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Vypracovala:   PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy  



Východiská a podklady: 

1.  Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

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

     zariadení 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 

3. Plán práce Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  MŠ, ŠKD,  metodického  združenia,  predmetových     

     komisií 

5. Analýzy –  riadenie, výchovno – vzdelávacia činnosť, podmienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 PaedDr. Anna Malatincová 

ZRŠ pre MŠ Anna Lešková 

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Zuzana Bablenová 

Vedúca ŠJ Oľga Priatková 

 

 

Rada školy 

 

P.č. Priezvisko a meno, titul Funkcia Zastupuje 

1 Babicová Erika člen rodičov 

2 Beľa Marián člen zriaďovateľa 

3 Bystrianska Anna člen pedagogických zamestnancov 

4 Mgr. Ján Kubiš predseda 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. 

V školskom roku 2012/2013 sa konala podľa Plánu práce 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. 

 

 

 

 

Samosprávne 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. V minulom školskom roku uskutočnila výberové 

konanie na obsadenie pracovnej pozície – riaditeľ školy. 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. 

V školskom roku 2012/2013 zasadala podľa Plánu práce školy. 

  

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  

  

  

                                  k  15. 9. 2012            k  31. 8. 2013  Počet žiakov 

so špec. 

výchov.-

vzdelávacími 

potrebami 

Ročník Počet tried Počet 

žiakov 

Počet tried Počet 

žiakov 

1. ročník 1 25 1 23 0 

2. ročník 1 14 1 13 0 

3. ročník 2 27 1 27 3 

4. ročník 1 20 1 20 3 

5. ročník 1 22 1 22 1 

6. ročník 2 28 2 27 2 

7. ročník 1 22 1 22 0 

8. ročník 1 21 1 21 0 

9. ročník 2 30 1 30 1 

SPOLU 12 209 12 205 10 

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 



 

  

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2012 31. 8. 2013 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 23 23 

  

- Materská škola 

  

  15. 9. 2012 31. 8. 2013 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 23 23 

  

 

  

ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV 

  

  Základná škola Školský klub detí Materská škola 

Počet zapísaných 25 23 21 

Počet prijatých 25 23 21 

Počet odkladov -                 - - 

  

 

 

  

ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 

NA SŠ 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 30 
Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 30 

 

  

Počty žiakov prijatých na stredné školy a stredné odborné učilištia 
  

Stredné školy s maturitou: 

 

Škola Počet 

žiakov 

Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec  1 

SOŠ Lučenec (Zvolenská 83) 2 

SOŠ,  Banská Bystrica 1 

Stredná zdravotná  škola Lučenec 4 

SOŠ Želovce 1 

SOŠ – technická Lučenec 4 

Gymnázium A.H. Škultétyho, Veľký Krtíš 2 

Súkromné gymnázium, Lučenec 1 



SOŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica 1 

SOŠ – drevárska, Zvolen 1 

SOŠ, Banská Bystrica /Pod Bánošom/ 1 

SOŠ – Veľký Krtíš 6 

Obchodná akadémia, Lučenec 2 

 

 

3. ročné učebné odbory: 

  

Škola Počet 

žiakov 

SŠ – SOŠ – Modrý Kameň 3 

 

  

 
 

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    5 

  

  

Počty žiakov prijatých na učebné odbory 

  

Škola Počet 

žiakov 

SOŠ – technická Lučenec (J. Oláh, T. Oláh – 6. ročník ) 2 

SOŠ – Želovce (D. Vetrák – 6. ročník) 1 

SOŠ – Veľký Krtíš (G. Kaločaiová – 7. ročník) 1 

Nepokračuje v štúdiu (S. Tóthová – 8. ročník) 1 

 

  

  

 VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

  

a) prospech:   

Z celkového počtu 205 žiakov prospelo s vyznamenaním 58 žiakov (28, 29 % - o 1, 66% 

menej ako v minulom školskom roku), prospelo veľmi dobre 31 žiakov ( 15,12% -  

v porovnaní s minulým školským rokom o 0,83% viac), prospelo 112  žiakov (54,63 %  - o 3, 

