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Správa 

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

2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 

internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany 

Adresa školy Partizánska 13, Sučany 

Telefón +421 /434271270 

E-mail office@zssucany.sk 

www stránka zssucany.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Sučany 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľ Mgr. Marta Lamošová lamosova@zssucany.sk 

ZRŠ Mgr. Mária Pokrievková pokrievkova@zssucany.sk 

ZRŠ Mgr. Ľudmila Sýkorová sykorova@zssucany.sk 

 

Rada školy 

 Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Vladimír Bulej, PhD.  

pedagogickí zamestnanci Mgr. Katarína Hlavatá 

 Mgr. Gabriela Pecková 

ostatní zamestnanci Vilma Volnová 

zástupcovia rodičov Nina Babčová 

 Bc. Miriam Balážová 

 Lenka Gregorová 

 Monika Pirohová 

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Eva Bencová 

 Ing. Vladimír Bulej, PhD. 

 Mgr. Veronika Ďaďová 

 Mgr. Róbert Kováč 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ ročníkov 1. - 4. Mgr. Mária Slouková 
SJL,  MAT,  IFV,  PDA,  VLA,  

PVC, HUV, VYV, ETV, TEV 

PK SJL Mgr. Jarmila Hanáková SJL 

PK cudzích jazykov Mgr. Marta Majerová ANJ, NEJ, RUJ 

PK prírodovedných 

predmetov 
Mgr. Katarína Hlavatá MAT, FYZ, INF, CHE, BIO, 

PK 

spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Ivana Remeňová DEJ, OBN, GEG, ZEM 

PK výchovných 

predmetov 
Mgr. Júlia Janíková 

HUV,  VYV,  TSV,  SEE,  THD,  

ETV, NBV 

 

 

§ 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 

Počet žiakov školy: 345 

Počet tried: 20 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 20 

počet žiakov 40 37 40 25 37 33 42 40 29 14 5 342 

z toho so 

ŠVVP 
0 4 6 1 6 8 5 8 3 14 3 58 

z toho  

v ŠKD 
28 26 17 3 0 0 0 0 0 1 0 75 
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§ 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 žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 38 / 17 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2015: 42/ 21 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9/ 3  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

 Nižší 

ročník 
5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. ŠT ÚVTOS Spolu 

Počet 

žiakov 
0 0 0 0 4 28 1 4 37 

 

 

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

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

 

 

 

Jeden žiak v ŠT ukončil povinnú školskú dochádzku a nepokračuje na strednej škole.  

O umiestnení žiakov končiacich v ÚVTOS nemáme informácie. 

 

 

 

 
Gymnázium 

bilinguálne 

Gymnázium 

8.roč 

Gymnázium 

4.roč 
SOŠ SOU Iné Spolu 

prijatí 1 0 2 20 9 0 32 
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Klasifikácia tried 

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

 

Trieda ANj BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF MDJ MAT NEJ OBN PVC PDA RUJ SJL PVO SEE THD TSV TEV VUC VLA VUM VYV 

ŠT2  2,33 3,33 3,67 3,33 1,29  1,2   2,14  3,33 1   2,29  3   2,33  2  1,29 

ŠT1      1     1,71   1   2     1,17 1,57   1 

1. A 1,21     1     1,47      1,42 1,16    1    1 

1. B 1,78     1,44     1,89      1,74 1,83    1,06    1,33 

2.A 1,59     1  1,12   1,88    1,29  2     1  1,35  1,18 

2.B 1,39     1  1,11   1,94    1,61  1,89     1  1,22  1 

3.A 2,21     1  1,26   1,84   1,1
1 

2  2,37     1,05  1,89  1,11 

3.B 1,55     1  1,1   1,5   1 1,5  1,85     1,1  1,45  1,2 

4.A 1,96     1,08  1,25   2,04   1 1,88  2,08     1,13  1,96  1 

5.A 2,35 2,1 2,25  2,45 1,05   1,47  2,55      2,4   1 1,05     1,16 

5.B 2,94 2,65 3  2,82 1,12   1,71  3,24      2,88   1 1,06     1,12 

6.A 2,19 2,19 1,44 1,63 2,13 1   1,44  2,63  1,63    2,44   1 1,31     1 

6.B 2,65 2,82 2,18 2,35 2,88 1,12   1,47  3,06  2,35    2,88   1 1,35     1,12 

7.A 2,77 2,5 2,45 2,45 2,64 1 2,55  1,59  3,14  1,82    2,59   1 1,29     1 

7.B 2,16 2,37 2,1 2,16 2,32 1 2,11  1,21  2,74  1,84    2,45   1 1,21     1,16 

8.A 2,45 2,6 2,6 2,4 2,55 1,29 2,6  1,3  3,05 2,4 2,4   1,23 2,75   1 1,15    1,6  

8.B 2,45 2,6 2,85 2,6 2,15 1 2,9  1,4  3,1 2,69 2,2   2,57 2,8   1 1,2    1,25  

9.A 2,43 1,71 2,39 2,36 2,75  2,89  1,11  2,89 2,93 2,07   2,38 2,71   1 1,58    1  

ÚVTOS 4 3 3,5 3,5 3,5  3,5    3,5      3,5          

ÚVTOS 
ŠT 

 3,5 3 3 2,5  3,5  3  3,67      3,67          
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

ŠT2 7 6 1 0 

ŠT1 7 7 0 0 

1. A 19 18 1 1 

1. B 21 17 2 2 

2.A 19 16 1 2 

2.B 18 17 1 0 

3.A 20 19 0 1 

3.B 20 20 0 0 

4.A 25 22 3 0 

5.A 20 18 2 0 

5.B 17 14 3 0 

6.A 16 15 1 0 

6.B 17 16 1 0 

7.A 22 20 2 0 

7.B 20 20 0 0 

8.A 20 17 3 0 

8.B 20 18 2 0 

9.A 29 28 0 1 

ÚVTOS 2 2 0 0 

ÚVTOS ŠT 3 2 1 0 

 

Neklasifikovaní - žiaci z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom, tí 

z nich, ktorí v školskom roku 2015/2016  ešte nevykonali komisionálne skúšky. 
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Prehľad správania 

Trieda 
počet 

žiakov 

dvojky zo 

správania 

trojky zo 

správania 

pochvala 

riaditeľkou 

školy 

pochvala 

triednym 

učiteľom 

pokarhanie 

riaditeľkou 

školy 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

ŠT1 7 1 3 0 6 4 1 3 

ŠT2 7 0 0 0 3 2 0 2 

1.A 19 0 0 0 7 1 1 2 

1.B 21 0 0 0 9 0 0 2 

2.A 19 0 0 0 15 0 0 0 

2.B 18 0 0 0 13 0 0 0 

3.A 20 0 0 0 10 0 0 3 

3.B 20 0 0 0 16 0 0 4 

4.A 25 1 0 3 8 1 0 2 

5.A 20 1 0 5 10 1 1 5 

5.B 17 4 0 8 3 6 0 2 

6.A 16 0 0 4 6 0 0 1 

6.B 17 2 0 7 3 2 4 5 

7.A 22 2 0 6 3 5 1 2 

7.B 20 0 0 5 2 2 1 5 

8.A 20 1 0 6 2 1 3 0 

8.B 20 2 0 11 9 2 2 3 

9.A 29 3 0 12 1 4 4 2 

spolu 337 17 3 67 126 31 18 43 
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Dochádzka žiakov 

  

Trieda 
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a 
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ŠT2 7 1875 267,86 1748 249,71 127 18,14 

ŠT1 7 1685 240,71 1652 236,00 33 4,71 

1. A 19 1581 83,21 1569 82,58 12 0,63 

1. B 21 1820 98,11 1774 95,58 46 2,53 

2.A 19 1300 76,47 1300 76,47 0 0,00 

2.B 18 730 40,56 730 40,56 0 0,00 

3.A 20 1721 90,58 1717 90,37 4 0,21 

3.B 20 1524 76,20 1523 76,15 1 0,05 

4.A 25 1692 68,91 1677 68,29 15 0,63 

5.A 20 1488 74,40 1488 74,40 0 0,00 

5.B 17 1521 89,47 1499 88,18 22 1,29 

6.A 16 1093 68,31 1093 68,31 0 0,00 

6.B 17 1296 76,24 1224 72,00 72 4,24 

7.A 22 2189 99,50 2189 99,50 0 0,00 

7.B 20 1795 91,99 1795 91,99 0 0,00 

8.A 20 2260 113,00 2215 110,75 45 2,25 

8.B 20 1965 98,25 1948 97,40 17 0,85 

9.A 29 3213 114,75 3210 114,64 3 0,11 

spolu 337 30748 103,81 30351 101,83 397 1,98 
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Výsledky externých meraní 

Naši žiaci v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9  dosiahli v tomto 

školskom roku v porovnaní s celonárodným priemerom lepšie výsledky  v predmete 

matematika o 2,6%,, zo slovenského jazyka a literatúry bol priemer školy nižší o  2,7%.   

