny, význam rodičovskej lásky, bezpečie),  

Naša trieda, Naša škola, pomoc ( darovanie, delenie sa, pomoc,...) 

• Tradičné Vianoce na našej škole – priblíženie vianočných tradícií, nakoľko Vianoce tiež 

nazývame sviatkami rodiny, porovnávanie rôznych zvykov v rodinách 

• Svetový deň rodiny – beseda na triednickej hodine na tému vzťahu detí voči rodičom 

• Deň otcov a rodiny – športové popoludnie pre rodičov a deti na školskom dvore spojené 

s občerstvením a súťažami rodín v rôznych športových disciplínach. 

 



 

 

2. Zásady zdravého života 

•         V rámci vyučovacích hodín  a počas činností v školskom klube sa preberali témy  - denný 

režim, základné hygienické a pracovné návyky, stolovanie a spoločenské návyky,  vhodné 

oblečenie 

•        Prevencia šikanovania – rozhovory na triednických hodinách, aktivity zamerané na rozvoj 

kooperácie a empatie v triednom kolektíve 

•        V ŠKD sa robili dni venované zdravému životnému štýlu, konzumácii ovocia a zeleniny- 

Týždeň zdravej výživy... 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a 

správanie človeka 

•        Pre všetky ročníky koordinátor drogovej prevencie - Mgr. Lucia Behúňová pripravila 

týždeň protidrogových aktivít  zameraných na prevenciu a oboznámila žiakov s negatívnymi 

dôsledkami, ktoré má užívanie drog, fajčenie na zdravie človeka a aj na jeho správanie. Žiaci 

počas celého týždňa v októbri plnili rôzne úlohy s protidrogovou tematikou na vyučovaní aj 

v ŠKD. 

O škodlivosti drog si deti príležitostne rozprávali na hodinách počas celého školského roka. 

4. Rovnoprávnosť pohlaví 

•        Výchova k slušnému správaniu, k ohľaduplnosti, vzájomnej tolerancii a pomoci sa 

realizovala priebežne počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca 

•        V prvom až štvrtom ročníku  sa tento obsah realizoval v témach Prvouky a Prírodovedy: 

Z dieťaťa dospelý, Kým sa dieťa narodí, Rozmnožovanie človeka a Ochrana zdravia – prvá 

pomoc, domáca lekárnička. 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty 

•        Tieto otázky sa preberali vo štvrtom ročníku v predmete Prírodoveda a v rámci Etickej 

výchovy. 

V školskom roku 2017/2018 boli všetky naplánované aktivity splnené, počas celého 

školského roka boli činnosti plánované a zaraďované tak, aby došlo k plneniu cieľa výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu. 

Výchovnovzdelávacie prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu boli zakomponované do 

TVVP. 



 

 

Školský rok 2017/2018 môžem z hľadiska plnenia úloh výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu hodnotiť veľmi dobre a pevne verím, že výchova k manželstvu a rodičovstvu 

poskytne pomoc žiakom pri príprave na rodinný život.  

 

 
 

Aktivity vyplývajúcich z projektu Regionálna výchova 
 

             Cieľom Regionálnej výchovy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a 
rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a 
spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Aj v školskom roku 2017/2018 sme tejto 
prierezovej téme venovali svoju pozornosť. Počas tohto školského roka prebehli nasledovné 
aktivity, v ktorých dominovala regionálna výchova: 

• Prezentácia TKS žiakmi 4.ročníka 
• Akadémia „Deň úcty k starším“ 
• Vianočné tvorivé dielne – informácie o Vianočných zvykoch a tradíciách, 

dramatizácia jednotlivých zvykov (Lucie vyháňajú a vymetajú z  domov zlých 
duchov) forma prezentácie a besedy, tvorivé dielne zamerané na tvorbu vianočných 
dekorácií, pečenie medovníčkov, tvorba ozdôb na vianočný stromček…ai 

• Fašiangy – informácie o Fašiangoch prostredníctvom prezentácie, karneval, 
prezentácia masiek… 

• Pochovávanie basy (zdramatizované pásmo) 
• Veľkonočné tvorivé dielne ( beseda a prednáška o veľkonočných zvykoch, nielen 

náboženských, ale aj pohanských…symboly, vynášanie  a pálenie Moreny, stretnutie 
s remeselníkmi prútikárom a drotárom, práca s drôtom, prútmi, tvorba veľkonočného 
aranžmánu 

• Čistenie obce (aktivita zameraná na úctu k prírode, k miestu v ktorom žijem a 
k veciam, ktoré ma obklopujú) 

• Školský výlet žiakov 4.ročníka Vysoké Tatry 
• Deň otcov (akcia pre rodičov a verejnosť) zameraná na a faunu a flóru nášho regiónu, 

na poznanie známych historických pamätihodností obce… 
Nakoľko regionálna výchova sa prelína celým učivom 1.stupňa bola podľa tém zaradzovaná 
aj do jednotlivých predmetov, ktoré sa v tomto roku vyučovali. 