01 % menej ako v minulom školskom roku) a 5 žiaci neprospeli ( 2, 44 % - o 1,69 % viac 

v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom). Siedmi žiaci  vykonali  komisionálnu 

opravnú skúšku, z toho 6 žiaci postúpili do vyššieho ročníka, 1 žiak opakuje ročník.  V 

porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa zlepšil priemer školy o 0, 01.  V budúcom 

školskom roku je potrebné venovať výraznejšiu pozornosť domácej príprave žiakov aj v rámci 

záujmových útvarov realizovaných v projekte Vzdelávaním pedagogických pracovníkov 

k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Asistentky učiteľa v budúcom školskom 

roku nebudú viesť záujmové útvary, ale v popoludňajších hodinách budú viac času venovať 

pomoci žiakom v príprave na vyučovanie. Vyučujúci budú vo väčšej miere využívať také 

metódy a formy vyučovania (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, skupinová práca, 

práca s IKT atď.), ktoré budú žiakov motivovať k záujmu o učenie a zlepšenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov. 

 



I. stupeň 

  

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

1. - - - - - - - - - - 

2. 2,23 1,84 1,76 - 1,84 2,07 1,76 1,69 1,38 1,61 

3.  1,83 1,61 1,37 - 1,78 1,87 1,66 1,63 - 1,68 

4. 2,30 1,90 - 1,90 2,20 2,05 2,10 1,75 - 2,02 

Priemer 2,12 1,78 1,56 1,90 1,94 1,99 1,84 1,69 1,38 1,77 
  

  

  

II. stupeň 

  

Ročník SJL 1AJ/ 

1NJ 

2AJ/ 

2NJ 
MAT INF MIA CHE BIO BEO DEJ GEG TWA TDA FYZ 

VRS 

5. 2,28 2,19 - 2,57 - 1,43 - 2,23 - 2,04 2,38 - - - 

- 

6. 3,54 3,31 3,00 3,38 2,50 - - 3,27 - 3,00 2,84 - 2,61 3,19 

7. 3,27 2,87 2,55 3,27 - - 2,90 3,00 2,18 2,90 2,86 2,77 - 3,00 

8. 3,0 2,24 2,24 3,19 - - 2,90 2,90 - 3,00 2,76 - - 2,86 

1,67 

9. 2,59 2,26 2,49 2,89 1,70 - 2,50 2,46 - 2,43 2,13 - - 2,46 

Priemer 2,93 2,57 2,57 3,06 3,10 1,43  2,77 2,18 2,67 2,59 2,77 2,61 2,87 

1,67 

  

 

Ročník CVM SEE 

 

SEF 

 

OBN VYV HUV TSV LOH XCF REG THD CDC Prie

mer VLV VUM XCH 

5. - - - 1,62 1,19 1,28 1,47 - - 1,42 - - 1,84 

- - 

6. - - 2,54 2,15 1,65 1,58 1,85 - - - - 2,84 2,70 

- - 

7. - 2,00 - 2,32 2,18 1,45 2,18 - - - - 2,50 2,60 

-  

8. 2,62 - - 2,00 - - 1,76 - 2,14 - - 2,04 2,47 

- 2,24 

9. 2,29 - - - - - 1,60 1,4 - - 2,00 2,23 2,12 

1,41 1,3 

Priemer 2,45 2,00 2,54 2,02 1,67 1,43 1,77 1,4 2,14 1,42 2,00 2,40 2,34 

1,41 1,30 2,24 

 

  

 

b) správanie:  
V priebehu školského roka bolo uložených  78 výchovných opatrení ( 38 napomenutí od 

triedneho učiteľa, 20 pokarhaní od triedneho učiteľa, 17 pokarhaní od riaditeľky školy). Pri 



koncoročnej klasifikácii bola 31 žiakom znížená známka zo správania, na druhý stupeň 9-tim 

žiakom, na tretí stupeň 10-tim žiakom a na štvrtý stupeň 12-tim žiakom. Nespokojnosť bola 

so správaním niektorých  žiakov, s porušovaním Školského poriadku školy. V priebehu 

školského roka sa uskutočnili pohovory s rodičmi žiakov, ktorí porušovali školský poriadok, 

asistentky učiteľa priebežne navštevovali rodiny problémových žiakov. Za vzorné plnenie 

školských povinností, príkladnú reprezentáciu triedy a školy, zberovú činnosť riaditeľka školy 

udelila 47-im  žiakom pochvalu, 36-tim žiakom odovzdala diplomy a 23 žiakov si prevzalo 

knižnú odmenu. 