Každý rok robíme všetko pre to,  aby sme dosiahli čo najlepšie  výsledky. Naša škola sa 

aktívne zapája do nepovinných pilotných testovaní organizovaných NÚCEM – om s cieľom, 

aby naši žiaci nadobudli skúsenosti pri testovaní, pomáha im to odstraňovať strach pred niečím, 

čo si ešte nevyskúšali. Každoročne sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastňujú  na ekvivalentných 

testovaniach  KOMPARO a nebolo tomu inak ani v školskom roku 2015/2016.. Žiaci deviateho 

ročníka navštevovali  záujmové útvary Matematika trochu inak, Hravá matematika a 

Slovenčina, na slovíčko, čo rozhodne tým, ktorí chodievali pravidelne veľmi pomohlo s 

prípravou na testovanie. 

Avšak  dosiahnuť dobré výsledky v neposlednom rade závisí aj od skutočnosti, či si samotní 

žiaci aj ich rodičia uvedomujú dôležitosť dosiahnutia čo najlepších výsledkov v testovaní, 

vzhľadom na nastavenie kritérií prijatia na stredné školy.  

Predmetové komisie obidvoch testovaných predmetov budú naďalej pripravovať účinné 

opatrenia  na dosiahnutie ešte výraznejšieho zlepšenia výsledkov v nasledujúcich  školských 

rokoch. V zapájaní žiakov  nižších ročníkov do overovania testovacích nástrojov vidíme jednu 

z možností prípravy na TESTOVANIE 9. Pretrvávajúca  podpora rodičov aj samotných žiakov 

je samozrejmosťou pri dosahovaní lepších výsledkov. 

Vysvetlivky k uvádzaným údajom: 

Počet žiakov definujeme ako počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v 

danom predmete. 

Priemernú úspešnosť školy (v %) definujeme ako priemer úspešností všetkých testovaných 

žiakov danej  školy v danom predmete 

Rozdiel  od  národného  priemeru  vypočítame  odčítaním  hodnoty  národného  priemeru  od  

priemernej úspešnosti školy v danom predmete/teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná 

úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná 

úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer. 

V tomto školskom roku sa po prvýkrát uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka 

TESTOVANIE  5. Účelom daného testovania je zistiť úroveň získaných vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka po absolvovaní 1. stupňa. Podobne ako pri T 9 ani toto 

testovanie nie je rebríčkom kvality škôl, ale zisťuje aktuálnu úroveň vedomostí žiakov. 
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A osobitne u žiakov 5. ročníka, kedy niektorí ani neboli v 4. ročníku žiakmi našej školy a iní 

zasa odišli do 5. ročníka martinských škôl. Dokonca 2 z našich žiakov, ktorí odišli do 

hokejovej triedy na ZŠ s MŠ Martin, Ul. Gorkého, dosiahli vynikajúcu  úspešnosť – 1 

z obidvoch predmetov 100%, druhý z jedného 100%  a z druhého predmetu viac ako 90% .  

 

 

 

 

 

 

 

Okrem celoslovenského testovania TESTOVANIE 9 a 5 sa škola zapojila aj do národného 

projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania” v spolupráci s NÚCEM. 

  

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 
Rozdiel od 

národného priemeru 

Testovanie 9- SJL 28 59,9 -2,70 

Testovanie 9- MAT 28 55,4 +2,60 

Testovanie 5 - SJL 32 57,19 -4,80 

Testovanie 5 - MAT 32 63,85 -2,77 
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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 

ISCED 1 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety/ ročník 

S
k

ra
tk

a
 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

sp
o

lu
  
za

 

I.
 s

tu
p

eň
 

ŠVP 

V
o

li
te

ľ
n

é 

sp
o

lu
 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 10 7 8 8 33 26 7 

Prvý cudzí jazyk ANJ 1 1 3 3 8 6 2 

Príroda a 

spoločnosť 

 

Prírodoveda PDA 0 1 2 2 5 3 2 

Vlastiveda VLA 0 1 1 2 4 3 1 

Prvouka PVO 1 0 0 0 1 1 0 

Človek a 

hodnoty 

Etická/náboženská 

výchova 

ETV, 

NAV 
1 1 1 1 4 4 0 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika MAT 4 5 4 4 17 14 3 

Informatická 

výchova 
IFV 0 1 1 1 3 3 0 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
PVC 0 0 1 1 2 1 1 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova HUV 1 1 1 1 4 4 0 

Výtvarná výchova VYV 2 2 1 2 7 4 3 

Zdravie 

a pohyb 

 

Telesná výchova TEV 0 2 2 2 6 6 0 

Telesná a športová 

výchova 
TSV 2 0 0 0 2 2 0 

 
Spolu za ročník  22 22 25 27 96 77 19 
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ISCED 2 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety/ 

ročník 

S
k

ra
tk

a
 

5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

sp
o

lu
  
za

 

II
. 

st
u

p
eň

 

ŠVP 

V
o

li
te

ľ
n

é 

sp
o

lu
 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
SJL 5 5 5 5 5 25 23 2 

Prvý cudzí jazyk ANJ 4 4 4 4 4 20 15 5 

Druhý cudzí 

jazyk 

NEJ, 

RUJ 
0 0 0 1 1 2 4 -2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika MAT 5 5 5 5 5 25 19 6 

Informatika INF 2 1 1 1 1 6 2 4 

Človek a 

príroda 

Fyzika FYZ 0 2 1 2 2 7 5 2 

Chémia CHE 0 0 1 2 2 5 4 1 

Biológia BIO 2 1 2 1 1 7 5 2 

Človek 

a spoločnosť 

Geografia GEG 2 1 2 2 1 7 5 2 

Dejepis DEJ 1 2 2 1 2 9 6 3 

Občianska náuka OBN 0 1 1 1 1 4 4 0 

Človek a svet 

práce 

Technika TEH 1 1 1 1 1 5 1 4 

Svet práce SEE 0 0 0 0 0 0 1 -1 

Človek 

a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská 

výchova 

ETV/ 

NAV 
1 1 1 1 0 4 4 0 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná 

výchova 
HUV 1 1 1 0 0 3 3 0 

Výtvarná 

výchova 
VYV 1 2 1 0 0 4 3 1 

Výchova umením VUM 0 0 0 1 1 2 1 1 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

TSV 2 2 2 2 3 11 10 1 

 
Spolu za ročník  27 29 30 30 30 146 115 31 
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Učebný plán vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

ISCED 1– primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Počet vyučovacích hodín 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 

ŠVP vol. ŠVP vol. ŠVP vol. ŠVP vol. ŠVP vol. ŠVP vol. ŠVP vol.  ŠVP  vol. 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
8 3 8 3 8 2 7 2 6,5 1,5 6,5 0,5 5 2 5 2 

Človek 

a príroda 

Fyzika 
            

1 
 

1  

Chémia 
              

  

Biológia 
            

1 
 

1  

Človek a spoločnosť 

Dejepis 
            

1 
 

1  

Geografia 
            

1 
 

1  

Občianska náuka 
            

1 
 

1  

Príroda 

a spoločnosť 

Vecné učenie 1 
 

1 
 

1 
         

  

Vlastiveda 
      

2 
 

2 
 

3 
   

  

Človek 

a hodnoty 

Etická výchova/ 

Náboženská výchova         
1 

 
1 

 
1 

 
1  

Matematika a práca 

s  informáciami 

Matematika 4 
 

4 
 

4 
 

4 1 4 
 

4 1 4 1 4 1 

Informatická výchova 
        

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie 1 1 2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4  

Svet práce 
            

0,5 0,5 0,5 0,5 

Umenie a kultúra  
Výtvarná výchova 1 

 
1 

 
1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 

 
1  

Hudobná výchova 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 
 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 

2  

Spolu  hodín 
18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 4 24 4 

22 23 24 25 26 26 28 28 
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Štruktúra tried 

 

Počet tried Počet žiakov 
Počet individuálne 

začlenených 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 42 0 

Bežných tried 14 281 39 

Špeciálnych tried 2 14 0 

ÚVTOS 2 5 0 

Spolu 20 342 39 

 

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

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

pracovný pomer 
počet pedagogických 

zamestnancov 

počet nepedagogických 

zamestnancov 

TPP 25 12 

DPP 4 0 

Znížený úväzok 4 0 

ZPS 1 1 

Na dohodu 0 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 0 26 26 

Vychovávateľov 0 2 2 

Asistentov učiteľa 0 2 2 

Špeciálnych 

pedagógov 
0 3 3 

Spolu 0 33 33 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

V  školskom roku 2015/2016 v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bola odbornosť 

vyučovania zachovaná. 

V ročníkoch 1. - 4. bola zabezpečená 100% odbornosť vyučovania všetkých predmetov okrem 

jednej hodiny  informatickej výchovy. Dôvodom bol nižší počet hodín úväzku vyučujúcich 

s danou aprobáciou.  

Celková odbornosť na I. stupni bola 99,4%. 

V ročníkoch 5. - 9. sme zabezpečili 100% odbornosť vyučovania  vo všetkých hlavných 

predmetoch. Neodborne sa vyučovalo 2 hodiny hudobnej výchovy, 3 hodiny výchovy umením, 5 

hodín telesnej a športovej výchovy, 4 hodiny etickej výchovy, 1 hodina techniky a 6 hodín 

občianskej náuky.   