• SJL – poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, prísloví, porekadiel, pranostík, bájok, 
rozprávok: ľudových, autorských, povestí, skúmanie vlastnej kultúry, skúmanie a 
objavovanie  vlastnej kultúry a spoznávanie iných kultúr v oblasti ľudových tradícií. 

• HUV – ľudové piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový prejav) 
• VLA – poznanie histórie a kultúry vlastnej obce - kraj, kde žijem, obec, v ktorej žijem;  
čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, 
pamätné miesta, sochy a i.) 

• PDA – poznanie flóry a fauny  našej obce – význam ochrany prírody, lesa, vody, 
živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a 
zaujímavostí Slovenska… 

 



 

 

V školskom roku 2017/2018 boli zorganizované akcie, ktoré pozdvihli a obohatili náš 
región a ktoré predpokladám obohatili o nové poznatky a zážitky nielen našich žiakov, 
ale aj ich rodičov a širšiu verejnosť. 
 
 
 
 

Vyhodnotenie aktivít environmentálnej  
 

Environmentálna výchova, ako prierezová téma ŠVP pre ISCED1, má nezastupiteľné miesto 
vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní našich žiakov. Ekologické problémy sveta nás 
nútia urýchlene prijať také opatrenia, aby sme zachránili životné prostredie pre naše deti 
aj ďalšie generácie. Začať s výchovou  k environmentálnemu povedomiu  treba od útleho 
veku, teda hneď od narodenia dieťaťa. 
Deti v predškolskom a mladšom školskom veku si už uvedomujú vplyv človeka na životné 
prostredie, vnímajú vzájomné súvislosti súčastí prírody a dokážu pochopiť spätosť človeka 
s prírodou. Preto je nutné prvky EnV vnášať úplne nenásilne a prirodzene do každodenného 
života školy, a taktiež do obsahu vyučovacích predmetov. Výhodou je, že učitelia na 1. stupni 
ZŠ spravidla vyučujú vo svojej triede väčšinu predmetov , čo umožňuje dať EnV 
nadpredmetový charakter a učiť vo vzájomných súvislostiach integrovanou formou. 
Našim cieľom je (s ohľadom na vekuprimeranosť): 

1. vytvárať u detí environmentálne povedomie a postoje, 
2. naučiť ich citlivo vnímať a sledovať prírodu, vytvoriť k nej kladný vzťah, 
3. naučiť ich starať sa o svoje najbližšie životné prostredie, 
4. naučiť ich šetrne a zmysluplne využívať energie, 
5. neustále upozorňovať na to, že v prírode všetko so všetkým súvisí a zdanlivo 

zanedbateľné veci môžu spôsobiť globálny problém..... 

K plneniu uvedených cieľov využívame rôzne metódy a formy práce. Aby naše učenie bolo 
zmysluplné a efektívne, využívame zážitkové formy učenia sa, ktoré sú pre žiaka zaujímavé, 
podporujú jeho kreativitua, proces zapamätania a rozvoj vyšších mozgových funkcií: 

• vychádzky do prírody, 
• exkurzie,  
• pokusy a pozorovania, 
• besedy, 
• praktické aktivity ..... 

Prvky environmentálnej výchovy uplatňujeme na každej hodine prvouky, prírodovedy, 
vlastivedy, kde priamo vyplývajú z obsahu učiva jednotlivých tematických celkov. Súčasťou 
ŠkVP našej školy je predmet regionálna výchova, ktorého obsah učiva rieši okrem iného 
environmentálne problémy nášho najbližšieho okolia – obce a okolitej prírody. Ďalšími 
podpornými predmetmi sú čítanie a literárna výchova, sloh, etická výchova, informatika, 
výtvarná výchova a pracovné vyučovanie. Žiaci pracujú s vhodnými textami, vyhľadávajú 
a spracovávajú informácie z rôznych zdrojov, tvoria slohové práce a projekty s danou 
problematikou, pracujú priamo v teréne – zber liečivých rastlín, otváranie studničiek, čistenie 



 

 

lesa, starostlivosť o vtáctvo, sledovanie klimatických zmien...., výtvarne spracúvajú danú 
problematiku, vytvárajú súdy a hodnotiace postoje. 
Podpornými a dlhodobými aktivitami školy sú: 

• separovanie komunálneho odpadu (špeciálne nádoby v triedach), 
• uskutočňovanie zberových aktivít (zber papiera a použitých batérií), 
• besedy so spracovateľmi komunálneho odpadu, 
• projekt RECYKLOHRY – zber elektronického odpadu a tonerov 
• oslava environmentálne významných dní – Deň vody, Deň Zeme.... 