 

c) dochádzka 

     V porovnaní so školským rokom 2011/2012 došlo k zlepšeniu dochádzky žiakov o 8 425 

zameškaných vyučovacích hodín ( o 31,79 hodiny/žiak). Znížil sa tiež počet zameškaných 

neospravedlnených hodín o 319 (1,23 vyuč. hodiny/žiak). K miernemu zlepšeniu dochádzky 

prispel zodpovedný prístup triednych učiteľov, ktorí dbali na dôsledné dodržiavanie 

Školského poriadku školy, návštevy asistentiek učiteľa v rodinách, dobrá spolupráca 

s obecnými úradmi, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši a Obvodným 

oddelením Policajného zboru v Dolnej Strehovej. 

 

 

Ročník Zameš. 

hodiny 

Zameš.h. 

na žiaka 

Osprav. 

spolu 

Osprav. 

na žiaka 

Neosprav. 

spolu 

Neosprav. 

na žiaka 

1.  1790 77,83 1790 77,83 0 0,00 

2. 1581 121,62 1581 121,62 0 0,00 

3. 2122 78,58 2122 78,58 0 0,00 

4. 1353 67,65 1353 67,65 0 0,00 

5. 2720 123,64 2671 121,41 49 2,23 

6. 5022 186 4733 175,30 289 10,70 

7. 3945 179,32 3729 169,5 216 9,82 

8. 2621 124,81 2508 119,43 113 5,38 

9. 4925 164,17 4732 157,73 193 6,43 

Spolu 26079 127,21 25219 123,02 860 4,20 

 

 

Výsledky externých meraní 

V testovaní 2013 škola skončila pod celoslovenským priemerom. Príčinou slabých výsledkov 

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

matematickom krúžku a na doučovaní zo slovenského jazyka a literatúry. 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.  

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 30 30 

Priemerný počet bodov školy 11,63 15,97 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 58,17% 63,87% 

Percentil školy 44,01 32,42 

Priemerná známka žiakov školy 3,03 2,63 

Priemerný počet bodov v rámci SR 12,01 16,88 



Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 60,07% 67,51% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -1,90% -3,64% 

 

Prehľad o počte odborne a neodborne odučených hodín 

   
I. stupeň 

 

Predmet Počet odborne odučených 

hodín 

% Počet neodborne 

odučených hodín 

% 

  

Slovenský jazyk a literatúra 27 81,82 6 18,18 

Hravá gramatika 3 75,00 1 25,00 

Rozprávkové čítanie 3 100,00 0 0,00 

Čitateľská dielňa 0 0,00 1 100,00 

Cudzí jazyk 3 20,00 12 80,00 

Dopravná výchova 1 100,00 0 0,00 

Vlastiveda 3 60,00 2 40,00 

Matematika 20 100,00 0 0,00 

Prírodoveda 3 75,00 1 25,00 

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 10 100,00 0 0,00 

Loptové hry 5 100,00 0 0,00 

Informatická výchova  0 0,00 5 100,00 

Mladý informatik 0 0,00 2 100,00 

Svet práce 0 0,00 2 100,00 

Zelený svet 1 100,00 0 0,00 

Etická výchova 2 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova 3 100,00 0 0,00 

Spolu : 94 74,02 33 25,98 

  

  