Za  prvoradé  považujeme  zabezpečenie odbornosti vyučovania predmetov z ktorých  budú  

žiaci  testovaní v certifikovaných meraniach a z ktorých budú vykonávať prijímacie skúšky na 

stredné školy. 

Celková odbornosť na II. stupni bola 92,39%. 

Všetky vyučovacie predmety podľa ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

boli v špeciálnych triedach základnej školy vyučované odborne. Odbornosť vyučovania bola 

100% . 

Celková odbornosť vyučovania na škole bola 95%. Už niekoľko rokov sa nám darí udržať si 

takúto vysokú odbornosť vyučovania. Táto sa určite v nemalej miere prejaví na úspešnosti 

našich žiakov na ďalšom stupni vzdelávania. 
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Odbornosť vyučovania v základnej škole 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín  

spolu: 168 

odborne neodborne % 

 
1. stupeň    

1. Slovenský jazyk a literatúra 58 0 100,00 

2. Prvý cudzí jazyk 16 0 100,00 

3. Matematika 30 0 100,00 

4. Informatická výchova 6 1 85,7 

5. Prírodoveda 8 0 100,00 

6. Vlastiveda 6 0 100,00 

7. Etická výchova 3 0 100,00 

8. Náboženská výchova/Náboženstvo 4 0 100,00 

9. Pracovné vyučovanie 3 0 100,00 

10. Hudobná výchova 7 0 100,00 

11. Výtvarná výchova 12 0 100,00 

12. Telesná výchova 14 0 100,00 

  167 1 99,4 
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Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

spolu: 276 

odborne neodborne % 

 2. stupeň    

1. Slovenský jazyk a literatúra 45 0 100,00 

4. Prvý cudzí jazyk 44 0 100,00 

5. Druhý cudzí jazyk 4 0 100,00 

6. Matematika 45 0 100,00 

7. Informatika 13 0 100,00 

8. Fyzika 12 0 100,00 

9. Chémia 8 0 100,00 

10. Biológia 13 0 100,00 

11. Dejepis 14 0 100,00 

12. Geografia 15 0 100,00 

13. Občianska náuka 1 6 100,00 

14. Etická výchova 2 4 33,33 

16. Svet práce 0 0 100,00 

17. Technika 10 1 90,00 

18. Hudobná výchova 4 2 66,67 

19. Výtvarná výchova 8 0 100,00 

20. Výchova umením 0 3 0,00 

21. Telesná a športová výchova 17 5 77,27 

  255 21 92,39 

 

Odbornosť vyučovania v špeciálnych triedach základnej školy 

Všetky vyučovacie predmety podľa ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

vo všetkých ročníkoch špeciálnych tried  boli vyučované odborne. 
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§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Adaptačné  Mgr. Petra Zacharová 

Špecializačné 1.Príprava vedúcich predmetových komisií: Mgr. J. Hanáková, Mgr,. I. Remeňová, Mgr. L. Vrábelová 

Funkčné  

Prípravné atestačné 

aktualizačné 

1.Prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre pedagogických zamestnancov: Mgr. M. Pokrievková, Mgr. K. 

Hlavatá, Mgr. E. Segečová, Mgr.I. Remeňová 2.Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických 

zamestnancov: Mgr. J. Janíková,  

Aktualizačné 

1.Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na ZŠ a SŠ: Mgr. M.  Petrikovičová,  Mgr. I. Remeňová,   

2. Riadenie interpersonálnych konfliktov v  práci učiteľa :  Mgr. P. Palubjaková, 3. Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 

osobnosti učiteľa : Mgr. M. Petrikovičová, Mgr. G.Pecková, Mgr .E. Segečová, Mgr.I. Remeňová, Mgr. M. Slouková, Mgr. P. 

Palubjaková, Mgr. I. Roštárová,Mgr. J. Janíková, Mgr. M. Lamošová, Mgr. M. Pokrievková, Mgr.L. Sýkorová, Mgr. L. Marčeková, 

Mgr. E. Stehlíková, M. Golierová, 4. Moja prvá škola: Mgr. A. Čemsáková  

Vlastné aktualizačné 1.Ako riešiť konflikty so žiakmi: všetci PZ, 2. Aktualizácie v aScAgende : všetci PZ 

Inovačné 

1.Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh: Mgr. A. Čemsáková, 2. Aktivizujúce metódy vo výchove : Mgr. J. Janíková, 

Mgr. I. Remeňová, Mgr. L. Marčeková, Mgr. P. Palubjaková, Mgr. M. Petrikovičová, 3. Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej 

a športovej výchovy : Mgr. M. Slouková, Mgr. L. Marčeková, Mgr. E. Segečová, Mgr. L. Vrábelová, Mgr. M. Szabová, PaedDr. B. 

Vanková, Mgr. I. Roštárová, 4. Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovania záujmu detí o pohyb: Mgr. L. 

Marčeková 
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§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Úroveň súťaže Meno a priezvisko žiaka Trieda Umiestnenie 

Svět slova medzinárodná Jakub Szabo 8.B 4.miesto 

iBobor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celoslovenská 

Júlia Hűberová 4. A 99 percentil 

Michal Skokňa 4. A 95 percentil 

Kristína Fúčaľová 3. A 86 percentil 

Marcel Baláž 4. A 83 percentil 

Martin Pecko 7. B 99 percentil 

Karin Badáňová 6. B 90 percentil 

Dominika Jellušová 7. A 90 percentil 

Sofia Schneiderová 7. B 86 percentil 

Jakub Beniač 8. A 99 percentil 

Miriam Dianovská 8. B 95 percentil 

Andrej Benko 8. A 87 percentil 

Dušan Schmidt 9. A 87 percentil 

Vajanského Martin okresná Katarína Kozáková 4.A 3.miesto 

Slávik Slovenska okresná 
Klára Matulová 3.A 2.miesto 

Juraj Roštár  6.A 3.miesto 

Moricove Sučany 

okresná 

Timea Hanáková 3.B 1.miesto 

 
Leonarda Vrabcová 6. B 2.miesto 

 
Natália Beláčiková 6. B 2.miesto 

 
Lukáš Vojtek 5. A 3.miesto 

 Matej Marček 6. A 3.miesto 

 Katarína Kozáková 4. A 3.miesto 

Príroda je život pre 

každého 
celoslovenská Šimon Láni  ocenená práca 

 

THM volejbal okresná Lenka Brániková 9.A 1.miesto 
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Marianna Gregorová 9.A 

Veronika Masnicová 9.A 

Natália Móricová 9.A 

Laura Obžutová 9.A 

Nikola Svítoková 9.A 

Lucia Balážová 9.B 

Martina Grígerová 9.B 

Júlia Kotteková 9.B 

Zuzana Lipničanová 9.B 

Vanessa Schneiderová 9.B 

THM atletika 

 

 

 

 

 

okresná 

 

Kolníková Kristína 9.A 2. miesto 

Toráč Nikolas 9.A 1. miesto 

Stehlíková Júlia 7. A 3. miesto 

Jellušová Dominika 7. A 3. miesto 

Katráková Natália 7. A 3. miesto 

Vojvodová Martina 7. B 3. miesto 

Vybíjaná dievčat 
Obvodná + 

okresná 

Sofia Schneiderová  7. B 

1.miesto - 

obvod 

4. miesto - 

okres 

Martina Vojvodová  7. B 

Kristína Kluková  7. B 

Dominika Jelušová  7. A 

Júlia Stehlíková  7. A 

Margita Hűberová  7. A 

Marika Majáková  6.B 

Katarína Kyselicová  5.A 

Letícia Nagyová  5.B 

Vanesa Špirková  5.B 

Silvia Benková  5.B 

Brenda Končeková  5.B 
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Volejbal dievčat 

 
okresná 

Natália Škutová 8. B 

2.miesto 

 

Miriam Dianovská 8. B 

Nikola Ďubašáková 8. B 

Nikol Ondáková 8. B 

Tereza Albertová 8. B 

Sofia Schneiderová 7. B 

Simona Gärtnerová 7.B 

Martina Vojvodová 7.B 

Kristína Kolníková 9.A 

Juliana Sajdáková 9.A 

Vanessa Tomková 9.A 

Katarína Kyselicová 5. A 

Futbal dievčat 

 

Okresná + 

krajská 

 

Zuzana Pirohová  

 
6.B 

2. miesto – 

okres 

4. miesto - kraj 

 

Kristína Kluková  7.B 

Marika Majáková  6.B 

Martina Vojvodová 7.B 

Letícia Nagyová  5. B 

Vanesa Špirková  5.B 

Brenda Končeková  5. A 

Barbora Stuchlá 6. B 

Natália Poloncová 7. A 

Simona Gartnerová 7. B 

Turčianska atletická liga 

 
obvodná 

Juraj Roštár 7. A 2. miesto 

Ján Tkáč 5. A 3. miesto 

Pytagoriáda obvodná 

Júlia Hűberová 4. A 

úspešní 

riešitelia 
Kristína Fúčeľová 3. A 

Jakub Beniač 8. A 

Olympiáda zo slovenského 

jazyka 
okresná Pavol Piroh 9.A 

Úspešný 

riešiteľ 

5 miesto 

Šaliansky Maťko okresná Lukáš Vojtek 5. A 3. miesto 
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V tabuľke sú uvedené len popredné umiestnenia. Okrem uvedených súťaží sme našich žiakov 

zapojili aj do iných, v ktorých sa umiestnili na piatych alebo  ďalších miestach. Medzi ne patria 

napr. atletická liga, futbalová liga chlapcov, matematický Klokan, technická olympiáda, Čo vieš 

o slovenskom jazyku, MONŽVAŠ, PANGEA – celoeurópska matematická olympiáda, olympiáda 

v anglickom jazyku a slovenskom jazyku, Hodžov novinový článok  atď. Sme presvedčení, že je 

užitočné prihlasovať žiakov aj  do takých súťaží, kde nie je úplne isté, že budú najlepší. Aj tu žiaci  

získavajú cenné skúsenosti a sebadôveru, komunikujú s rovesníkmi z celého okresu.  

