
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2011/2012 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje o škole 

 

 

Názov školy Základná škola s materskou školou Dolná Strehová 

Adresa školy Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová 

Telefónne číslo, fax 047/4897251     

E-mail strehovazs@gmail.com 

www stránka www.skola.dolnastrehova.sk 

Zriaďovateľ školy Obec Dolná Strehová, štatutár: Ing. Dušan Mališ 

 

 

Vedúci zamestnanci 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ Mgr. Elena Ragačová 

ZRŠ pre MŠ Anna Lešková 

ZRŠ pre ZŠ PaedDr. Anna Malatincová 

 

 

   Rada školy 

 

P.č. Priezvisko a meno, titul Funkcia Zastupuje 

1 Babicová Erika člen rodičov 

2 Bablenová Zuzana, Mgr. člen, predsedníčka RŠ pedagogických zamestnancov 

3 Beľa Marián člen zriaďovateľa 

4 Bystrianska Anna člen pedagogických zamestnancov 

5 Kubišová Stanislava, Bc. člen rodičov 

6 Lisková Vlasta člen nepedagogických zamestnancov 

7 Malatincová Anna člen zriaďovateľa 

8 Marko Stanislav člen zriaďovateľa 

9 Marková Alena člen rodičov 

10 Moravčík Jozef člen rodičov 

11 Šegľa Peter člen zriaďovateľa 



Poradné orgány školy    

1. Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa 

školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a 

opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku 

školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu 

hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Jej náplň je vymedzená v Rokovacom poriadku školy, v Štatúte školy a v Organizačnom 

poriadku školy. 

2. Predmetové komisie, metodické združenie 

Sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno - 

vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a 

tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu na škole. 

 

 

 

 

Samospávne orgány  

1. Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež 

funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Vyjadruje sa k školským 

dokumentom v rámci platnej legislatívy. Spolupráca je na dobrej úrovni.  

2. Rodičovská rada - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov 

týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v 

ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.  

3. Žiacky parlament  - je voleným orgánom zástupcov žiakov druhého stupňa. Schádza sa 

raz mesačne. Názory a pripomienky žiakov berie na vedomie riaditeľ školy a zaoberá sa nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov MZ, PK Meno a priezvisko vedúceho 

Metodické združenie  Mgr. Vladimír Šmelko 

PK spoločensko-vedných predmetov Mgr. Vlasta Demeterová 

PK výchovných predmetov Mgr. Vladimír Štrbík 

PK prírodovedných predmetov Mgr. Veronika Kassayová 



§ 2 ods. 1b 

  

Údaje o počte žiakov školy a školských zariadení 

  

- Základná škola  

  

                                  k  15. 9. 2011            k  31. 8. 2012  Počet žiakov 

so špec. 

výchov.-

vzdelávacími 

potrebami 

Ročník Počet tried Počet 

žiakov 

Počet tried Počet 

žiakov 

1. ročník 1 15 1 16 0 

2. ročník 2 26 2 27 0 

3. ročník 1 18 1 18 1 

4. ročník 1 20 1 18 1 

5. ročník 1 24 1 25 2 

6. ročník 1 28 1 27 0 

7. ročník 1 20 1 20 0 

8. ročník 2 35 2 36 1 

9. ročník 2 29 2 30 2 

SPOLU 12 215 12 217 7 

  

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2011 31. 8. 2012 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 23 23 

  

- Materská škola 

  

  15. 9. 2011 31. 8. 2012 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 22 22 

  

 

 

§ 2 ods. 1c 

 

  

Údaje o počte zapísaných žiakov 

  

  Základná škola Školský klub detí Materská škola 

Počet zapísaných 17 23 22 

Počet prijatých 17 23 22 

Počet odkladov 1                 - - 

  

 

 



Vekové zloženie detí v materskej škole: 

- 11 predškolákov ( z toho 1 dieťa s OŠD) 

-   7 detí  - 4 – 5-ročné 

-   4 deti – 3-ročné 

  

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 30 
Počet žiakov konajúcich prijímacie skúšky  3 

Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 3 

Počet žiakov prijatých bez prijímacích skúšok 27 

 

  

Počty žiakov prijatých na stredné školy a stredné odborné učilištia 
  

Stredné školy s maturitou: 

 

 

Škola Počet 

žiakov 

Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec  2 

SOŠ Lučenec (Zvolenská 83) 8 

SŠ- SOŠ Kremnička, Banská Bystrica 1 

Stredná zdravotná  škola Lučenec 1 

SOŠ Želovce 1 

SOŠ – technická Lučenec 6 

Gymnázium A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš 1 

Gymnázium  B. S. Timravy, Lučenec 1 

SOŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 1 

SOŠ – elektrotechnická Banská Bystrica 1 

SOŠ – Veľký Krtíš 1 

SPŠ - Zvolen 2 

 

 

3. ročné učebné odbory: 

  

Škola Počet 

žiakov 

SOŠ  - Lučenec (Zvolenská 83) 2 

SŠ – SOŠ – Modrý Kameň 1 

 

 

Nepokračuje v ďalšom štúdiu .......................1 žiak (Lukáš Krekáč) 

  

 
 

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    6 

  



  

Počty žiakov prijatých na učebné odbory 

  