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 32 100,00 0 0.00 

Tvorivá slovenčina 1 100,00 0 0,00 

Tvorivá dramatika 2 100,00 0 0,00 

Prvý cudzí jazyk 9 25,71 26 74,29 

Druhý cudzí jazyk 4 44,44 5 55,56 

Cvičenia z druhého cudzieho jazyka 4 44,44 5 55.56 

Dejepis 13 100,00 0 0,00 

Geografia 12 100,00 0 0,00 

Občianska náuka 5 100,00 0 0,00 

Výchova k ľudským právam 2 100,00 0 0,00 

Matematika 20      62,50 12 37,50 

Informatika  0 0,00 4 100,00 

Mladý informatik 0 0,00 2 100,00 

Virtuálny svet 0 0,00 2 100,00 

Fyzika 7 100,00 0 0,00 

Seminár z fyziky  2 100,00 0 0,00 

Praktiká z fyziky/chémie 2 100,00 0 0,00 

Chémia 7 100,00 0 0,00 

Biológia 12 100,00 0 0,00 

Technika/Svet práce 0 0,00 4 100,00 

Výtvarná výchova 0 0,00 4 100,00 

Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 



Výchova umením 2 100,00 0 0,00 

Telesná a športová výchova 12 85,71 2 14,29 

Loptové hry 2 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova/ 

Etická výchova 

3 

4 

100,00 

100,00 

0 

0 

0,00 

0,00 

Cvičenia  z matematiky  2 100,00 0 0,00 

Bio-enviro 1 100,00 0 0,00 

Regionálna výchova  0 0,00 1 100,00 

Spolu : 164 71,62 67 29,26 

Spolu I. + II. stupeň: 258 72,07 100 27,94 

  

  

 

 

UČEBNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIE 

 

UČEBNÝ PLÁN ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

1. 2. 3. 4. 
Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 6 6 6 

Prvý cudzí jazyk 1 1 3 3 
Rozprávkové čítanie  1 1  
Hravá gramatika  1 1 1 
Čitateľská dielňa    1 

Príroda  

a spoločnosť 

Prírodoveda  1 1 1 
Vlastiveda  1 1 2 
Zelený svet  1   

Človek a hodnoty Etická/náboženská 

výchova 

1 1 1 1 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 4 4 4 4 

Informatická výchova  1 1 1 

Mladý informatik 1    

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    1 
Svet práce   1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 
Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 
Loptové hry 1 1 1 1 
Dopravná výchova 1    

      
ŠVP  17 18 20 21 
ŠkVP  5 5 5 5 
Spolu za 

ročníky 

 22 23 25 26 

S P O L U  96 



UČEBNÝ PLÁN ISCED 2 – NIŽŠIE  STREDNÉ VZDELÁVANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Ročník 

V. VI. VII. VIII. IX. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 4 4 5 5 

Prvý cudzí jazyk 4 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 0 1 1 1 1 

Cvičenia z 2. cudzieho 

jazyka 
0 1 1 1 1 

Tvorivá slovenčina 0 0 1 0 0 

Tvorivá dramatika 0 1 0 0 0 

Človek a príroda 

Fyzika 0 1 1 2 1 

Chémia 0 0 1 2 2 

Biológia 2 2 2 2 1 

Seminár z fyziky 0 1 0 0 0 

Bio-enviro 0 0 1 0 0 

Praktiká z fyziky/chémie 0 0 0 1 0 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 2 2 2 2 

Geografia 2 2 1 1 2 

Občianska náuka 1 1 1 1 0 

Regionálna výchova 1 0 0 0 0 

Výchova k ľudským 

právam 
0 0 0 0 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 

náboženská výchova 
1 1 1 1  1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 5 5 4 

Informatika 0 1 0 0 1 

Mladý informatik 1 0 0 0 0 

Virtuálny svet 0 0 0 1 0 

Cvičenia z matematiky 0 0 0 0 1 

Človek a svet práce 
Svet práce 0 0 1 0 0 

Technika 0 0 0 0 1 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1 0 0 

Výtvarná výchova 1 1 1 0 0 

Výchova umením 0 0 0 0 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 

 Loptové hry 0 0 0 0 1 

ŠVP  115 

Voliteľné predmety 

spolu 

 
31 

Voliteľné predmety 

ŠkVP 

 
6 6 6 6 7 

ŠkVP  26 29 30 30 31 

SPOLU 

 

 
146 



ÚDAJE O POČTE A KVALIFIKOVANOSTI ZAMESTNANCOV 

 

 

Celkový počet zamestnancov 34 prepočítaných 33,09 

Počet pedagogických zamestnancov 24 Prepočítaných  22,63 

- z toho ZŠ 2 prepočítaných  19,78 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 0,85 