Na škole prebehli počas školského roku tiež  Majstrovstvá školy v atletickom štvorboji, 

Majstrovstvá školy v kolkoch, online súťaž z  geografie Poznáš slovenské mestá a iné.
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom roku 2015/2016 sme popri tradičných aktivitách  zorganizovali pod vedením našich 

pedagogických pracovníkov nové zaujímavé akcie a podujatia:  

 

 Sladká slovenčina 

 Oslava učenia 

 Postavme si máje 

 Noc v škole 

 Športujeme spoločne 

 Adventné prekvapenia pre žiakov 

 Návšteva simulačného výučbového centra v JLFUK Martin 

 Vlakom do múzeí 

 eSkill weeks – testovanie IT zručností  národa   

Tradičné  aktivity v škole: 

 Rozhlasové relácie k pamätným a významným dňom 

 Týždeň boja proti drogám  

 Hovorme o jedle -týždeň zdravej výživy  

 Svetový deň jablka  

 Európsky deň jazykov  

 Fašiangový karneval  

 Halloween párty 

 Vianočná, Valentínska dancepárty a Juniáles  

 Mikuláš v škole  

 Noc s Andersenom  

 Pasovanie prváčikov 

 Deň detí  

 Beseda s ilustrátorom detskej literatúry Jánom Vrabcom  

 Beseda Čas premien   

 Environmentálna výchova  

 Dopravná výchova  

 Náučno-poznávacie exkurzie - literárna, dejepisná, prírodopisná, geografická, fyzikálna a iné 

 Burza povolaní 

 Návšteva dní otvorených dverí na stredných školách 

 Testovanie žiakov v programe COMDI a SEMAFOR – profesijná orientácia 

 Návšteva pamätnej izby Hany Zelinovej vo Vrútkach  

 Turistické vychádzky     

 Lyžiarsky výcvik  

 Škola v prírode 

 Plavecký výcvik  
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 Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku  

 Návšteva divadelného predstavenia  v Slovenskom komornom divadle Martin  

 Martinský cestovateľský festival   

 Edukačné programy - Múzeum na kolesách, Škola života, Bojník – hodina dejepisu naživo   

 Diskusie a zážitkové aktivity na témy „Dospievanie, sloboda, zodpovednosť“ a  “Prevencia 

obchodovania s ľuďmi"  

 Tvoja správna voľba - preventívny program realizovaný v spolupráci s PZ SR zameraný na 

elimináciu drogových závislostí  

 Preventívne aktivity v spolupráci s SCPPaP Martin pre žiakov 5. – 9. ročníka 

 

Žiaci sa prezentovali niektorými podujatiami aj v komunite obce a regiónu: 

 Deň Zeme 

 Deň matiek   

 Deň vojnových veteránov 

 Oslobodenie Sučian 

 Deň narcisov  

 Tvorivé dielne  

 Daruj sladkosť - daruj radosť - naši žiaci sa podelili s časťou mikulášskych sladkostí, ktoré 

odovzdali v balíčkoch deťom z Centra POKOJ (pre opustené matky s deťmi) v Kláštore pod 

Znievom, pre deti z detského domova v Martine a pre deti z Priestoru pre život v Priekope  

 Separovanie odpadu - zber papiera, textilu a plastových vrchnáčikov, zber šatstva  

 Moricove Sučany - organizácia regionálneho kola súťaže v prednese poézie a prózy s 

tematikou prírody  

 Prezentácia školy prostredníctvom internetovej stránky školy  

 Vydanie informačného sprievodcu školou  

 Školský časopis FAZUĽKOVO 

 

Podrobnejšie informácie a fotodokumentácia o aktivitách v škole a prezentácii na verejnosti sa 

nachádzajú na stránkach školy www.zssucany.edupage.org. 
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§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty majú dlhodobý charakter a realizovali sa priebežne počas školského roka. 

Názov projektu Charakteristika 

Moja família nenáročnou súťaživou formou rozvíja finančnú gramotnosť žiakov  

Komplexný poradenský  
systém prevencie a 
ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v 
školskom prostredí 

Zefektívniť  systém  výchovného  poradenstva  a prevencie  (ďalej  „VPaP“),   
modernizovať   pracovné   podmienky,   inovovať   metodologické   nástroje, 
metodiky,  poradenské  metódy,  ďalším  vzdelávaním  zamestnancov  
systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP 
Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP 
Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať)  psychodiagnostické  nástroje, 
metodiky,  testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre 
všetkých 
zamestnancov systému VPaP  Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v 
rámci systému VPaP Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, 
uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť 

Zvyšovanie 
kvality  vzdelávania na 
základných  a stredných 
školách s využitím 
elektronického 
testovania 

Databáza úloh a testov umožní žiakom priebežné overovať svoje vedomosti 
a získané kompetencie a škola tak spätnú väzbu o kvalite vyučovania 

Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie 
pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

Projekt je zameraný najmä na inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom 
na využívanie digitalizovaného obsahu a zvýšenie popularizácie a motivácie 
žiakov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch 

Elektronizácia 
vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva 
DIGI ŠKOLA 

Umožní tvorbu a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu a 
digitalizáciu vzdelávacieho procesu      

Moja prvá škola 
Moja prvá škola je projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl, 
zameraný na inovatívne možnosti vzdelávania s využitím vzdelávacieho 
portálu Kozmix. 

Aktivizujúce metódy vo 
výchove 

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa na 
profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen 
v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. 
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§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. 03. 2012 - 23. 03. 2012 

Druh inšpekcie: komplexná školská inšpekcia 

Dosiahnutá úroveň oblastí (riadenie, proces, podmienky) a predmetov ( v ktorých sa sledoval 

priebeh výchovy a vzdelávania) : 

Veľmi dobrá - oblasti : riadenie školy 

predmety : fyzika 

Dobrá - oblasti : podmienky výchovy a vzdelávania, stav a úroveň vyučovania a učenia sa 

predmety : 1.stupeň - slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda, hudobná výchova 

2.stupeň - slovenský jazyk a literatúra, matematika, chémia 

Priemerná - oblasti : žiadna 

predmety : dejepis 

Málo vyhovujúca: žiadna oblasť ani predmet Nevyhovujúca: žiadna oblasť ani predmet 

Hodnotiace výrazy: veľmi dobrý - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, 

mimoriadna úroveň 

dobrý - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

 priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná 

úroveň 

nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a 

vzdelávania 

Závery: 

K silným stránkam riadenia školy patrili úroveň vypracovania troch ŠkVP v zmysle právnych 

predpisov a v súlade so štátnym vzdelávacím programom, výkon štátnej správy v 1. stupni, 

vnútorný systém kontroly a hodnotenia, zapájanie žiakov do medzinárodných, národných a 

školských projektov. Vnútorné predpisy, pokyny, usmernenia a poskytované služby aktuálne 

stanovili metódy, formy a prostriedky výchovy a vzdelávania žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP. 

Riaditeľka školy zabezpečovala odbornosť vyučovania. 

Klíma školy bola otvorená, prevládala v nej vzájomná podpora a spolupráca. Škola poskytovala 
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príjemné prostredie pre žiakov a učiteľov, vo vzťahoch medzi nimi prevládala vzájomná 

spolupráca a úcta. 

V mimovyučovacom čase im ponúkla rozmanitú záujmovú činnosť. 

Vnútorné i vonkajšie priestory školy umožňovali realizovať ŠkVP. Vedenie školy podporovalo 

odborný rast pedagogických zamestnancov. Koordinátorka prevencie v spolupráci s vedením 

školy metodicky usmerňovala preventívne aktivity v rámci národných programov, ktoré boli 

rozpracované v príslušných plánoch na všetkých úrovniach. Ochrana žiakov proti násiliu, 

šikanovaniu bola zabezpečená, dodržiavali sa ľudské práva a práva dieťaťa. Vonkajšie priestory 

školy sa rekonštruovali. Škola mala vytvorený bezbariérový prístup a plošinu pre imobilné osoby. 

Rozvrh hodín rešpektoval psychohygienické potreby žiakov. 