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci zapojili do nasledovných aktivít s EnV tematikou: 
1. Výtvarné súťaže: 

• Vesmír očami detí, 
• Dúha – Moji štvornohí priatelia, 
• Dobšinského rozprávkovo – Zviera v Slovenskej ľudovej rozprávke 

2. Jesenné tvorivé dielne – využitie prírodnín a prírodných materiálov 
3. Vlastivedno – prírodovedná exkurzia do Kremnice 
4. Poznávací pobyt v Podskalí 

 
 

Vyhodnotenie plánu aktivít vyplývajúcich z projektu 
Zdravá škola 

v šk. r. 2017/2018 
  

 
 
Cieľom projektu „Škola podporujúca zdravie“ bolo i v tomto roku, vhodnými 

metódami a prostriedkami, vplývať na povedomie detí, pestovať zdravé návyky, zdravý 
životný štýl. Projekt zastrešuje všetky aktivity realizované na našej škole, ktoré rôznym 
spôsobom prispievajú k lepšiemu a kvalitnejšiemu spôsobu života žiakov. U žiakov sme sa 
v prvom rade zamerali najmä na: zdravé desiaty, pitný režim, pohyb na čerstvom vzduchu, 
kompenzáciu dlhodobého sedenia zábavnými cvičeniami, veku primerané a zaujímavé 
trávenie voľného času, ochranu životného prostredia. 

Aktivity sme realizovali nielen počas vyučovania, ale i v čase mimo vyučovania.. 
Snažili sme sa žiakov viesť k zodpovednosti za svoje zdravie a v neposlednom rade i k tvorbe  
a ochrane zdravého a čistého prostredia, v ktorom žijú.  
V oblasti podpory zdravej výživy : 

žiaci sa snažili dodržiavať počas celého šk. roka  „dopoludnia bez sladkostí“ 
nekonzumovať predpoludním žiadne sladkosti, desiatu obohacovali potravinami s vyšším 
obsahom enzýmov 

- realizovali sme Týždeň zdravej výživy v jesennom aj jarnom období, deti si 
pripravovali ovocný a zeleninový šalát dozvedeli sa veľa o význame vitamínov 
a o zdravom  životnom  štýle 



 

 

- realizovali sme Týždeň s mliekom a mliečnymi výrobkami na podporu konzumácie 
mlieka a mliečnych výrobkov, deti sa dozvedeli o význame vápnika pre ich 
organizmus, oboznámili sa so získavaním a spracovaním mlieka a mliečnych 
výrobkov 

- pripomenuli sme si Deň vody jej dôležitú úlohu pre ľudský organizmus. Aj v tomto 
školskom roku sme dbali na dodržiavanie pitného režimu v priebehu celého 
dopoludnia aj pobytu v ŠKD 

- pripomenuli sme si Svetový deň výživy, Deň s jablkom, oboznámili sme sa ako sa 
najlepšie starať o svoje zdravie 

- na úroveň stravovania v školskej jedálni dohliadali pani učiteľky a vychovávateľky 

- v mesiaci októbri sme sa zapojili do súťažného projektu „Hovorme o jedle,“ naša 
škola skončila v striebornom pásme medzi školami na celom Slovensku 

 

      V oblasti starostlivosti a tvorby životného prostredia : 

- realizovali sme aktivity spojené s Dňom Zeme v rámci projektu „Za krajší, zdravší 
a čistejší život v obci“ – tak ako po iné roky, sme čistili okolie školy i celej obce 
a blízkeho lesa 

- „Pijeme čistú vodu z lesných studničiek“ – aktivita, ktorej sa venujú žiaci aj v  ŠKD,                    
čistením od nánosov jesenného lístia a bahna sprístupňujú studničky a obnovujú ich 
funkciu 

- počas celého školského roka sme aktívne triedili odpad, vysvetľovali sme aké je 
dôležité odpad separovať, pokračovali sme v projekte Recyklohry.sk- zberali použité 
batérie,  elektroodpad,  tonery 

- venovali sme sa ochrane pracovného prostredia, dodržiavali sme hygienické zásady  

- realizovali sme didaktické hry  s prvkami ochrany prírody 

       V oblasti fyzického zdravia : 

- deťom sme neustále zdôrazňovali dôležitosť umývania si rúk po každej aktivite 
a pobyte na školskom dvore 

- zorganizovali sme jubilejný 16. ročník Detskej športovej olympiády 

- ihrisko v školskom areály sa využívalo na loptové, pohybové, súťažné hry, stolný 
tenis, florbal 

- triedy  navštívili dopravné ihrisko v Považskej Bystrici 

- v zimných mesiacoch sme pobytom vonku otužovali organizmus 

- v októbri sme sa zúčastnili futbalového turnaja v Považskej Bystrici medzi školami 



 

 

- zúčastnili sme sa ,,Olympiády nádeje“ v Považskej Bystrici, z ktorej sme doniesli tri 
medaily 

V oblasti životný štýl: 

- v rámci primárnej protidrogovej prevencie sme organizovali besedy s policajtkou: 
nebezpečenstvo železníc, kriminalita žiakov na ZŠ, šikanovanie a jej nebezpečenstvo, 
Snehulienka tak trochu inak- únosy detí, dôležité telefónne čísla, dopravné značky 

- koordinátorka žiakov poinformovala o škodlivosti drog 

- žiakom sme zdôrazňovali, aký význam má zdravá výživa v každodennom živote 

- žiakov sme viedli k tomu, aby mali pocit zodpovednosti za svoje zdravie 

      V oblasti humanizácie výchovno – vzdelávacieho procesu: 