Nepedagogickí zamestnanci 10 prepočítaných 10,43 

- z toho ZŠ 9 prepočítaných 9,83 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedag. zamestnancov 23   

Počet nekvalifikovaných pedag. zamestnancov 1   

 

 

 

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

 

ZŠ: 

      -    Matematika na 1. stupni ZŠ – Banská Bystrica – Mgr. Bablenová 

- Konferencia ESET Security Days – Zvolen – Mgr. Kubiš 

- Nové učebnice matematiky pre 1. stupeň – Lučenec -  Mgr. Bablenová, Mgr. Frečková  

- Zákon o sťažnostiach v školách a školských zariadeniach – Banská Bystrica – Mgr. 

Bablenová 

- Školenie učiteľov anglického jazyka – Banská Bystrica – Mgr. Kminiaková 

- Vyučovanie cudzích jazykov na I. stupni ZŠ – Mgr. Kminiaková - ukončené 

- Riadenie školy a školského zariadenia – funkčné vzdelávanie – MPC Banská Bystrica 

– PaedDr. Malatincová - začaté 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – Mgr. Bablenová, PaedDr. Malatincová – 

ukončené  

- Informačno-konzultačný seminár – Zákonník práce – Ing. Libovičová 

- Financovanie regionálneho školstva a zmeny súvisiace s výchovou a vzdelávaním – 

Ing. Libovičová 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI: 

 

 

Mesiac Podujatie 

September  Šarkaniáda – I. stupeň 

Október Školský týždeň zdravej výživy 

Halloweenske tvorivé dielne – Európsky deň rodičov a škôl 

Pasovanie prvákov 

Šikana – beseda s príslušníkom PZ 

November Európsky týždeň boja proti drogám 

December Čaro Vianoc - jedličková slávnosť – I. stupeň 

Vianočná slávnosť 

Vianočná výstavka detských prác 

Vianočný turnaj vo futbale a maratón 

Január Súťaž v stavaní snehuliakov 

Február Týždeň priateľstva 

Fašiangová veselica – Eko-karneval 

Lyžiarsky výcvik 

Ples učiteľov, rodičov a priateľov školy 

Marec Keď risk nie je zisk – sledovanie drogovej závislosti a inej sociálnej  

patológie – prieskum v 5. – 9. ročníku 

Týždeň šetrenia vody 

Apríl Deň Zeme 

Literárny kvíz ku Dňu detskej knihy 

Beseda s príslušníkom PZ - krádeže 

Máj Deň matiek  

Týždeň modrého gombíka 

Týždeň mliečnej výživy 

Beseda na tému AIDS – žiaci 5. – 9. r. – pracovníčky RÚVZ 

Jún Deň detí 

Základný plavecký výcvik – žiaci 3. ročníka 

Deň otvorených dverí 

Rozprávkový les 

Ukážky služobnej kynológie – príslušníci PZ 

Prijatie žiakov deviateho ročníka starostom obce pri príležitosti 

ukončenia povinnej školskej dochádzky 

  

 

   

- podieľanie sa  na kultúrno-spoločenských podujatiach v obci (Deň matiek, Uvítanie 

detí do života,    Madáčovské dni, Posedenie s dôchodcami , Rozsvietenie vianočnej 

výzdoby v obci) 

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

družstvo mladších a starších žiakov, starších žiačok ) 

- reprezentácia školy v predmetových olympiádach, v recitačných, speváckych, 

výtvarných a iných  súťažiach 

- zverejňovanie výsledkov práce školy v regionálnej tlači, v  Dolnostrehovskom 

spravodajcovi, na webovej stránke školy 

 

 



 

Školské výlety 

Ročník Trasa 

1.-3. ročník ZOO Bojnice 

4., 5., 7. ročník Košice – Jaskyňa Jasov, ZOO Kavečany, historické centrum Košíc 

9. ročník Tuhárska dolina 

 

 

 

 

Exkurzie 

Mesiac Ročník Miesto 

október 6. ročník OcÚ Dolná Strehová 

november 1. – 9. ročník Čo je veľa, to je veľa – výchovný koncert 

november výber žiakov 

5. – 9. ročníka 

Exkurzia do Súkromne tanečnej školy Wanted Š. 