Silnými stránkami VVP boli priebežná kontrola cieľov a ich dosiahnutie rôznymi formami a 

prostriedkami, rešpektovanie rozdielnych individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov so ŠVVP, 

vytváranie priaznivej pracovnej atmosféry, rešpektovanie osobnosti žiaka, posilňovanie jeho 

sebadôvery pochvalou a pozitívnym hodnotením, čo sa prejavilo v záujme väčšiny žiakov o 

učenie sa. Učitelia žiakom sprístupňovali poznatky zrozumiteľne, podporovali názornosť 

vyučovania učebnými pomôckami, viedli ich k správnym postupom pri práci a k dodržiavaniu 

pravidiel BOZ. Väčšinou rozvíjali i komunikačné kompetencie prácou s textami, z ktorých žiaci 

čítaním alebo počúvaním spracovávali informácie, vyhľadávali, analyzovali a zovšeobecňovali 

poznatky z prebranej témy. Žiaci aplikovali a využívali osvojené poznatky, prezentovali ich, 

väčšinou sa aktívne vyjadrovali a chápali obsah textu v písomnej, auditívnej a audiovizuálnej 

forme a používali správne postupy pri práci. Zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie digitálnej 

gramotnosti žiakov, vo väčšej miere využívanie didaktickej techniky a uplatňovanie klasifikácie 

pri hodnotení výkonov žiakov. 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti v ŠKD 

Dátum inšpekčnej kontroly:  10. 03. 2015 – 11. 03. 2015 

Predmet školskej inšpekcie: Podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí 

Zistenia: 

Podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD 

Vychovávateľky spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon pedagogickej 

a odbornej činnosti so žiakmi v ŠKD v zmysle platnej právnej normy. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť sa realizovala v 1 učebni ŠKD a v priestoroch školskej triedy. Priestory boli vzhľadom 

k počtu žiakov dostatočne veľké,  priestranné, vhodné na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Vybavené boli kobercom, potrebným nábytkom, zriadeným odkladným priestorom 
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na hračky a učebné pomôcky, ktoré slúžili žiakom na odpočinkové činnosti. Triedy mali 

prostredie vkusne vyzdobené žiackymi prácami. Poskytovali žiakom dostatok priestoru na 

oddych, relaxáciu i prípravu na vyučovanie. Vybavenie hračkami, učebnými pomôckami, 

literatúrou pre deti, didaktickou technikou bolo dostatočné, podľa finančných možností školy sa 

pravidelne dopĺňalo. ŠKD disponoval v 41 triede 6 počítačmi, na svoju činnosť v oblasti 

rozvíjania digitálnej gramotnosti využíval aj počítačové učebne školy. 

Prevádzka a organizácia činnosti ŠKD 

Prevádzka ŠKD bola zabezpečená počas školského roka v čase od 06. 00-7. 30h a od 11. 00-16. 

00 h, v prípade záujmu rodičov a žiakov aj počas školských prázdnin. 

Výchovný program, pedagogická a ďalšia dokumentácia ŠKD  

Škola mala vypracovaný výchovný program s motivačným názvom „Nazrime spolu do tajomstiev 

oddychu a zábavy“, podľa ktorého uskutočňovala výchovno-vzdelávaciu činnosť. Jeho štruktúra a 

obsahová stránka bola v súlade  so školským zákonom. Výchovný program bol prerokovaný 

v pedagogickej rade a jeho dostupnosť v riaditeľni školy bola oznámená prostredníctvom odkazu 

vo vstupných priestoroch školy. Súčasťou výchovného programu bol výchovný plán, ktorý 

určoval celkovú skladbu výchovných oddelení, zoznam tematických oblastí výchovy 

(spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, 

telovýchovnú, športovú a zdravotnú)m, s vymedzením  počtu výchovno-vzdelávacích činností. 

Jeho súčasťou boli výchovné osnovy so zadefinovanými výchovno-vzdelávacími cieľmi, 

vypracované pre každú oblasť uvedenú vo výchovnom pláne s rozpracovanými obsahovými 

a výkonovými štandardmi. Ďalšia dokumentácia súvisiaca s riadením a organizáciou ŠKD - 

osobné spisy dieťaťa, triedne knihy boli vedené. Osobné spisy dieťaťa boli priebežne 

aktualizované v zmysle platnej právnej normy, zápisy v triednych knihách obsahovali údaj 

o prítomnosti žiaka v ŠKD a aktuálnu VVČ. Činnosť sa v školskom zariadení riadila rozvrhom 

týždennej činnosti. Rozhodnutia vydané riaditeľkou školy boli v súlade s platnými právnymi 

normami. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola sledovaná z hľadiska činnosti vychovávateliek počas 

prípravy žiakov na vyučovanie a počas oddychovej aktivity. 

Činnosť vychovávateliek počas prípravy na vyučovanie 

Vychovávateľky vytvárali svojím prívetivým a priateľským prístupom k žiakom pozitívnu 

atmosféru. Dbali na korektné správanie, viedli žiakov k vzájomnej tolerancii, účinne eliminovali 

všetky rušivé vplyvy. Na precvičovanie prebratého učiva využívali motivačný rozhovor, do 

ktorého zapájali všetkých žiakov, rozcvičky, didaktické hry. Pre žiakov mali pripravené 
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dostatočné množstvo pomôcok potrebných na činnosť žiakov ( kartičky s číslami, so slovami, 

kniha s detskou literatúrou, skladacia abeceda, pastelky), ktorou plnili naplánovaný cieľ v súlade 

s výchovnými osnovami. Viedli ich k samostatnosti, k žiakom, ktorí to potrebovali, uplatňovali 

individuálny prístup. Dbali na ich bezpečnosť, dodržiavanie čistoty a poriadku, viedli žiakov 

k správnym hygienickým návykom. 

Činnosť vychovávateliek počas oddychovej aktivity 

Oddychová aktivita bola zameraná na tvorivé hry, rozvíjanie kreativity a samostatnosti, rekreačné 

činnosti. Vychovávateľky riadeným rozhovorom, pesničkami a pohybovými hrami súvisiacimi 

s témou vzbudili záujem žiakov o činnosť. Žiaci skladali objekty zo stavebníc podľa pokynov 

vychovávateliek, navliekali časti stavebnice na povrázok, hádali činnosti znázorňované 

pantomímou. Svojím priateľským prístupom a pozitívnymi očakávaniami vychovávateľky 

vytvárali pozitívnu atmosféru. Pri hrách a skupinových aktivitách žiakov vychovávateľky 

vytvárali podnetnú atmosféru. Pri hrách a skupinových aktivitách žiakov dbali na ich bezpečnosť, 

dodržiavanie čistoty a poriadku v triede. Na činnosť žiakov, ktorou plnili naplánované ciele 

v súlade s výchovnými osnovami, mali dostatok učebných pomôcok. 

Závery 

ŠKD realizovalo VVČ v dvoch oddeleniach spojených ročníkov. Vychovávateľky, ktoré VVČ 

zabezpečovali, spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky v zmysle platného právneho 

predpisu. Priestory na realizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti boli vzhľadom k počtu žiakov 

dostatočne veľké, esteticky upravené, vhodné na relaxáciu, prípravu na vyučovanie a oddychové 

aktivity. Materiálno-technické vybavenie spoločenskými hrami, hračkami, detskou literatúrou, 

didaktickou technikou bolo dostatočné, na rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov ŠKD využíval 

počítačové učebne školy aj vlastné počítače. Prevádzka ŠKD počas školského roka bola 

zabezpečená, počas školských prázdnin v prípade záujmu rodičov a žiakov. Výchovný program, 

ktorý mala škola vypracovaný, bol svojou štruktúrou a obsahom v súlade so školským zákonom. 

Jeho súčasťou bol výchovný plán, výchovné osnovy s rozpracovanými obsahovými a výkonovými 

štandardmi pre každú oblasť zadefinovanú vo výchovnom pláne ŠKD. Výchovný program bol 

prerokovaný v pedagogickej rade, jeho dostupnosť v riaditeľni školy bola zabezpečená odkazom 

vo vstupných priestoroch školy. Osobné spisy dieťaťa, triedne knihy a rozvrhy týždennej činnosti 

boli vedené v zmysle platných právnych predpisov.  

Vychovávateľky počas prípravy na vyučovanie a oddychovej aktivity vytvárali v triedach 

pozitívnu atmosféru, zapájali žiakov do didaktických hier, plnili výchovné ciele v súlade 

s výchovnými  osnovami a dbali na bezpečnosť žiakov, správne hygienické návyky, čistotu 

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

Materiálno-technické podmienky 

Škola má veľmi dobré priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. V školskom roku 

2015/2016 sa žiaci vyučovali v 19 triedach. Triedy sú vybavené novým nábytkom, teraz sa 

zakúpilo 10 ks učiteľských katedier do tried na 2. stupni – za 1 759 €.  Vo všetkých triedach 

1. stupňa a v jednej špeciálnej triede sú nainštalované interaktívne tabule, do niektorých tried na 

druhom stupni pribudlo 8 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom v hodnote viac ako 12 600 € 

postupne v priebehu školského roku. Šesť ich  bolo zakúpených z rozpočtových prostriedkov 

školy, jednu zakúpilo rodičovské združenie a ďalšia bola zakúpená Súkromnou umeleckou školou 

M. Haľamovej ako protihodnota za prenájom priestorov.     

 Učebne a triedy, v ktorých boli nainštalované interaktívne tabule a neboli v nich ešte okenné 

žalúzie, boli vybavené nimi vybavené – hodnota 1 872 €. 