- snažili sme sa budovať dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

- vo februári sme zorganizovali ,, Týždeň priateľstva“ 

- kládli sme dôraz na rozvoj komunikatívnych a sociálnych zručností, priateľstvo, 
spolupráca, zodpovednosť v súlade s cieľmi ŠkVP 

  
 
 

Údaje o ďalších aktivitách školy: 
 
1.Výcviky 

  
ročník výcvik počet žiakov počet hodín 
1.- 4. Korčuľovanie - základný 77 16 
1.- 4 . DDI Považská Bystrica 77 30 
    

 
2.Exkurzie  

     Zrealizované v súlade s plánom exkurzií v šk. r. 2017/18 
Projekt „Regionálna výchova“ - História a súčasnosť obce: 4 
Vlastivedno – poznávacie :  4 
 
3.Poznávacie školské výlety 
 
Vysoké Tatry, Banská Štiavnica, Kremnica 
4.Výchovné koncerty a divadelné predstavenia 
 

 Dva   výchovné koncert pre žiakov  1. – 4.  ročníka  
Dve divadelné predstavenie pre žiakov 1.- 4.ročníka  
 
 



 

 

 
 
 

12. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do Pytagoriády 2. miesto,  Hviezdoslavov Kubín 2. miesto, 
Európa v škole, Vesmír očami detí, Zdravé potraviny, Požiar v domácnosti 1. Miesto, Všetko-
vedko počet zapojených žiakov 45, Matematický klokan počet zapojených žiakov 26. 
 
13. Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) v školskom roku škola zapojená  

 
Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Otvorená škola 16.09.2012 26.06.202018 Do projektu bolo zapojených 
72 žiakov, pracovali v 6 
záujmových útvaroch. 

Otvorená škola 16.09.2012 31.082018 Cvičenie žien miestnej 
komunity – 3 krát týždenne.  
Priemerná návštevnosť – 12 
cvičeniek  

Regionálna výchova 06.09.2012 26.06.2018 Uplatňovanie reg. prvkom vo 
vých. vyučovacom procese 

Zdravá škola 
 

06.09.2012 26.06.2018 Starostlivosť o zdravie 
a zdravý životný štýl 

Za zdravšiu, čistejšiu a 
krajšiu obec 

06.09.2012 26.06.2018 Zber, triedenie a separovanie 
odpadu, čistenie obce a 
prírody 

Beh nádeje  19.06.2018 19.06.2018  
Recyklo - hry 20.09.2014 26.06.2017 Zber elektroodpadu 
Hovorme o jedle 01.11.2013 30.04.2017 Zdravá strava, stravovacie 

návyky 
Enviroprojekt 2018  Zapojenie do projektu Arborétum 

MOVE WEEK – týždeň v 
pohybe 

september 2017 máj 2018 celoeurópsky športový 
projekt, zapojených 76 
žiakov 

Kozmix – finančná 
gramotnosť 

01.0132018 20.06.2018 Rozvoj finančnej gramotnosti 
žiakov 

Zippyho kamaráti 
(Rozvoj sociálnych 
zručností u detí 
v predprimárnom 
a primárnom vzdelávaní) 

september 2017 máj 2018 Rozvoj sociálnych zručností 
u detí v predprimárnom 
a primárnom vzdelávaní- 68 
detí zapojených 

Všetkovedko marec  2018 marec 2018 Rozvoj všeobecných 
vedomostí žiakov 1. Stupňa  

Matemstický klokan  máj 2018 máj 2018 Úroveň matematických 
vedomostí žiakov 2., 3., 4. 
ročníka 

 
14. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
v škole  .  
 V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná  školská inšpekcia.  
 
15. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
Priestorové a materiálové podmienky školy sú dobré. Učebne sú vybavené novým školským 
nábytkom. Žiaci majú vhodné vybavenie IKT, každý vyučujúci má v triede tlačiareň, počítač  
s pripojením na internet a intranet, dataprojektor čím sa podstatne skvalitnila príprava 



 

 

učiteľov na vyučovanie, vedenie triednej agendy, komunikácia s rodičmi prostredníctvom 
IKT, žiaci majú zavedenú elektronickú žiacku knižku, škola má vlastnú www  stránku. Škola 
má odbornú PC učebňu, 4 triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. 
Škola má vlastnú výdajnú školskú jedáleň, poskytuje žiakom a zamestnancom školy mliečne 
desiate a obedy. Súčasťou školy je ŠKD v ktorom pracovali tri  oddelenia s počtom 68 žiakov. 
Činnosť ŠKD bola zameraná na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov, prípravu žiakov 
na vyučovanie. 
Škola nemá telocvičňu, priestory školy dopĺňa školský areál, ktorý využívame v rámci 
výchovno – vyučovacieho  procesu, i v rámci mimoškolských aktivít. Tvorí ho športová a 
oddychová časť. Športovú časť tvoria: volejbalové ihrisko, tenisové ihrisko, viacúčelové 
ihrisko, doskočisko, bežecká dráha, preliezky, gymcentrum,  trávnatá plocha. Oddychovú časť 
tvorí: pieskovisko, hojdačky, húpačky,  šmykľavka, kolotoč, trávnatá plocha, lavičky, okrasné 
dreviny a kvetinové záhony. Areál školy využívajú na šport a oddych i občania miestnej 
komunity.   
 
16. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Škola je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Finančné prostriedky pridelené 
zo štátneho rozpočtu prerozdeľuje zriaďovateľ školy - Mesto Považská Bystrica. Finančné 
prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, úhradu energií, nákupu kancelárskych 
potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu, učebných pomôcok, nábytku. 

Finančné prostriedky získané zo vzdelávacích poukazov boli použité na úhradu mzdy pre 
vedúcich záujmových útvarov, nákupu materiálu na prevádzku záujmových útvarov,  
učebných pomôcok pre záujmové útvary. 

Rodičovské združenie pri základnej škole prispelo finančnou čiastkou  1550,-€  na nákup 
odmien pre žiakov pri príležitosti Mikulášskej besiedky, MDD, Školskej olympiády a 
koncoročných odmien  udelených za reprezentáciu školy, nákup učebných pomôcok, 
zabezpečenie tvorivých dielní, besied, športových a kultúrnych podujatí, zakúpenie 
učebných pomôcok pre žiakov, pobyt žiakov na poznávacej exkurzie.  

Od sponzorov sme získali nábytok na vybavenie triedy v hodnote   500,-€. 
 
 
17. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia  
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov a 
pripravovať ich na ďalšie štúdium, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu 
etických a ľudských princípov, teda vychovávať ich.  
Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť 
s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 
Okrem dôsledného uplatňovania cieľov a zásad  ŠVP a školského zákona  na úrovni 
primárneho vzdelávania, sme sa  v našom ŠkVP usilovali o dosiahnutie nasledovných cieľov: 

 

1. Hlavné ciele školy a vzdelávacieho programu školy  
Ø Umožniť  žiakom  kvalitné  primárne vzdelanie orientované na praktický život  

  s prihliadnutím na  možnosti a schopnosti žiaka, jeho talent a záujmy  



 

 

Ø Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 
  regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich  
  predkov 

Ø Vzdelávacie  metódy a prostriedky smerovať  k utváraniu a rozvíjaniu  kľúčových 
  kompetencii žiakov, ktoré vedú žiakov  k samostatnosti, tvorivosti, premýšľaniu, 
  vzájomnej tolerancii a úcte, k rozvoji komunikačných schopností a  spolupráci, učí 
  žiakov  učiť sa.   

Ø Podporovať fyzické a psychické zdravie.  
Ø Vytvárať  podmienky pre zmysluplné využitie  voľného času v záujmových aktivitách. 

 Ciele a úlohy vyplývajúce z  ročného plánu a profilácie školy sa nám v tomto 
školskom roku vďaka práci všetkých zamestnancom školy, ako i aktívnej spolupráce 
s Rodičovským združením pri ZŠ  podarilo úspešne splniť. 
V tomto školskom roku boli úspešne zrealizované aktivity zamerané na mimoškolskú činnosť 
a tak škola opäť bola otvoreným spoločenstvom nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre 
širokú komunitu obyvateľov mestskej časti Považské Podhradie.  
Učitelia sa zúčastňujú na  ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov podľa plánu 
kontinuálneho vzdelávania školy. 
Splnené hlavné úlohy školy  

§ v oblasti rozvoja moderného vzdelávacieho systému vychádzajúc z podmienok regiónu 
boli uplatňované ciele výchovy a vzdelávania v súlade s Národným programom 
výchovy a vzdelávania  SR  

§ využívali sme  prvky regionálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese školy  
§  pri príprave na vyučovanie, vo výchovno-vyučovacom procese sme využívali 

výpočtovú techniku,  
§ do TVVP učitelia zapracovali prierezové témy, edukačné programy a www stránky,  
§ zrealizovali sme projekt Otvorená škola, v rámci ktorého žiaci mali možnosť pracovať 

podľa záujmu v záujmových útvaroch 
§  využívali sme  vzdelávacie poukazy na financovanie  mimoškolskej činnosti žiakov 
§  vyučovali sme  anglický jazyk v 1. až 4. ročníku 
§ vo vyučovaní boli zavádzané  prvky ITV  
§ v rámci Národného programu podpory zdravia sme priebežne zabezpečovali ochranu 

a posilňovanie zdravia žiakov 
§ obnovili  sme oddychovú zónu v areáli školy 

18. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 

Silné  stránky školy  
 

- pedagógovia naklonení k zmenám a inováciám, ochotní vzdelávať sa a podieľať sa na práci 
školy 
- dobrá spolupráca so ZRŠ 
- uplatňovanie inovačných prvkov vo vyučovacom procese, zapájanie sa do projektov 
- využívanie IKT vo výchovno-vyučovacom procese 
- zainteresovanosť rodičov do výchovno-vyučovacieho procesu 
- materiálne zabezpečenie školy 
- primeraná naplnenosť tried 
- organizovanie mimoškolskej  činnosti nielen pre žiakov školy 
- vhodné prostredie školy, priestranné triedy, športový areál 