Chlebu - Lučenec 

december 1. – 9. ročník Vianočný výchovný koncer 

február 1. – 9. ročník Snehulienka a sedem trpaslíkov – divadelné 

predstavenie 

apríl 1. – 9. ročník divadelné predstavenie 

máj 7. ročník OcÚ Dolná Strehová 

máj 7. ročník Čistička odpadových vôd Dolná Strehová 

máj 1. – 9. ročník Výchovný koncert 

jún 1. – 9. ročník Výchovný koncert žiakov ZUŠ Modrý Kameň 

 9. ročník Deň otvorených dverí – Spojená škola Poltár, ZSŠ 

Modrý Kameň, SOŠ technická Lučenec 

 

  

PROJEKTY 

 

- Sme v škole –  Etická výchova – Mgr. Demeterová 

- Sme v škole – Najstaršie dejiny Slovenska – Mgr. Demeterová 

- Sme v škole – Slovensko – 9. ročník – Mgr. Dobrocká 

- Infovek 

- Vzdelávaním pedagogických pracovníkov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít 

- Komparo – žiaci 9. ročníka – november -  Mgr. Bartošová  

- Záložka do knihy spája slovenské školy – Mgr. Gazdíková 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ  

- Vyučovanie cudzích jazykov na I. stupni ZŠ 

- Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

 

 

 

    Od 1. 9. 2012 plní škola úlohy vyplývajú z projektu Vzdelávaním pedagogických 

pracovníkov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.  Vo všetkých organizačných 

formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. Toto je možné uskutočniť aj vďaka realizácii celodenného 



výchovného systému, ktorý predlžuje čas dieťaťa v motivujúcom školskom prostredí 

a umožňuje mu zmysluplne stráviť voľný čas a pripravovať sa na vyučovanie. V rámci 

projektu pracovalo počas školského roka 20 záujmových útvarov rôzneho zamerania, 

v ktorých v mimovyučovacom čase sa žiaci venovali príprave na vyučovanie, ale aj 

rôznorodej činnosti podľa vlastného záujmu. Výhodou zapojenia do projektu bola možnosť 

zamestnať na dva školské roky 2 asistentky učiteľa, ktoré výraznou mierou pomáhajú v práci 

vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi zo SZP, uskutočňujú rodinné návštevy. Žiaľ, do 

konca školského roka boli do školy dodané a namontované dve interaktívne tabule, ďalšie 

didaktické pomôcky a školiaci materiál zatiaľ nebol dodaný, čo sťažovalo prácu v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu i v záujmových útvaroch.  

 

 

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

     

     V školskom roku 2012/2013 nebola v ZŠ s MŠ Dolná Strehová vykonaná inšpekčná 

činnosť Štátnou školskou inšpekciou.  

  

 

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 

      V školskom roku 2012/2013 ZŠ využívala na vyučovanie 12 klasických tried, 3 učebne 

IKT a jednu učebňu s interaktívnou tabuľou. Učebňa s počítačmi získanými z projektu 

Infovek sa využívala len obmedzene, pretože už mnohé počítače sú staré a nie sú funkčné. 

Problémy boli tiež s počítačovou učebňou vybavenou počítačmi z projektu Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na ZŠ, ktoré sú tiež dosť poruchové. Vyučujúci majú možnosť 

využívať vo výchovno-vzdelávacom procese dataprojektory, notbooky, výučbové softvéry,  

nástenné tabule a ďalšie pomôcky. Triedy sú vybavené modernými lavicami a stoličkami 

s nastaviteľnou výškou. V každej triede je okrem klasickej tabule aj magnetická tabuľa. Na 

športovú činnosť môžu žiaci využívať okrem telocvične  aj multifunkčné ihrisko, futbalové 

ihrisko, fitnescentrum a v zime klzisko. 