V hodnote viac ako 600 € boli zakúpené RAM na zvýšenie operačnej pamäte do všetkých 

počítačov v multimediálnej učebni a do niektorých notebookov ( získaných z projektov)  s veľmi 

nízkou operačnou pamäťou . Pre bezpečné zálohovanie a uchovávanie dát a celej agendy sme 

zakúpili súborový server NAS v hodnote 932 €, do počítačov používaných v kanceláriách 

a v zborovni bolo zakúpených 6 licencií  Office 2016 za 389 €.   

Viac ako 600 € bolo investovaných do kúpy nového kvalitného fotoaparátu NIKON, ktorý slúži 

pre dokumentovanie všetkých akcií a aktivít usporiadaných školou a následne zverejňovaných 

fotografií na webstránke školy vo výbornej kvalite. 

Za účelom skvalitnenia výučby sme zakúpili výukové softvéry na predmety dejepis, občianska 

náuka, fyzika a matematika (slovné úlohy) v hodnote 523 €, animačný program Animuj svoj svet 

za 199 €, interaktívny program ALF – 569 €, grafomotorický balíček pre potreby žiakov so ŠVVP 

– 123 €. Pre potreby výuky predmetu pracovné vyučovanie (práce v domácnosti) v špeciálnych 

triedach sme zakúpili práčku, umývačku, stojan na sušenie bielizne a žehličku – 757 €,  na 

vyučovanie dopravnej výchovy boli zakúpené dopravné značky a semafory – 325 €, doskočisko 

na skok do diaľky sme doplnili novým pieskom v hodnote 275 €. Osem kobercov sme zakúpili do 

tried 1. stupňa nielen z dôvodu, aby triedy  pôsobili útulnejšie, ale hlavne sú určené aj na hru 

žiakov počas prestávok a v nejednej triede zakryjú i zničenú podlahu, ktorá je niekde už 

v havarijnom stave a škola nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na rekonštrukciu.  

Hodnota kobercov bola 356 €.  

Do školskej knižnice pribudli knihy na povinné čítanie za 533 €. 

Každoročne sa obnovuje inventár učebných pomôcok pre jednotlivé predmety, v tomto školskom 
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roku to bolo v hodnote takmer 2 000 €.  

Z dôvodu znižovania  spotreby elektrickej energie sme vo všetkých triedach 2. stupňa kompletne  

vymenili svietidlá za úspornejšie a výkonnejšie. Z dôvodov zbytočného svietenia  v toaletách 

a šatňových priestoroch sme sem dali namontovať svetlá reagujúce na pohyb – všetko spolu 

v hodnote takmer 7 000 €.  

 Pre zabezpečenie kvalitnej prípravy učiteľov na vyučovanie  bol opäť zaplatený prístup do 

Virtuálnej knižnice a zakúpený prístup k online testom ALF a na portál Škola efektívne (aktuálne 

právne normy a poradenstvo) dôležité pre  prevádzku školy. 

V auguste boli vo vestibule školy  inštalované tabule oboznamujúce žiakov i návštevníkov školy 

s históriou Slovenského národného povstania, ich hodnota je 1 584 €. Obsah sme vytvárali 

v spolupráci s miestnou organizáciou Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá sa podieľala na 

úhrade za grafické práce na tomto projekte v hodnote 270 €. 

Z dôvodu zrýchlenia a zefektívnenia čistenia podláh v telocvični sme zakúpili umývací podlahový 

automat s príslušenstvom  za 2 100 €, pre bezpečnejšiu prácu upratovačiek a školníka nové 

rebríky – 290 €, do všetkých žiackych toaliet boli zakúpené zásobníky na toaletný papier 

a toaletný papier v hodnote 739 €.  

Rôzne opravy  – oprava modulu na plynový kotol za 650 €, oprava dataprojektora 226 €, výmena 

plynového čerpadla 306 €. 

Školská jedáleň, ktorá  zabezpečovala v školskom roku 2015/2016 stravovanie takmer pre 200 

stravníkov,  zakúpila pre svoje potreby kuchynský riad a kuchynské náradie za takmer 400 €, 

stoličky do jedálne za 2 864 €. Oprava vpustí a čistenie lapačov tuku stálo spolu takmer 400 €. 

 Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti našich žiakov sa každoročne vykonáva revízia telocvičného 

náradia (hoci nie je povinná) a boli vykonané všetky potrebné revízie – revízia  schodovej plošiny, 

revízia celého elektrického zariadenia,  plynovej kotolne, hasiacich prístrojov a požiarnych 

vodovodov – všetko v sume 1 145 €. 
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§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2015/ssz/protokol.php?id_prot=AKKDFQCNED 

 

§ 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 

Koncepčné zámery rozvoja školy 

1. Skvalitniť vyučovací proces zavádzaním výukových programov a IKT do vyučovania 

2. Skvalitniť komunikáciu žiakov v cudzom jazyku  

3. Prostredníctvom vlastných projektov  získať rodičov pre aktívnejšiu spoluprácu  

Vyhodnotenie: 

Cieľ 1: Daný cieľ je súčasťou dlhodobého strategického cieľa zameraného na získanie IKT 

zručností. Aj v tomto školskom roku sa učitelia s cieľom zdokonalenia zručností pre prácu s IKT 

vzdelávali v rôznych kurzoch a seminároch. Prostredníctvom národného projektu – Aktivizujúce 

metódy vo výchove , do ktorého bola naša škola v minulom školskom roku  zapojená, sa  

skvalitnilo vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa 

na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove ako nástroja na 

eliminovanie výchovných problémov, formovanie základných hodnotových systémov 

a zvyšovanie mediálnej gramotnosti a to nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými 

informačnými technológiami. Je zameraný na tieto oblasti výchovy :  

Inovovať profesijné kompetencie formou zdokonaľovania zručností, schopností, vedomostí 

zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Naučiť jeho účastníkov pracovať so základnými technológiami, ktoré deti majú veľmi rady. 

Učitelia musia byť atraktívnym a adekvátnymi partnermi digitálne zdatnej mládeže. 

Za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu zavádzaním výukových programov sme zakúpili 

výukové softvéry na predmety dejepis, občianska náuka, fyzika a matematika (slovné úlohy) , 

animačný softvér Animuj svoj svet učí žiakov kreativite, k vytváraniu vlastných filmových 

animácií, vďaka interaktívnemu programu ALF máme prístup k online testom a možnosť zadávať 

žiakom úlohy prostredníctvom testov ALF, ktoré po prihlásení sa na webstránke školy môžu 

v stanovenom časovom rozpätí vypracovávať v domácom prostredí. Vyučujúce 1. stupňa sa 

zaregistrovali do projektu Moja prvá škola, ktorý nám umožní bezplatne získať ďalšie hodnotné 

digitálne materiály  pre výučbu.  

Vďaka projektom Digiškola, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2015/ssz/protokol.php?id_prot=AKKDFQCNED
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všeobecnovzdelávacie predmety a AMV (Aktivizujúce metódy vo výchove) sme získali 3 

interaktívne tabule, 3 dataprojektory, 20 tabletov a 2 notebooky. Tabule a dataprojektory boli 

nainštalované v triedach na 2. stupni a tablety sa využívajú na vyučovanie v  tabletovej učebni, 

kde sa naši žiaci vzdelávajú a zdokonaľujú si zručnosti pre prácu s novými technológiami. 

V rámci projektu Digiškola, ktorý spolupracuje s firmou Samsung, sme za výhodných podmienok 

získali aj softvér  Samsung School na manažment tabletovej učebne. 

Škola je zapojená i  do projektov – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania. 

Vďaka všetkým týmto projektom škola získala ďalšiu IKT techniku a softvér. V súčasnosti sú už 

vo všetkých triedach interaktívne tabule, učitelia využívajú získané výukové programy a softvér a 

vďaka predĺženiu licencií k rôznym výukovým portálom (Virtuálna knižnica, Datakabinet,) 

učitelia majú  prístup k veľkému množstvu podporných didaktických materiálov, ktoré využívajú 

na svojich vyučovacích hodinách. Táto skutočnosť veľkou mierou pomáha preklenúť i dočasný 

nedostatok printových materiálov (učebnice a pod.) a zatraktívniť vyučovanie. 

 

Cieľ 2: V súvislosti s plnením tohto cieľa sme žiakov zapájali do všetkých vzdelávacích i 

zábavných aktivít s cieľom zlepšiť ich komunikáciu v cudzom, najmä anglickom jazyku. 

Podporujeme účasť našich žiakov na olympiáde v anglickom jazyku, na rôznych vedomostných i 

zábavných kvízoch - pripravené vyučujúcimi cudzích jazykov. Žiaci sa zdokonaľujú v jazykoch aj 

prostredníctvom tvorby projektov na rôzne témy z anglického, nemeckého i ruského jazyka. 