 

 

- zabezpečenie stravy pre žiakov i zamestnancov školy 
- dopravná dostupnosť 
- spolupráca s miestnymi podnikateľmi 
Slabé stránky školy  
 
 
- nedostatočné priestory školy pre výchovu a vzdelávanie, chýba 1 
trieda, priestory pre spoločné akcie a ŠKD 
 

 
 
 
 
19. Ďalšie informácie o škole 
 
19.1) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú v našej škole veľmi dobré. Priemerná 
naplnenosť v jednotlivých ročníkoch je 19  žiakov, čo je veľmi priaznivý počet pre 
vyučovanie na 1. stupni ZŠ. Žiaci sa učia v priestranných, moderne zariadených učebniach, 
pre šport a oddych využívajú rozľahlý školský areál.  
Stravovanie  vo forme desiatej a obeda pre žiakov a učiteľov je zabezpečené vo výdajnej 
školskej jedálni. 
Po skončení vyučovania majú možnosť žiaci navštevovať ŠKD. V ŠKD  pracovali 3 
oddelenia, navštevovalo ho 68 žiakov školy, ktorí pracovali podľa plánu ŠKD. ŠKD nemá 
svoje vlastné priestory, je v kmeňových triedach, čo nie je vždy vyhovujúce. Bolo by 
potrebné dostavať viacúčelovú miestnosť, v ktorej by sa konali aktivity ŠKD, školy a MŠ. 
 
          
 
 
19.2) Voľnočasové aktivity školy  
 

Vyhodnocovacia správa o činnosti ŠKD za školský rok 2017/2018 
I.,II.,III. oddelenie. 

 
 

 
V školskom roku 2017/2018 pracovali v škole tri oddelenia ŠKD. 
V I. oddelení bolo k 1.9.2017 zapísaných 19 detí 1. ročníka, v II. oddelení bolo zapísaných 27 
detí (20 detí 2. ročníka, 7 detí 3. ročníka), v III. oddelení bolo zapísaných 26 detí (10 detí 3. 
ročníka a 16 detí 4. ročníka).  
Počas školského roka nastali zmeny v počte detí v jednotlivých oddeleniach. V I. oddelení 
pribudlo vo februári jedno dieťa 1. ročníka, v II. oddelení sa v januári prihlásilo jedno dieťa z 
2. ročníka a v mesiaci marec sa jedno dieťa z 2. ročníka odhlásilo. V mesiaci apríl sa 
odhlásilo jedno dieťa 3. ročníka z III. oddelenia. 
 



 

 

Činnosť v ŠKD prebiehala v šiestich tematických oblastiach: prírodovedno – 
environmentálna, pracovno – technická, esteticko – výchovná, spoločensko – vedná, 
telovýchovná, zdravotná a športová, vzdelávacia. Svoju výchovno – vzdelávaciu činnosť sme 
realizovali mimo vyučovania formou odpočinkových, rekreačných a záujmových činností 
podľa nami vytvoreného celoročného plánu práce na šk. rok 2017/2018. 
 
Prírodovedno – environmentálna oblasť: cieľom tematickej oblasti bolo spoznávať životné 
prostredie, chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k voľne 
žijúcim zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie, o svoje zdravie a uvedomiť si potrebu, 
že prírodu treba chrániť. Učili sme sa šetriť elektrickú energiu a vodu. Učili sme sa 
o odpadoch a ich triedení. 

• Celoročne sme sa zapájali do projektu www.recyklohry.sk, kde sme spolu s deťmi zbierali 
starý elektroodpad, použité batérie a tonery z tlačiarní. Za splnené úlohy a nazbierané body 
sme si objednali výtvarné a kreatívne potreby, kancelársky papier a farebný papier do 
oddelení ŠKD.  

• Deti mohli celoročne nosiť do školy papier do zberu, ktorý bol na konci školského roka 
vyhodnotený a tri najlepšie deti boli odmenené.  

Pripomenuli sme si Svetový deň vody 22.3. a Deň Zeme 22.4. V tejto oblasti sme uskutočnili   
naplánované akcie. Boli sme čistiť les v rámci turistických vychádzok, učili sa zásady 
bezpečného založenia ohňa, čistili sme školský areál a obec. 
V zimnom období sme chodili prikrmovať vtáctvo, pomocou prezentácií sme poznávali 
zvieratá, vtákov, rastliny, ale aj liečivé byliny okolia, učili sme sa starať o izbové rastliny, 
triediť odpad, besedou aj praktickými ukážkami sme sa učili dbať o osobnú hygienu, osobné 
zdravie a zdravie druhých. 
Deti v II. oddelení pracovali s celoročným projektom Spoznávame zvieratá. V rámci 
projektu im každý mesiac pani vychovávateľka bližšie predstavila vybrané zviera pomocou 
prezentácie, obrázkov a videí zo života zvieraťa.  
 