Škola Počet 

žiakov 

SOŠ – technická Lučenec (Ružinský, Jekkel, P. Berky, M. Berky – 8. 

ročník ) 

4 

SOŠ – Želovce (Vetráková – 6. ročník) 1 

Nenastúpila- Kretová – 8. ročník 1 

 

  

  

§ 2 ods. 1e 

  

  

Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

  

a) prospech:   

Z celkového počtu 219 žiakov prospelo s vyznamenaním  65 žiakov – 29,95% ( o 1,01 % 

lepšie ako v minulom školskom roku),  prospelo veľmi dobre 31 žiakov – 14,29% ( o 0,67 % 

lepšie), prospelo  112 žiakov – 51,62% ( o 4,12% horšie ako v minulom školskom roku)  a  

neprospelo 8 žiakov – 3,69% (zhoršenie počtu neprospievajúcich žiakov v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom o 1,99%), 1 žiak nebol klasifikovaný – 0,46%. 

 

  

  

I. stupeň 

  

Ročník SJL HGR RCE CTD ANJ/NEJ MAT PDA VLA Priemer 

1. - - - - - - - - - 

2. 1,85 1,37 -  1,67 1,93 1,56 1,56 1,66 

3. 2,11 1,88 1,61 -      2,05 2,00 1,83 1,83 1,90 

4. 1,70 1,64 - 1,29 1,64 2,00 1,58 1,47 1,62 

Priemer 1,89 1,63 1,61 1,29 1,79 1,98 1,66 1,62       1,68 

  

  

  

II. stupeň 

  
Ročník SJL 1AJ/

1NJ 

2AJ/

2NJ 

MAT INF FYZ CHE BIO/

PRI 

DEJ GEG/

ZEM 

TWA CDC CVM 

5. 3,2 2,83 - 2,96 - - - 2,96 2,71 2,86 - - 2,76 

6. 3,19 3,07 2,13 3,3 2,48 3,19 - 2,93 2,93 2,13 2,63 2,14 - 

7. 2,8 2,35 2,4 2,75 - 2,45 2,5 2,75 2,2 2,7 2,45 2,45 - 

8. 2,63 2,2 2,44 3,15 1,8 2,92 2,43 2,78 2,54 2,43 - 2,81 2,63 

9. 2,95 2,69 - 2,70 - 2,56 2,55 2,64 2,45 1,9 - - - 

Priemer 2,95 2,63 2,32 2,97 2,14 2,78 2,49 2,81 2,57 2,40 2,54 2,47 2,70 

  

 

 



Ročník OBN SEE/ 

THD 

HUV VYV TSV/ 

TEV 

RGV ZIP ZMS/

PPB 

FYS Priemer 

5. 2,08 - 1,32 2,08 2,09 1,25 - - - 2,43 

6. 2,41 - 1,3 2,33 2,11 - - - 2,89 2,57 

7. 1,9 1,65 1,00 1,7 1,55 - 1,8 - - 2,20 

8. 2,0 - - - 1,86 - - - - 2,47 

9. 1,51 1,65 1,07 1,57 1,6 - - 1,11 - 2,08 

Priemer 1,98 1,65 1,17 1,92 1,84 1,25 1,8 1,11 2,89 2,35 

  

 

b) správanie:  
Na konci školského roka bolo 30 znížených známok zo správania – o 13 viac v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom. 16 žiakov malo znížené známky zo správania na 2. 

stupeň, 9 žiakov na 3. stupeň a piati žiaci  na 4.stupeň – za opakované porušovanie školského 

poriadku a nedbalú školskú dochádzku. Za vzorné plnenie školských povinností, príkladnú 

reprezentáciu triedy a školy, zberovú činnosť riaditeľka školy udelila 28 žiakom verejnú 

pochvalu, 35 žiakom diplomy a 28 žiakom knižné odmeny. 

 

c) dochádzka 

 

Ročník Zameš. 

hodiny 

Zameš.h. 

na žiaka 

Osprav. 

spolu 

Osprav. 

na žiaka 

Neosprav. 

spolu 

Neosprav. 

na žiaka 

1.  2124 132,75 2124 132,75 0 0,00 

2. 2738 88,07 2738 88,07 0 0,00 

3. 1748 97,11 1748 97,11 0 0,00 

4. 2393 132,94 2393 132,94 0 0,00 

5. 4978 199,12 4910 196,40 68 2,72 

6. 5999 222,19 5928 219,55 71 2,63 

7. 2522 126,10 2469 123,45 53 2,65 

8. 6549 181,92 6443 178,97 106 2,94 

9. 5453 181,77 4572 152,40 881 29,37 

Spolu 34504 159,00 33325 153,5 1179 5,43 

 

 

Výsledky externých meraní 

V testovaní 2011 škola skončila pod celoslovenským priemerom. Príčinou slabých výsledkov 

bola nedostatočná príprava žiakov. Na testovanie z matematiky sa žiaci mohli pripravovať na 

matematickom krúžku. Žiaci si boli vedomí, že výsledok testovania neovplyvní ich prijímanie 

na stredné školy a mnohí si aj napriek slabému výsledku vybrali stredné školy s maturitou a 

na školy boli prijatí.  