  

V priebehu školského roka sa uskutočnili:  

- oprava vodovodu v 2. budove, 

- úprava priestorov pre školskú knižnicu, zakúpenie regálov, stoličiek, presťahovanie 

žiackej i učiteľskej knižnice do nových priestorov, 

- hygienické nátery v školskej kuchyni a v telocvični, 

- vymaľovanie schodíšť v prvej budove, výmena svietidiel na chodbách a vo vestibule 

školy, 

- nákup učebných pomôcok, 

- úpravy skladových priestorov, 

-  úprava priestorov riaditeľne, kancelárie ZRŠ a ekonómky, 

- sfunkčnila sa školská dielňa i hlavný vstup do prvej budovy, 

- vykonané boli všetky potrebné revízie, vykonali sa nevyhnutné opravy zistené pri 

revíziách ( plyn, elektrika). 



  

 

ŠKD: 

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

 

 

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI 

  

-sú uvedené vo výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2012, ktorý tvorí prílohu tejto 

správy 

 

 

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. Nezaznamenali 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/  Uplatňovali sme základy prevencie drogových závislostí a realizovali sme aktivity 

podporujúce zdravie: Týždeň boja proti drogám, besedy s pracovníčkami RÚVZ Veľký Krtíš, 

pracovníčkami CPPPaP Veľký Krtíš, s príslušníkmi OR PZ Veľký Krtíš i OO PZ Dolná 

Strehová, Týždeň zdravej výživy, Týždeň mlieka ... 

d/  Podporovali sme zavádzanie moderných informačných technológií do jednotlivých 

vyučovacích predmetov využívaním IKT. Do ŠkVP sme zaradili predmety – mladý 

informatik v 1. a 5. ročníku, virtuálny svet v 8. ročníku. Dve vyučujúce ukončili vzdelávanie 

v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu na ZŠ. Vyučujúci viedli žiakov 

k získavaniu nových poznatkov a zručností aj využívaním rôznych zdrojov informácií 

a využívaním metód individuálneho štúdia. 

e/ Pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Spolupracovali sme s CPPPaP Veľký Krtíš a ŠZŠ Veľký Krtíš. 

f/  Síce sa nám podarilo trochu zlepšiť spoluprácu školy s rodinou, stále však nie sme spokojní 

s jej úrovňou. 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 asistentiek učiteľa. Pri riešení záškoláctva sme spolupracovali s obecnými 

úradmi, OO PZ, a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši.  Z dôvodu úsilia 

o zlepšenie prospechu a dochádzky žiakov, hlavne zo SZP,  sme sa zapojili do projektu 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít 

v rámci ktorého sme zabezpečovali CVS. Uskutočnili sme viacero vydarených 

mimoškolských podujatí s dobrou účasťou rodičov – Deň otvorených dverí, Ples učiteľov, 

rodičov a priateľov školy, Halloweenske tvorivé dielne, vianočné besiedky a pod. 

g/  V rámci prevencie kriminality žiakov sme uskutočnili besedy so psychológmi 

a príslušníkmi PZ zamerané na predchádzanie rizikovému  správaniu žiakov. Zamerali sme sa 

na zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času aktívnou činnosťou žiakov v záujmových 

krúžkoch – pracovalo 20 záujmových útvarov v rámci projektu MRK a 5 zo vzdelávacích 



poukazov. V škole aj v tomto školskom roku bolo zriadené  elokované pracovisko ZUŠ 

Modrý Kameň, takže sa žiaci mohli priamo v priestoroch školy učiť hrať na klavíri, husliach , 

flaute alebo pracovať v literárno-dramatickom odbore. Žiaci prezentovali dosiahnuté výsledky 

na mimovyučovacích podujatiach.   

h)   Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

boli zaradené prvky environmentálnej výchovy. Pozornosť sa venovala separovaniu odpadu 

a zberu druhotných surovín. Uskutočnili sa podujatia v rámci Týždňa zdravej výživy. Žiaci I. 

stupňa venovali pozornosť starostlivosti o vtáctvo v zimnom období. Žiaci so svojimi 

vyučujúcimi alebo vedúcimi ZÚ sa starali tiež o areál školy, pred prvou budovou bola 

urobená skalka. Do školského vzdelávacieho programu boli zaradené predmety, v ktorých je 

možné rozvíjať environmentálnu výchovu – bio-enviro v 7. ročníku  a praktiká 

z fyziky/chémie v 8. ročníku. 

ch) 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. 

 h) Škola úzko spolupracovala s organizáciami v obci – v telocvični cvičili ženy a dievčatá - 

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

školy organizovali SZV, MO MS, vrátane občasných nácvikov FS Prameň. 