Pracovno – technická oblasť: cieľom tematickej oblasti bolo vedieť spolupracovať v  
skupine, rozvíjať tvorivosť, nápaditosť, fantáziu, zdokonaľovať zručnosť, rozvíjať zručnosti 
dieťaťa, naučiť sa využívať odpadový materiál, mali sme súťaž v stavaní z piesku. Zhotovili 
sme srdiečka pre starkých, pozdravy, darček pre budúcich prvákov, darček  ku Dňu matiek, 
otcov a ozdoby a pozdravy k Vianociam, zorganizovali sme veľkonočné tvorivé dielne 
v ŠKD, zhotovili karnevalové masky. V jesennom období sme spolu s rodičmi  zorganizovali 
jesenné tvorivé dielne, na ktorých sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci. V tomto 
období sme využívali veterné počasie na púšťanie šarkanov. Naučili sme sa základné 
sebaobslužné a hygienické návyky, jednoduché manuálne zručnosti, vyrezávali tekvice, učili 
sme sa základy správneho stolovania. 
V rámci Týždňa zdravej výživy na jeseň sme sa zapojili do projektu „Hovorme o jedle“, kde 
sme získali diplom v striebornom pásme za splnené aktivity. 
Uskutočnili sme aj „Deň jablka“ a „Týždeň zvýšeného pitia mlieka“. Učili sme sa 
spolupracovať v skupine, no nie vždy sa nám to aj darilo. 
 
Esteticko – výchovná oblasť: cieľom tematickej oblasti bolo poznávanie kultúry, histórie, 
zvykov a tradícií obce. Oboznámili sme sa s históriou obce, hradu, porozprávali sme si 
o zvykoch a remeslách z okolia, ilustrovali sme hrad. Učili sme sa rozvoju tolerancie a 
rešpektu ku kultúrnej odlišnosti. Zdokonaľovali a rozvíjali sme zručnosť, fantáziu, tvorivosť, 



 

 

základný vzťah k umeniu, využívali netradičné techniky a netradičné materiály. Vyrobili sme 
srdiečka pre starkých, mamičky.  
Druhí februárový týždeň sme zorganizovali „Týždeň priateľstva“. Plnili sme rôzne úlohy, 
opisovali svojich priateľov, ich vlastnosti, ilustrovali ako podľa nás vyzerá priateľstvo. 
V marci, mesiaci knihy, sme mali kvízy k rôznym témam, deti sa snažili tvoriť vlastné básne 
a rýmy. Hovorili sme si o procese výrobe kníh, vyrábali sme záložky, vlastné leporelá. Deti si 
priniesli vlastné obľúbené knižky z domu, čítali sme na pokračovanie. So spriatelenou školou 
z Českej republiky sme sa zapojili do Medzinárodnej výmeny záložiek pri príležitosti 
Medzinárodného dňa školských knižníc. 
Počas školského roka sme sa zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží (Vesmír očami detí, 
Dúha, Vojaci očami detí, Dobšinského rozprávkovo, Požiar v domácnosti), kde sa nám práce 
niektorých detí dostali do celoslovenských kôl.  
 
Telovýchovná, športová a zdravotná oblasť: cieľom tematickej oblasti je prejaviť pozitívny 
záujem o šport, turistiku, pohybové aktivity, rozvíjať súťaživosť medzi deťmi. Učiť sa 
uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a drog. Učiť sa dopravné predpisy chodca, 
cyklistu ako účastníka dopravnej situácie. 
V rámci dopravnej výchovy sme sa naučili, ale aj zopakovali dopravné značky, pravidlá 
cestnej premávky, jazdu zručnosti. Aktívne sme hrávali florbal, futbal, vybíjanú. V týždni 
protidrogových aktivít sa deti dozvedeli o drogách a ich nebezpečenstve, čítali sme si knihu 
Filipove dobrodružstvá, zhotovili sme plagáty s protidrogovou tematikou. V rámci týždňa na 
podporu konzumácie mlieka sme sa oboznámili s mliekom, s mliečnymi výrobkami, o 
ich získavaní a spracovaní, ich  účinkoch na naše zdravie. Oboznámili sme sa s poskytovaním 
prvej pomoci.  
V prípade nepriaznivého počasia sme využívali chodbu školy. Formou besedy sme sa 
oboznámili o škodlivosti fajčenia, alkoholu a iných drog. Naučili sme sa ovládať základné 
hygienické návyky, umývanie rúk, vetranie, starostlivosť o ústnu dutinu, otužovanie 
organizmu. Učili sme sa zvládať jednoduché stresové situácie pri športe a byť tolerantný pri 
iných názoroch na riešenie problému súvisiaceho so športovou aktivitou, ale veľmi to deťom 
ešte nejde, nevedia ovládať svoj hnev.  
V zimnom období sme sa pravidelne chodili sánkovať, korčuľovali sme sa na ľade, otužovali 
sme organizmus, a zorganizovali súťaž v stavaní snehuliakov.  
Zapojili sme sa do celoeurópskeho športového projektu Európsky týždeň športu, kedy sme 
počas celého týždňa uskutočňovali pohybové a športové aktivity a súťaže.  
 