 

 

Predmet N N/ZZ PZŠ PÚŠ RNP Sig. PŠ 

SJL 30 2 2,7 45,3 -9,2 -0,45 15.0 

MAT 30 2 3.0 50,7 -6,8 -0,36 29.8 

 

 



 

 Prehľad o počte odborne a neodborne odučených hodín 

  

  
I. stupeň 

 

Predmet Počet odborne odučených 

hodín 

% Počet neodborne 

odučených hodín 

% 

  

Slovenský jazyk a literatúra 33 100,00 0 0,00 

Hravá gramatika 4 100,00 0 0,00 

Rozprávkové čítanie 3 100,00 0 0,00 

Čitateľská dielňa 1 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 0 0,00 14 100,00 

Dopravná výchova 1 100,00 0 0,00 

Vlastiveda 5 100,00 0 0,00 

Matematika 20 100,00 0 0,00 

Prírodoveda 4 100,00 0 0,00 

Pracovné vyučovanie 1 100,00 0 0,00 

Výtvarná výchova 5 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 4 80,00 1 20,00 

Telesná výchova 15 100,00 0 0,00 

Informatická výchova  0 0,00 5 100,00 

Svet práce 1 100,00 0 0,00 

Zelený svet 1 50,00 1 50,00 

Etická výchova 2 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova 4 100,00 0 0,00 

Spolu : 104 83,20 21 16,80 

  

  

 

 

II. stupeň 

  

Predmet Počet odborne  

odučených hodín 

% Počet neodborne 

odučených hodín 

% 

  

Slovenský jazyk a literatúra 33 100,00 0 0.00 

Tvorivá slovenčina 2 100,00 0 0,00 

Prvý cudzí jazyk 28 73,69 10 26,31 

Druhý cudzí jazyk 6 85,71 1 14,29 

Cvičenia z druhého cudzieho jazyka 6 85,71 1 14,29 

Dejepis 12 100,00 0 0,00 

Geografia/Zemepis 8 100,00 0 0,00 

Občianska náuka/ Občianska výchova 7 100,00 0 0,00 

Matematika 22      75,86 7 24,14 

Informatika  0 0,00 5 100,00 

Fyzika 10 100,00 0 0,00 

Seminár z fyziky  1 100,00 0 0,00 

Chémia 9 100,00 0 0,00 

Biológia/ Prírodopis 12 100,00 0 0,00 

Technická výchova/Technika/Svet 

práce 

0 0,00 3 100,00 

Výtvarná výchova 0 0,00 5 100,00 

Hudobná výchova 5 100,00 0 0,00 

Telesná a športová výchova 21 87,50 3 12,50 

Náboženská výchova/ 

Etická výchova 

4 

1 

100,00 

20,00 

0 

4 

0,00 

80,00 

Cvičenia  z matematiky  0 0,00 3 100,00 



Životné prostredie 1 100,00 0 0,00 

Regionálna výchova  0 0,00 1 100,00 

RH: Zemepisný seminár 1 100,00 0 0,00 

RH: Pohybová príprava 1 100,00 0 0,00 

Spolu : 190 81,55 43 18,45 

Spolu I. + II. stupeň: 294 81,12 64 17,88 

  

  

 

§ 2 ods. 1f 

 

 

 

 

 

§ 2 ods. 1g 

 

Údaje o počte a kvalifikovanosti zamestnancov 

 

 

Celkový počet zamestnancov 34 prepočítaných 26,06 

Počet pedagogických zamestnancov 22 Prepočítaných  20,63 

- z toho ZŠ 19 prepočítaných  17,78 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 0,85 

Nepedagogickí zamestnanci 6 prepočítaných 5,43 

- z toho ZŠ 5 prepočítaných 4,83 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedag. zamestnancov 22   

Počet nekvalifikovaných pedag. zamestnancov 0   

 

 

 

 § 2 ods. 1h 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

ZŠ:  -  rozširujúce štúdium                                -  5   zamestnanci   -  1 ukončil 

                                                                                                                          4 pokračujú 

        - cyklické vzdelávanie                               -  2   zamestnanci   – 1 ukončil 

                                                                                                                          1 pokračuje  

                                                                                         

        - inovačné funkčné vzdelávanie                            -  1   zamestnanec  -   ukončil 

MŠ: -inovačné funkčné vzdelávanie                            -   1   zamestnanec  -   začal             

 

§ 2 ods. 1i 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

ZŠ: 

 



- podiel na kultúrno-spoločenských akciách v obci (Deň matiek, Uvítanie detí do života,    

Madáčovské dni, Posedenie s dôchodcami , 50-te výročie vzniku školy, Rozsvietenie 

vianočnej výzdoby v obci) 

- zapojenosť žiakov do športových súťaží v rámci okresu (cezpoľný beh, futbalové 

družstvo mladších a starších žiakov 

- reprezentácia školy v predmetových olympiádach, v recitačných, speváckych 

a výtvarných súťažiach 

- 16. ročník Behu proti drogám ulicami Dolnej Strehovej 

- prezentácia divadelného krúžku – Pasovanie prvákov 

- zverejňovanie výsledkov práce školy v regionálnej tlači a v Dolnostrehovskom 

spravodajcovi 

 