Využívame všetky možnosti na komunikáciu v cudzom jazyku - sprievodné slovo počas 

zábavného dopoludnia pre žiakov 2. stupňa Halloween párty už tradične je  vedené žiakmi v 

anglickom jazyku, žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia v angličtine,  riešili rôzne zábavné 

vedomostné kvízy, čím si obohacujú slovnú zásobu z cudzieho jazyka. Na mnohých miestach 

v  priestoroch školy sú umiestnené obrazové tabule v anglickom jazyku, so zámerom lepšieho 

zapamätania si niektorých gramatických javov i anglických slov.   V minulom školskom roku bola 

žiakom ponúknutá možnosť navštevovať kurzy anglického jazyka jazykovej školy SHANTI, ktoré 

sú na našej škole, žiaci nemusia nikam cestovať. V súlade so školským vzdelávacím programom 

sa v našej škole vyučuje cudzí jazyk povinne od prvého ročníka a v triedach 2. stupňa sa 

vyučovala angličtina 4 hodiny  týždenne, pričom jedenkrát v týždni mali žiaci dvojhodinovku, 

z ktorej  druhá hodina bola venovaná konverzácii s cieľom zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov. 

Kladieme dôraz na zabezpečenie odborného vyučovania cudzích jazykov. Aj v tomto školskom 

roku sa všetky cudzie jazyky (anglický, nemecký a ruský) odúčali odborne.  

Počas prvého týždňa letných prázdnin sa u nás v škole konal letný kurz anglického jazyka pre 

prihlásených žiakov, organizovaný Evanjelickým zborom augsburského vyznania v Sučanoch.  
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Cieľ 3: Aj v tomto školskom roku sme zaznamenali pomerne dobrú spolupráca rodičov  a 

zákonných zástupcov  žiakov so školou.  Táto spolupráca napomáha tomu, aby deti do školy 

chodili radšej. Nadväzujeme najmä na spoluprácu  s rodičmi integrovaných žiakov, ktorá  sa 

začala pred niekoľkými rokmi pomocou našich vlastných projektov zameraných na žiakov so 

ŠVVP.  Rozhodli sme sa  pokračovať v podobných projektoch a aktivitách a rozšírili sme projekty 

aj na ostatných žiakov a ich rodičov. V tomto roku sme organizovali spoločné popoludnia rodičov, 

žiakov a učiteľov. Využívame športové pomôcky pre netradičné športy a kolobežky, ktoré sme 

získali z projektov, do ktorých sa škola počas minulého  školského roka zapojila. Tieto podujatia 

veľkou mierou prispievajú  k lepšiemu vzájomnému poznaniu, porozumeniu a spolupráci medzi 

školou a rodinou. 
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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 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky: 

 zapojenie školy do národných projektov „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

stredných školách s využitím elektronického testovania“ a „Moderné vzdelávanie – 

digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ a „Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ 

 vysoká odbornosť vyučovania  

 zvyšovanie kvalifikovanosti viacerých pedagogických zamestnancov absolvovaním 

predatestačného vzdelávania k 1. a 2. atestácii  

 zvyšovanie počtu učiteľov s 1. a 2. atestáciou 

  zručnosti pedagógov pri využívaní IKT vo vyučovaní  

 dve vybavené počítačové učebne, tabletová  učebňa  

 učebňa IKT s interaktívnou tabuľou  

 všetky triedy vybavené interaktívnymi tabuľami  a ozvučením  

 moderne vybavená učebňa fyziky  

 jazykové laboratórium  

 dobre vybavená školská knižnica  

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP  

 podmienky pre integráciu žiakov s telesným postihnutím  

 školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa 

 špeciálne triedy  

 veľmi dobrá spolupráca so sociálnou komisiou v obci a so sociálnym referátom pri OcÚ 

Sučany  

 osobitná pozornosť žiakom z rodín v hmotnej núdzi a žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 zapájanie sa do projektov a vytváranie vlastných  

 uplatnenie našich absolventov - gymnázia, stredné školy, ostatné  

 možnosti pre sociálny a osobnostný rozvoj žiakov v mimoškolskej činnosti - krúžky, 

elokované triedy ZUŠ, kurzy jazykovej školy SHANTI 

 dobré priestorové a materiálne podmienky školy  
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 výborné podmienky pre športové aktivity (multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou, dve 

telocvične, asfaltové ihrisko, tenisové kurty)  

 oddychová zóna s detským ihriskom s preliezkami 

 dobrá spolupráca s externým prostredím školy - rada rodičov, rada školy, zriaďovateľ, 

materská škola, oba farské úrady, obecná polícia, PZ SR, hasiči, klub dôchodcov 

  dobrá spolupráca s poradenskými  zariadeniami  

 služby pre žiakov, rodičov, verejnosť  

 dobré podmienky na realizáciu rôznorodých záujmových aktivít  

 kreativita pedagógov  

 prezentácia výsledkov na verejnosti  

 výborné výsledky žiakov v športových, vedomostných a umelecko - tvorivých súťažiach  

 esteticky upravené okolie i samotný interiér školy 

Slabé stránky: 

 neregulované ústredné kúrenie, nevyhovujúce podlahy, zastarané a poruchové zariadenie 

toaliet pre žiakov v južnej časti budovy 

 prístup  do    areálu  -  ničenie  majetku, poškodzovanie budovy, znečisťovanie okolia 

 náročná spolupráca s rodičmi žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia  

 pomerne vysoký počet žiakov z rodín v hmotnej núdzi a z málopodnetného prostredia  

Príležitosti: 

 postupné zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie žiakov  

 IKT technológie vo výchovnovzdelávacom procese 

 výborné  podmienky pre športovú a pohybovú činnosť žiakov  

 zlepšovanie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov  

 postupné zlepšovanie materiálno technických podmienok školy  

 využívanie školských priestorov v popoludňajších hodinách žiakmi, študentmi, rodičmi, 

verejnosťou - realizáciou projektov  

 obecná knižnica v priestoroch školy, žiacka knižnica  

 elektronizácia školskej knižnice  

 získavanie finančných zdrojov cez dostupné rozvojové projekty, granty, vlastnou 

činnosťou a od sponzorov  

 účelové využívanie ďalších priestorov školy  
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 nadštandardné služby  

 organizovanie tematických dní  

 návšteva významných osobností (spisovatelia, výtvarníci, športovci) 

Riziká: 

 nepriaznivý demografický vývoj  

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu podláh, rekonštrukciu sociálnych zariadení,  

šatní a toaliet v telocvični, ŠKD, ústredného kúrenia, elektrického zariadenia  

 blízkosť obce k mestu (odchod žiakov do súkromných, športových – futbal, hokej, a 

cirkevných škôl )  

 pokles pohybovo nadaných detí v bežnej populácii  

 často a neúmerne rýchlo menená legislatíva aj v priebehu školského roku  

 stále klesajúci záujem žiakov o vzdelávanie 

 prijatie takmer všetkých absolventov základných škôl na štúdium strednými školami 

i napriek nie vždy primeraným študijným výsledkom pre dané študijné odbory 

 strata motivácie učiť sa 
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2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  

Prostredie veľkou mierou prispieva na formovanie  a výchovu žiakov, ktorí v škole  trávia veľkú 

časť dňa. Preto je veľmi dôležité, aby  nielen interiér, ale aj exteriér školy bol esteticky a účelne 

upravený.  Z vlastných prostriedkov prebudované a zrevitalizované átrium sa nám darí udržať v 

stave, aký stále lahodí oku nielen našich žiakov, ktorí ho nazvali "kamienkovou  záhradou ", ale aj 

návštevníkov školy. Obec zabezpečila úpravu zelene a kosenie trávnikov v okolí školy. 

Školský rozvrh hodín  bol aj v školskom roku 2015/2016  zostavený  s prihliadnutím  na  

psychohygienické požiadavky.  Priestory školy sú  prispôsobené  tomu, aby  sa  žiaci  v škole  

cítili  komfortne a aj  oni sú  vedení k udržovaniu čistoty a poriadku. Každý žiak školy má vlastnú 

uzamykateľnú skrinku, neevidujeme takmer žiadne  krádeže a miznutie vecí. 

V rámci inovatívneho mliečneho projektu spoločnosti RAJO mali žiaci opäť počas celého 

školského roku k dispozícii automat na mliečne nápoje, škola bola zapojená aj do projektu 

Školské ovocie. 

V rámci zabezpečenia priaznivých psychohygienických podmienok pri zápise detí do prvého 

ročníka sme zabezpečili prítomnosť špeciálneho pedagóga, psychológa a takisto i pedagóga z 

miestnej materskej školy. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú 

zabezpečené špecializované kompenzačné pomôcky - špeciálne upravené lavice, stoličky, 

didaktické pomôcky a 2 asistenti učiteľa. Títo žiaci majú tiež možnosť tak počas vyučovania ako 

aj v čase prestávok navštevovať učebňu školskej špeciálnej pedagogičky, kde je im venovaná 

zvýšená pozornosť. Rovnako aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia mohli tráviť čas po 

vyučovaní v tejto učebni. 

V mimo vyučovacom čase majú žiaci našej školy možnosť umelecky sa vzdelávať v triedach ZUŠ 

F. Kafendu Vrútky elokovaných u nás v škole - nemusia cestovať do Martina alebo do Vrútok. 

Ďalší rozvoj osobnosti našich žiakov zabezpečuje aj bohatá krúžková činnosť a mimoškolské 

aktivity organizované školou zamerané tak na rozvoj osobnosti žiakov ( tvorivé dielne, súťaže, 

Noc s Andersenom, Noc v škole a pod.)  ako aj na relaxáciu ( diskotéky, športové súťaže).  