Spoločensko – vedná oblasť: cieľom tematickej oblasti je vychovať dieťa, ktoré vie vyjadriť 
svoj názor, byť ohľaduplný k ostatným, prejavovať úctu k rodičom aj starým rodičom, vie 
rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, vie využívať verbálnu aj neverbálnu 
komunikáciu. V tejto oblasti sa stále snažíme deti učiť vzájomnému spolužitiu v skupine, 
tolerancie ku kamarátom, neposmievať sa, ale naopak vyzdvihnúť vlastnosti ako kamarátstvo, 
súdržnosť spolupráca, tolerancia. Deti sa učia vyjadriť svoj názor, svoje pocity bez toho, aby 
sa im iné deti smiali. Snažili sme sa u detí vyzdvihovať ich dobré vlastnosti a chváliť ich. 
Každý týždeň sme  sa v spoločnej komunite venovali zaujímavej téme. Deti si skúšali svoje 
schopnosti aj v rámci finančnej gramotnosti.  
V mesiaci apríl sme boli zapojení do celoslovenskej akcie na podporu ľudí liečiacich sa na 
rakovinu - Deň narcisov, kde sa nám podarilo vyzbierať sumu 233,08 eur. Deti sa oboznámili 
s touto chorobou a jej negatívnym vplyvom na život ľudí. 
V každej oblasti sme využívali pracovný zošit ,,Veselo je v školskom klube“. 



 

 

Deti v I. oddelení pracovali s celoročným projektom Prváci/Predškoláci. V rámci projektu 
sa každý mesiac stretávali s deťmi z materskej školy Považské Podhradie, kedy si čas vyplnili 
rôznymi záujmovými aktivitami. Utužovali i nadväzovali kamarátstva, striedali miesta 
stretnutí v priestoroch ZŠ a MŠ.  
Deti v III. oddelení pracovali s celoročným projektom Cestujeme okolo sveta. V rámci 
projektu im každý mesiac pani vychovávateľka bližšie predstavila vybranú krajinu pomocou 
prezentácie, obrázkov, jedla a predmetov z daných krajín. Deti získali vedomosti o rôznych 
kultúrach a spôsobe života v niektorých krajinách. 
Vzdelávacia oblasť: cieľom v tejto oblasti je rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získať 
vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, získať nové poznatky a informácie. Učili sa pracovať 
s počítačom, získať zručnosti, pracovať s internetom a poznať výhody aj nevýhody internetu. 
V príprave na vyučovanie sme deti viedli k samostatnosti pri písaní úloh. Pomáhali sme 
deťom, ktoré potrebovali individuálny prístup. Informácie na vyučovací proces získavali 
z rôznych zdrojov, encyklopédie, internetu. Učivo sme opakovali a utvrdzovali hravou 
formou tajničiek, doplňovačiek, sudoku, osemsmeroviek, didaktických hier. Aktívne sme 
využívali aj interaktívnu tabuľu. 
 
Letná prázdninová činnosť – sa uskutočňuje v čase od 2.7. – 6.7.2018. V rámci 
prázdninových dvorov sú pre deti pripravené rôzne výlety do blízkeho okolia. 
     Záujmové útvary  

 
V rámci projektu Otvorená škola aj v tomto školskom roku sme pre žiakov našej školy 
otvorili záujmové útvary, v ktorých mali možnosť pracovať v čase mimo vyučovania.  
 

Krúžok Počet žiakov ročník 
Dopraváčik 20 2.-  4. 
Šachový krúžok 12 1.-  4. 
Práca s PC   16 3. – 4. 
Hravá angličtina 20 1. 

 

19.3) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  
Spolupráca s Rodičovským združením pri Základnej škole Považské Podhradie 169 

  a) Spolupráca s Občianskym združením rodičov pri ZŠ  je veľmi dobrá.  
Rodičia sa aktívne zapájajú do života školy, pomáhajú pri organizovaní  podujatí, pri 
drobných opravách, pomáhajú pri vedení záujmových útvarov. Na rodičovských združeniach  
sa pravidelne zúčastňuje 95% rodičov. 
b) Aktivity  organizované  v  spolupráci  s rodičmi:  
-  športové popoludnia 
-  brigády pri úprave areálu 
-  pomoc pri organizovaní podujatí pre žiakov: olympiáda, tvorivé dielne, MDD 
Aktivity  organizované  pre rodičov : 

- pravidelné cvičenia trikrát týždenne 
- športové popoludnia 
- Deň otvorených dverí 
- Vianočná akadémia 
- Deň matiek 
- Deň otcov a rodiny 
- Slávnostná akadémia 



 

 

 
         

Vypracovala: Mgr. D. Chrabačková, 
  Považskom Podhradí 02.07.2018      riaditeľka školy 