MŠ 

     Počas roka sa v MŠ uskutočnilo 28 aktivít zameraných na prírodu, šport, ľudové tradície, 

pamätné dni, spoluprácu so ZŠ a rodičmi. Z objektívnych príčin sa nekonali: 

- návšteva kaštieľa – prebieha rekonštrukcia 

- predplavecká príprava – problém s dopravou (náhradné riešenie – kúpanie v bazéne na 

školskom dvore) 

- spoločné podujatie v obvode – dlhodobá PN vedúcej MZ 

- školský výlet – zlá ekonomická situácia v rodinách 

Pribudli: 

- deň otcov – výroba darčekov 

- dopravno-športová olympiáda – MDD 

- otvorená hodina angličtiny 

- prezentácia práce, odovzdávanie diplomov 

Obecné aktivity: 

- stretnutie s dôchodcami, Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome 

- Beh rpoti drogám 

Aktivity v MŠ: 

- Stretnutie so starými rodičmi 

- Mikuláš – vianočná besiedka 

- Fašiangový karneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 ods. 1j 

  

Projekty 

      ZŠ   -  Zelená škola – škola získala certifikát 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

-  

         

     MŠ   -  Národný program podpory zdravia 

 ( spôsoby ochrany zdravia, zdravý životný štýl - šport, zdravé potraviny – príprava  

                 Šalátov, potreba ústnej hygieny – návšteva pracovníčok RÚVZ, bezpečnosť na  



                 cestách – DVD Bécépačik, návšteva pracovníkov polície)  

        -  Počítač – môj kamarát (deti získali základné elementárne zručnosti práce s počíta- 

           Čom, budovali si vyvážený vzťah k technológiám) 

        -  Z truhlice starých materí  (spoznávanie kultúrneho dedičstva svojich predkov,  

            utváranie vzťahu k ľudovej kultúre, spoznávanie zvykov, pranostík, piesní  

            a riekaniek, utváranie si vzťahu k regiónu) 

 

 § 2 ods. 1k 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

     

   V materskej škole bola vykonaná inšpekcia v dňoch 01. 02. 2005 a 03. 02. 2005 

s nasledovnými závermi: 

     Výchovno-vzdelávacia činnosť učiteliek bola efektívna. V ich pedagogickej práci boli 

uplatňované všeobecno-didaktické metódy, ktoré boli prispôsobené zvláštnostiam, špecifikám 

a osobitostiam dieťaťa predškolského veku. V súčinnosti s výberom vhodných metód 

vystupovala do popredia aj aktivizácia, ktorá vo veľkej miere zapojila deti do činnosti. Bol 

vytvorený rovnocenný partnerský vzťah, v ktorom malo dieťa i učiteľka rovnakú dôstojnosť. 

Deti majú rozvinutú schopnosť riešiť veku primerané úlohy, dobre reagujú na podnety, na 

motiváciu a stimuláciu. Úmerne rozvoju ich rozumových schopností a na základe praktických 

skúseností vedia pomenovať a opísať prácu lekára a zdravotnej sestry a v hre napodobniť ich 

činnosť. Deti majú dostatok príležitostí na triedenie predmetov podľa tvaru, veľkosti a farby. 

Aktívne riešili úlohy súvisiace s prikladaním rôznych predmetov k sebe tak, aby sa navzájom 

prekrývali formou monitorovanej hry. Rečový prejav detí je na veku primeranej úrovni. Ich 

vedomosti, schopnosti a zručnosti sú vzhľadom k plnenému Programu výchovy 

a vzdelávania... na dobrej úrovni.  

     Podmienky individuálneho rozvoja osobnosti detí sú na veľmi dobrej úrovni. MŠ vytvára 

podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií školy na dobrej úrovni, spolupracuje so 

základnou školou, zapája sa do aktivít spoločenského, kultúrneho aj športového charakteru 

organizovaných inými inštitúciami a organizáciami. 

     MŠ má vytvorené veľmi dobré personálne podmienky. Priestorové a materiálno-technické 

podmienky sú na dobrej úrovni. Vybavenosť pedagogickou a detskou literatúrou je na dobrej 

úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania celkovo sú veľmi dobré. 

     Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú spracované na dobrej úrovni. Strategické 

a operatívne ciele sú veľmi dobre spracované a smerujú k rozvoju MŠ. Odborné 

a pedagogické riadenie a kontrolný systém je na dobrej úrovni. Vnútorný informačný systém 

je na dobre prepracovaný, v praxi účinný a funkčný. Predškolská výchova sa realizuje podľa 

PV a V, v súlade so školskou legislatívou. MŠ vytvára dobré podmienky na zaškolenie detí. 

Dokumentácia MŠ je v súlade s platnou legislatívou, vypracovaná a vedená na dobrej úrovni. 

Rozhodovanie sa realizuje v súlade s platnou legislatívou. 

      Celkové výsledky dosiahnuté v materskej škole (1,55) sú lepšie ako výsledky dosiahnuté 

v materských školách v SR (1,10) a v Banskobystrickom kraji (1,29) v školskom roku 

2003/2004 (Príloha č. 1). 