Z rozpočtu školy boli zakúpené do všetkých žiackych toaliet zásobníky na toaletný papier, papier 

je pravidelne doplňovaný. Aj to pomáha  zvýšiť komfort našich žiakov . 
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§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Aj v tomto školskom roku v popoludňajších hodinách mali žiaci našej školy možnosť navštevovať 

elokované triedy ZUŠ F. Kafendu Vrútky v priestoroch našej školy. Tu sa umelecky vzdelávali v 

odboroch výtvarný a hudobný (klavír, flauta). 

27 žiakov sa zdokonaľovalo v kurzoch jazykovej školy SHANTI v angličtine.  

Okrem týchto aktivít naši žiaci pod vedením svojich učiteľov zhotovovali mediálne záznamy 

(fotografie a videozáznamy) zo školských akcií. 

 

Záujmové útvary a počet zapojených žiakov v školskom roku 2015/2016: 

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo záujmové krúžky organizované CVČ Domino 

a CVČ Deep 178  žiakov. 

 

Názov záujmového útvaru Vedúci 

Poznáš svoj kraj? Mgr. Petra Palubjaková 

Futbal 1,  Futbal 2 Mgr. Ján Pánik 

Hravá matematika  Mgr. Mária Petrikovičová 

Loptové hry Mgr. Adriana Vrabcová 

Matematika hrou Mgr. Ivana Remeňová 

Slovenčina hrou I.  Mgr. Júlia Janíková 

Slovenčina hrou II. Mgr. Jarmila Hanáková 

Tanečný Bc. Oľga Demikátová 

Volejbal dievčat Mgr. Adriana Vrabcová 
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§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s Radou rodičovského združenia pri našej ZŠ je už tradične na veľmi dobrej 

úrovni a nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Rodičia nám  pomáhali najmä finančne  pri 

zabezpečení niektorých podujatí pre žiakov: 

 poskytli finančné prostriedky na zakúpenie kníh pre víťazov okresnej súťaže v prednese 

poézie a prózy Moricove Sučany organizovanej našou školou 

 v plnej výške hradili náklady na cestovné žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych 

súťažiach a cestovné žiakom na environmentálne podujatia organizované Centrom 

environmentálnej výchovy Turiec

 uhradili obedy pre žiakov z družobných škôl z moravského Fulneku pri ich návšteve u nás

 prispeli na fašiangový karneval a  Halloween párty

 finančne prispeli na kúpu niektorých učebných pomôcok

 zakúpili 1 interaktívnu tabuľu, projektor s držiakom, magneticko-keramickú tabuľu

 pomáhali pri realizácii tvorivých dielní 

 z finančných prostriedkov rodičov sa platili odmeny žiakov ocenených na konci školského 

roka za celoročnú reprezentáciu školy

Z iniciatívy rodičovského združenia boli aj v tomto školskom roku získané finančné prostriedky z 

2% zaplatenej dane. 

 

Začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytovala 

služby školská špeciálna pedagogička.  Zároveň pre ich rodičov a učiteľov zabezpečovala  

poradenskú činnosť a metodicky usmerňovala činnosť asistentov učiteľa, ktorí s týmito žiakmi 

individuálne pracovali na vyučovacích hodinách. 

Podieľala sa na výchovno-vzdelávacom procese individuálne integrovaných žiakov formou 

individuálnej edukácie ako i spoluprácou s vyučujúcimi, rodičmi, odborníkmi. Vytvárala 

v spolupráci s jednotlivými učiteľmi individuálne výchovno-vzdelávacie programy pre 

integrovaných žiakov. 

Individuálne i skupinovo pracovala so žiakmi so špecifickými poruchami učenia a správania, 

zvýšenú pozornosť z jej strany bola venovaná  najmä autistickému žiakovi, jeho rodičom  

i asistentke učiteľov tohto žiaka poskytovala odborné rady . 

Pracovala so žiakmi s poruchami správania, najmä na 1. stupni. Zameriavala sa na úzku 

spoluprácu s rodičmi navrhovala konkrétne postupy, hľadala možnosti ich uplatnenia v praxi a 
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ďalšieho primeraného vedenia dieťaťa. Akékoľvek problémy začlenených žiakov bez odkladu 

konzultovala s príslušnými poradenskými centrami a zariadeniami, z jej iniciatívy pracovníčky 

Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Žilina, pracovisko Martin i Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin viackrát v školskom roku 

vykonávali rediagnostické i prvotné psychologické vyšetrenia u nás v škole. Týmto sme 

odbremenili rodičov, ktorí si  nemuseli brať voľno z práce, aby mohli so svojim dieťaťom  

absolvovať potrebné vyšetrenie. Na niektoré vyšetrenia do centra sprevádzala žiakov naša školská 

špeciálna pedagogička, pretože častokrát matky z dôvodu, že nemali pre svoje ďalšie deti 

zabezpečené opatrovanie, odmietli ísť s dieťaťom na psychologické vyšetrenie. Išlo najmä o deti z 

rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Okrem toho, na základe upozornenia vyučujúcich, 

školská špeciálna pedagogička v popoludňajších hodinách počas celého školského roka  pracovala 

pravidelne aj so žiakmi, ktorí zaostávali v učení z dôvodov málopodnetného sociálneho prostredia.  

Aj v tomto školskom roku psychologičky z Súkromného centra špeciálnopedagogického 

poradenstva Žilina, pracovisko Martin uskutočnili v 2. ročníku depistáž, avšak, žiaľ, súhlas so 

psychologickým vyšetrením podpísalo len pár rodičov. Spolupráca s týmto centrom je veľmi 

dobrá, bezplatne nám 4 krát ročne zabezpečujú skupinové programy pre žiakov 2. stupňa s cieľom 

prevencie sociálno-patologických javov. Toto zariadenie poskytuje našim žiakom v sprievode 

rodičov  aj filiálne terapie priamo u nich v centre.  

S cieľom zabezpečiť čo najlepšie podmienky autistickému žiakovi sme počas školského roka 

spolupracovali aj s Autistickým centrom Andreas v Bratislave. V škole máme aj žiakov s ťažšími 

psychickými problémami, preto aktívne spolupracujeme aj s primárom Pedopsychiatrického 

oddelenia Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Hrtánkom. V spolupráci s pracovníčkou 

Obecného úradu Sučany sa nám podarilo umiestniť v centre Náruč (občianske združenie) dve naše 

žiačky. Dôvodom bola sociálna zanedbanosť, absencia starostlivosti zo strany rodiny. Už pri 

zápise do 1. ročníka odborne usmerňujeme rodičov detí s oneskoreným psychomotorickým 

vývinom.  

 Práca školskej špeciálnej pedagogičky je veľkým prínosom pre žiakov so špeciálnymi potrebami. 

Je hodnotená veľmi pozitívne nielen zo strany vedenia školy a učiteľov, ale aj zo strany žiakov a 

ich rodičov. 

Aj tento školský rok mala škola pridelené finančné prostriedky na dvoch asistentov učiteľa. Títo 

výrazne pomáhajú pri výučbe začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Spoluprácu s asistentkami učiteľa oceňujú nielen učitelia, ale aj samotní 

žiaci a rodičia. 

Rodičia, ktorí majú prístup k internetu, využili možnosť byť informovaní o práci a výsledkoch 
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svojich detí aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Na webovej stránke školy v rubrike 

Novinky sú rodičia a verejnosť pravidelne informovaní o dianí v škole, na stránke je možnosť 

elektronického odhlasovania zo stravy a elektronického ospravedlnenia žiakov z vyučovania. 

Stránka je pravidelne aktualizovaná. Z každého podujatia sú sprístupnené fotografie. 

Škola spolupracuje s rodičmi na riešení výchovných problémov, poskytuje poradenské služby a 

odporúča odborníkov na riešenie niektorých problémov. Už je pravidlom pre  rodičov a 

zákonných zástupcov, že  každý prvý utorok v mesiaci môžu prísť na popoludňajšie konzultácie k 

triednym učiteľom  a v prípade potreby a požiadaviek konzultovať výchovnovzdelávacie výsledky 

svojich detí aj s ostatnými vyučujúcimi. Aj táto možnosť veľmi prispela k zlepšeniu spolupráce 

a k väčšej informovanosti rodičov, čím môžeme eliminovať niektoré nežiaduce prejavy v správaní 

žiakov. 
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Záver 

 

Vypracovali: Mgr. Marta Lamošová, Mgr. Ľudmila Sýkorová 

V Sučanoch, 24. 08. 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. 08. 2016 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi školy obci Sučany 

 

s c h v á l i ť - n e s c h v á l i ť 

 

Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016 

 

V Sučanoch: 11. 10. 2016  

                                                               Ing. Vladimír Bulej, PhD. 

 predseda Rady školy pri Základnej škole Slovenského národného povstania Sučany 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Obec Sučany 

 

s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e 

Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016 

 

V Sučanoch: ............................. 

 Ing. Vladimír Plžik 

    starosta obce Sučany 