  

Školská inšpekcia hodnotí na: 

veľmi dobrej úrovni 

- podmienky výchovy a vzdelávania 

dobrej úrovni 

- kvalitu priebehu a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 

- riadenie MŠ 



  

 Kľúčové pozitívne stránky školy: 

- kvalitný projekt  „Škola podporujúca zdravie“, ktorý je rozšírený o projekt 

„Regionálna výchova“ 

  

     Tematická inšpekcia bola v základnej škole vykonaná v dňoch 11. - 12. 12.2008 a 15. – 

16.12.2008 s nasledovnými závermi: 

     Medzi silné stránky školy patrí uplatňovanie všeobecných zásad vyučovania, najmä súlad 

cieľov a obsahu učebných tém s učebnými osnovami, osvojovanie poznatkov v súlade 

s požiadavkami vzdelávacích štandardov, organizácia vyučovacích hodín a uplatňovanie 

spätnej väzby. Vyučovanie bolo realizované vo výrazne pozitívnej atmosfére, k čomu prispelo 

najmä rešpektovanie správania a vyjadrovania žiakov, tiež posilňovanie ich sebadôvery. Pri 

rozvíjaní poznávacích a učebných kompetencií žiakov väčšina učiteľov sprístupňovala 

poznatky zrozumiteľným spôsobom s dôrazom na vytváranie predstáv a postupov praktických 

činností, vo vyučovaní podporovala ich praktickú aplikáciu, v malej miere zadávali úlohy 

žiakom, ktoré vyžadovali tvorivé alebo divergentné riešenia. Slabšími stránkami vyučovania 

učiteľmi sú nediferencovanie úloh a činností  pri zohľadňovaní vzdelávacích potrieb 

jednotlivcov, nezadávanie úloh na získanie informácií z rôznych zdrojov pri uplatňovaní 

informačných a komunikačných technológií, ako aj nepodporovanie vzájomnej komunikácie 

žiakov činnosťami vo dvojiciach alebo v skupinách, nezadávanie úloh vyžadujúcich od 

žiakov vzájomnú spoluprácu a pomoc pri rozvíjaní ich personálnych a sociálnych 

kompetencií.  

      Medzi silné stránky učenia sa žiakov patrí záujem žiakov o učenie a osvojovanie si 

vedomostí a zručností. Väčšina z nich sa vyjadrovala k daným učebným témam zrozumiteľne 

a vecne správne. Prezentovať svoje poznatky a zručnosti a využiť ich v praktickej činnosti 

vedela prevažná časť žiakov, ktorí spracovávali a dokončovali úlohy v dohodnutej kvalite 

a čase. Problémy mali v samostatnom navrhovaní riešení úloh a postupov. Na základe 

zistenia, skúmania, pozorovania a riešenia úloh nevedela asi tretina žiakov samostatne tvoriť 

závery. 

     Celková dosiahnutá úspešnosť žiakov 4. ročníka v teste zo slovenského jazyka a literatúry 

bola 58,8 %, čo je málo vyhovujúca úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov 

a z matematiky 66,5 %, čo je priemerná úroveň dosiahnutých vzdelávacích výsledkov. 

Úspešnosť žiakov 9. ročníka v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 53,6  

a z matematiky 51,5 %, čo je v oboch predmetoch málo vyhovujúca úroveň dosiahnutých 

vzdelávacích výsledkov. 

  

 

 

 

 

§ 2 ods. 1l 

 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

V školskom roku 2011/2012 ZŠ využívala na vyučovanie 12 klasických tried, 3 učebne IKT 

a jednu učebňu s interaktívnou tabuľou. Triedy sú vybavené modernými lavicami a stoličkami 

s nastaviteľnou výškou. V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ sme zo 

ZŠ v Závade (došlo k jej zrušeniu) získali 5 stolových počítačov s príslušenstvom, 1 

dataprojektor a 1 notebook. Na základe Zmluvy o bezodkladnom prevode majetku štátu  



v rámci národného projektu MPC Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

získala škola pre pedagogických pracovníkov 2 notebooky.  

  

V priebehu školského roka sa uskutočnili: 

 

      -     rekonštrukcia priestorov šatne  

      -     zakúpenie šatňových skriniek do 1. aj 2. budovy 

      -     rekonštrukcia skladu čistiacich prostriedkov 

      -     nátery tabúľ 

      -     nátery dverí v druhej budove 

-  nákup učebných pomôcok 

- naďalej  chýbajú priestory na zriadenie špeciálnych učební pre výučbu cudzích 

jazykov,  prírodovedných predmetov a školskej knižnice 

  

 

ŠKD: 

- nemáme osobitné priestory, ŠKD funguje v triede, v ktorej  sa dopoludnia vyučuje 

 

MŠ: 

- dokončenie výmeny vodovodnej prípojky 

- úprava terénu, sfunkčnenie bazéna na školskom dvore 

- obnovenie skalky pred budovou 

- zakúpenie inovačnej učebnej pomôcky LOGICO PRIMO  

- nepodarilo sa zabezpečiť stôl do altánku na školskom dvore      

  

§ 2 ods. 1m 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

-sú uvedené vo výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2011, ktorý tvorí prílohu tejto 

správy 

 

 

§ 2 ods. 1n 

 

Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 

  

ZŠ: 

a/  Počas celého školského roka sme upevňovali dobré medziľudské vzťahy medzi učiteľmi 

a žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, zamestnancami školy navzájom a žiakmi 

navzájom. Neobdržali sme žiadne sťažnosti. Spokojnosť nemôžeme vyjadriť so vzájomnými 

vzťahmi medzi žiakmi, kde sme viackrát riešili vzájomné ubližovanie si i za prítomnosti 

rodičov a polície.  

b/ Vyučujúci prehlbovali záujem žiakov o vzdelávanie a prácu v škole zaraďovaním 

zaujímavých motivačných úloh, uplatňovaním tvorivosti, rozvíjaním samostatnosti. 

Pravidelne ich viedli k zodpovednosti za výsledky svojej práce a k sebahodnoteniu.  

c/  Naša škola bola už siedmy rok zapojená v projekte Zelená škola, v rámci ktorého sme 

obohacovali výchovno-vzdelávací proces o problematiku ochrany životného prostredia, 

zdravia a zdravého spôsobu života. Uplatňovali sme základy prevencie drogových závislostí 



a realizovali sme aktivity podporujúce zdravie: 16. ročník Behu proti drogám ulicami Dolnej 

Strehovej, Týždeň zdravej výživy, Deň jablka, Týždeň bez sladkostí.  

d/  Podporovali sme zavádzanie moderných informačných technológií do jednotlivých 

vyučovacích predmetov využívaním IKT. Dve vyučujúce pokračovalo vo vzdelávaní v oblasti 

cudzích jazykov  a dve vyučujúce v rámci Modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ. 

e/  Nepodarilo sa nám na požadovanej úrovni prehlbovať spoluprácu školy a rodiny. Je mnoho 

rodín, ktoré sa o prácu svojich detí nezaujímajú, nezúčastňujú sa rodičovských združení 

a nedostavia sa do školy ani na predvolanie. V tejto oblasti sme účinne využívali pomoc 

asistentky učiteľa.  Z dôvodu zlepšenia tejto situácie sme sa prihlásili do projektu 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.  

f/  V rámci prevencie kriminality žiakov sme uskutočnili besedy so psychológmi zamerané na 

predchádzanie rizikového správania žiakov. Zamerali sme sa na zmysluplné využívanie mimo 

vyučovacieho času aktívnou činnosťou žiakov v záujmových krúžkoch – pracovalo 18 

krúžkov a zapojených bolo 214  žiakov – 99,53 %, . 

 

§ 2 ods. 1o 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

  

 

 

ZŠ – SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- zvyšovanie počítačovej gramotnosti 

u žiakov  v rámci rozširujúcich hodín 

a záujmových krúžkov 

- uplatňovanie všeobecných zásad 

vyučovania  

- dosahovanie pozitívnej atmosféry na 

vyučovaní  

- dobré výsledky v okresných kolách 

predmetových olympiád, literárnych, 

speváckych a    športových   súťaží 

- aktívna práca žiakov v záujmových 

útvaroch  

 

- nediferencovanie úloh a činností pri 

zohľadňovaní  vzdelávacích potrieb 

jednotlivcov 

- nezadávanie úloh na získanie 

informácií z rôznych zdrojov pri 

uplatňovaní informačných 

a komunikačných technológií 

- nízky záujem žiakov o učenie 

a nedostatočná príprava na 

vyučovanie ( vzhľadom na sociálne 

prostredie mnohých žiakov absentuje 

dlhodobejší životný cieľ dieťaťa 

a s tým často súvisiaca aj slabá 

motivácia zo strany rodičov) 

- nepriaznivá školská dochádzka  

- demotivačne pôsobia kritériá 

prijímania žiakov na stredné školy  

- krátkodobý efekt vyučovania (najmä 

u žiakov s nesystematickou alebo 

žiadnou domácou prípravou) 

- krátkodobý efekt pohovorov s rodičmi 

- neslušné správanie žiakov medzi 

sebou a niekedy aj k vyučujúcim 

 

 

Príležitosti Riziká 



- zapájanie sa do vyhlásených projektov 

- možnosť získania finančných 

prostriedkov z fondov 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

- prezentácia výsledkov práce školy – 

pravidelná aktualizácia webovej 

stránky 

- nové metódy a postupy k zlepšeniu 

kvality edukačného procesu 

- vo vyučovacom procese rozširovať 

využívanie informačných technológií 

vo všetkých predmetoch 

 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nárast počtu žiakov s poruchami 

učenia a správania 

- nedostatok priestorových podmienok 

na vybavenie špeciálnych učební 

- nedostatok finančných prostriedkov 

pre ďalší rozvoj školy 

- nedostatok financií na odmeňovanie 

učiteľov 

 

 

 

 

 

ŠKD – SWOT analýza 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- dosahuje dobré výsledky pri príprave 

žiakov 

 na vyučovanie. 

      -     spolupráca s triednymi učiteľom 

      -     dobré výsledky dosahuje aj v jednotlivých 

             záujmových činnostiach 

                                                                                                                                           

   

 

- slabá spolupráca zo strany 

rodičov 

 

  

Príležitosti Riziká 

  

  

 

 

 

  

 

MŠ – SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- odbornosť učiteliek a kvalitná 

výchovno-vzdelávacia práca, 

dosahované výsledky 

- aktivity školy, prezentácia na 

verejnosti, jej image 

- zrekonštruovaný interiér a exteriér 

- nerealizácia vzdelávanií,  

na ktoré sa učiteľky prihlásili 

- obmedzené finančné zdroje 

- chýbajúci internet 

- nedostatočná úroveň práce  

s počítačom 



– kvalita a estetika prostredia 

- dobrá spolupráca s rodinou, ZŠ, 

zriaďovateľom a inými inštitúciami 

- vyrovnaný kolektív s chuťou 

pracovať s deťmi, dobré pracovné 

vzťahy, vysoká pracovná morálka 

 

Príležitosti Riziká 

- ŠVP pre MŠ – Dieťa a svet – jeho 

prezentácia verejnosti 

- ŠkVP – možnosť profilácie svojej 

MŠ 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických  

zamestnancov 

- kvalitná spolupráca 

- získavanie finančných zdrojov 

- celospoločenské trendy 

- nedostatočné financovanie 

- riziko vyhorenia 

 

   

  

 

Návrh opatrení na zlepšenie výchovy a vzdelávania: 

 

- ZŠ:  

  

 1.   Kultúru školy viesť tak, aby vznikali podmienky pre vnútorný rozvoj silných stránok                                                 

školy. 

T: trvalý                                                                           Z.: pedagogickí zamestnanci  

 2.   Na žiakov výchovne pôsobiť v duchu vzájomnej tolerancie, rešpektovania osobnosti     

 a názoru.  

 T: trvalý                                                                           Z.: pedagogickí zamestnanci  

 3.   Zadávať žiakom úlohy na získanie informácií z rôznych zdrojov  pri uplatňovaní  

 informačných a komunikačných technológií. 

  T.: trvalý                         Z.:  pedagogickí zamestnanci         

 4.   Zvýšenú  pozornosť na vyučovacích hodinách venovať spätnej väzbe a     

sebahodnoteniu. 

T.: trvalý                          Z.:  pedagogickí zamestnanci 

 5.   Pravidelne analyzovať dosahované výsledky žiakov, nedostatky v jednotlivých    

ročníkoch na MZ a PK, prijímať opatrenia na ich odstránenie 

T.: trvalý                          Z.:  vedúci MZ a PK 

6.   Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, sociálnou kuratelou, príslušnými orgánmi štátnej a  

verejnej správy za účelom zlepšenia školskej dochádzky. 

T.:  trvalý                                                                            Z.:  triedni učitelia 

7.   Získavať rodičov pre jednotný postup v škole a rodine.  

T.:  trvalý                                                                            Z.:  pedagogickí zamestnanci        

  

  

  

- MŠ 

1. Skvalitniť edukačný proces inovovaním ŠkVP – zapracovaním rozpracovaných 

prierezových tém, zapojením do nových projektov a aktivít. 



T: trvalý                                                                             Z: pedagogickí zamestnanci MŠ 

2. Presvedčiť zriaďovateľa o potrebe zavedenia internetu do MŠ. 

T: do 31. 12. 2012                                                                 Z: ZRŠ pre MŠ 

3. Skvalitniť plánovanie a prácu s počítačom. 

T: do konca školského roka 2012/2013                               Z: pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

 

 

§ 2 ods. 1g 

 

ÚSPEŠNOSŤ  ŽIAKOV V OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH:  

 

 

 Obvodné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Geografická 

 olympiáda 

V. Kľuková -účasť 

M. Babic -účasť 

E. Kelemenová - účasť 

  

Chemická 

olympiáda 

B. Kováčová – ÚR – 2.m. 

G. Hegedüšová – ÚR – 4.m. 

  

Fyzikálna  

olympiáda 

R. Berky - účasť   

Biologická  

olympiáda 

M. Martinková – ÚR – 4. m. 

V. Osacká – ÚR – 5. m. 

L. Mlynáriková – ÚR – 4.m. 

M. Babic – ÚR – 3. m. 

S. Kováčiková - účasť 

  

Matematická 

olympiáda 

K. Hegedüš – ÚR – 6. m. 

B. Kováčová - účasť 

  

Olympiáda 

v SJ 

G. Hegedüšová – ÚR – 4.m.   

Olympiáda 

v AJ 

M. Rác – účasť 

K. Moravčíková - účasť 

  

Olympiáda 

v NJ 

D. Kamasová - účasť   

Dejepisná  

olympiáda 

M. Belovová – ÚR – 8. m. 

D. Kamenský – ÚR – 5. m. 

  

Prečo mám rád 

slovenčinu 

  K.Moravčíková- účasť 

V. Dobrová - účasť 

Šperk 

budúcnosti 

  E.Kelemenová - účasť 

Pytagoriáda Z. Kminiaková – ÚR – 3.m. 

R. Illéš, J. Kubiš, M. Rác, 

K. Moravčíková - účasť 

  

Timravina 

studnička 

K. Kortišová – účasť 

M. Martinková - účasť 

  

Šaliansky 

Maťko 

K. Kováčová – 2.m. 

R. Bartko - účasť 
  

Rozprávkové 

vretienko 

K. Kováčová – účasť 

R. Bartko - účasť 
  

Škultétyho K. Kováčová – 1. miesto K. Kováčová - účasť  



Zornička 

Slávik 

Slovenska 

K. Kortišová – 1. miesto 

K. Didiová - účasť 

 

K. Kortišová - účasť  

CO očami detí Martin Babic – 2. miesto 

R. Ragačová, B. Daniel, 

K. Maráková - účasť 

  

Súťaž mladých 

záchranárov 

CO 

A. Kortišová, M. Belovová, 

M. Babic, M. Bartko – 6. m. 

  

Malý futbal 

ml. žiaci 

1. miesto, v okresnom kole 

3. miesto 

  

Malý futbal 

st. žiačky 

3. miesto v okresnom kole   

Malý futbal 

st. žiaci 

2. miesto   

Cezpoľný beh 3. miesto   

 

 

     V rámci spolupráce s miestnou obecnou knižnicou vyučujúci organizovali pre žiakov 

spoločné návštevy počas niektorých vyučovacích hodín a v odpoludňajších hodinách cez 

ŠKD. Takto získané poznatky tvorivo využívali vo výchovno-vzdelávacom procese. 

     Škola úzko spolupracovala s organizáciami v obci – v telocvični cvičili ženy - zumbu, 

členovia TJ Prameň a volejbalový krúžok dospelých. Schôdzkovú činnosť si v budove školy 

organizovali SZV, MO MS vrátane občasných nácvikov FS Prameň. 

  

ŠKD: 

     - v našom ŠKD sme sa zamerali na prednostné prijímanie detí mladšieho školského veku, 

s ktorými sme uskutočňovali pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces. Osobitnú 

pozornosť sme venovali deťom zo sociálne slabšieho prostredia. 

     Relaxačno-oddychové a záujmové činnosti sme uskutočňovali podľa potrieb, 

a požiadaviek detí. Vychovávali sme deti k zmysluplnému využívaniu voľného času a dávali 

dostatok námetov pre naplnenie voľného času. Podnecovali sme deti k tvorivému mysleniu, 

logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. 

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme orientovali na dodržiavanie princípov etickej výchovy 

– výchova k tolerancii, ohľaduplnosti k iným ľuďom. 

     Pri organizácii voľnočasových aktivít sme dbali na dodržiavanie zásady ochrany zdravia 

a bezpečnosti, zamerali sme sa na prevenciu detskej nehodovosti. Venovali sme sa  

posilňovaniu úcty k rodičom, ku svojmu jazyku. Viedli sme deti ku kultúrnemu správaniu 

a prejavu. Vhodným usmerňovaním sme znižovali agresivitu u detí. Vychádzkami a súťažami 

sme posilňovali úctu k prírodnému prostrediu. Pobyt v prírode sme využívali na otužovanie. 

V minulom školskom roku sme uskutočnili niekoľko akcií. Medzi tie, ktoré deti zaujali 

najviac, patrili športové súťaže medzi oddeleniami – futbal, vybíjaná, príprava jedličkovej 

slávnosti, beseda na tému Práva dieťaťa, ukážky výcviku policajného psa a rozhovor o detskej 

nehodovosti.  

  

MŠ: 

      Na škole vládla priaznivá tvorivá atmosféra. Celostný rozvoj dieťaťa bol realizovaný 

prostredníctvom hry, zážitkového učenia a praktických skúseností. Premyslené pôsobenie 

pedagógov s prihliadnutím na individuálne schopnosti viedlo k dosiahnutiu požadovanej 



úrovne pri vstupe do ZŠ. Patričná pozornosť bola venovaná dieťaťu s OŠD. Deti mali 

možnosť vyjadrovať svoje pocity, nápady, názory a hodnotiace úsudky. Spoločne prežívali 

sviatky svojich kamarátov.  

     Deti získali základné poznatky z oblasti zdravia, zdravej výživy, prevencii proti obezite aj 

dentálnej hygieny. Boli vedené k zdravému životnému štýlu. Na realizáciu pohybových 

aktivít a relaxačných cvičení bol denne využívaný školský dvor s pahorkom (sezónne 

činnosti) a umelým trávnikom. Na dopravnú výchovu slúžili kolobežky,  „cesty“ (označené 

chodníky)  a svojpomocne vyhotovené dopravné značky. 

     Deti mali možnosť pracovať s počítačom, tabletom a hračkou BET BOT. Ľudové tradície 

boli udržiavané prežívaním sviatkov, spevom ľudových piesní, prezentáciou na oslavách 

a súťažiach. 

     Počas roka sa na škole konalo celkom 28 aktivít zameraných na prírodu, šport, ľudové 

tradície, pamätné dni  a spoluprácu so ZŠ a rodičmi. Zameranie a termín je zaznamenaný 

v Pláne práce školy na školský rok 2011/2012. Boli obohatením pobytu detí v MŠ, prispeli 

k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Deti boli vedené k aktivite, tvorivosti, 

sebahodnoteniu a všeľudským hodnotám.  ( účasť v 8. ročníku prehliadky MŠ – Vesmír 

očami detí – S. Gábrišová, Zlatú slávik – N. Sončeková ). 

  

 

  

  

V Dolnej Strehovej  11. 10. 201                                                  PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                     poverená riadením ZŠ s MŠ 

  

 

 

Prílohy: PROTOKOL ZRIAĎOVATEĽA – Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení    

              za rok 2011 

  

             VYJADRENIE RADY ŠKOLY 