 

 

ÚSPEŠNOSŤ  ŽIAKOV V OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH:  

 

 

Súťaž/olympiáda Školské 

kolo 

Obvodné kolo Krajské kolo 

Olympiáda zo SJL  11 

žiakov 

Martina Belovová – 8. m. 

(pripravoval: Mgr. Bartošová) 

- 

Olympiáda z NEJ 8 žiakov Dagmar Kamasová – 3. miesto 

(pripravoval: Mgr. Holováčová) 

- 

Olympiáda z ANJ 10 

žiakov 

Dominik Kamenský 8. m.  

(pripravoval: Mgr. Tuhárska) 

- 

Dejepisná 

olympiáda 

17 

žiakov 

Kristína Schmotzerová – 5.m. 

Viktória Pravdová – 6.m. 

Dominik Kamenský – ÚR – 2. 

m. 

Martina Belovová – 9.m. 

(pripravoval:Mgr. Demeterová) 

- 

Biologická 

olympiáda 

   

- Kat. C 2 Vanesa Osacká – ÚR – 3. m. 

Monika Martinková – ÚR – 4. m. 

(pripravoval: Mgr. Hriňová) 

- 

- Kat. D 2 Viktória Kľuková – ÚR – 3. m. 

Laura Mlynáriková – 4.m. 

(pripravoval: Mgr. Hriňová) 

- 

- Kat. E 2 Dominik Kamenský – ÚR – 1.m. 

Matúš Babic – ÚR – 3.m. 

(pripravoval: Mgr. Hriňová) 

Dominik Kamenský – 

ÚR  

- Kat. F  M. Olleová, K. Kortišová, 

Z. Kminiaková, N.E. Beľová,  

- 



S. Siváková –Moskaľová – ÚR – 

1. m. 

(pripravoval: Mgr. Hriňová) 

Chemická 

olympiáda 

2 Vladimír Rausa – 11.-12. m. 

Martina Belovová – ÚR – 7.m. 

(pripravoval: Mgr. Kassayová) 

- 

Fyzikálna 

olympiáda 

2 Martina Belovová – 2.-3. m. 

Karatína Moravčíková – 5.-11.m. 

(pripravoval: Mgr. Kassayová) 

- 

Geografická 

olympiáda 

26 Kristína Kortišová – 1. m. 

Dávid Javorský – 8. m.  

Dominik Kamenský – 4. m. 

(pripravoval: Mgr. Dobrocká) 

- 

Matematická 

olympiáda 

12 Kamila Kukučková – 10.-17.m. 

Michaela Olleová – 10.- 17.m. 

(pripravoval: Mgr. Kassayová) 

Katarína Moravčíková – 7. m. 

Martina Belovová – 7. m. 

Dominik Kamenský – 7. m. 

(pripravoval: Mgr. Latinák ) 

- 

Pytagoriáda  Kvetoslava Maráková 

Sabrina Činčuráková 

Kamila Kukučková – 6.-7. m. 

Kristián Hegedüš – 5. m. 

Andrej Barcík 11.-13. m. 

Martin Rác – 4.-5. m. 

- 

 

 

Súťaž Šk. 

kolo 

Obvodné kolo Vyššie kolo 

Šaliansky Maťko 26 Romana Ragačová 

(pripravoval:Mgr.Kminiaková) 

Karilina Kováčová  

(pripravoval:Mgr.Holováčová) 

Gabriela Barcíková 

(priprvoval: Mgr. Kubiš) 

- 

Rozprávkové 

vretienko 

18 Kristína Kortišová 

(pripravoval: Mgr. Holováčová) 

Frederika Ústupská 

(pripravoval: Mgr. Bartošová) 

- 

Slávik Slovenska 12 Nina Sončeková – 1. m. 

Kristína Kortišová – 1. m. 

Kristína Didiová – 1. m. 

(pripravoval: Mgr. Dobrocká) 

KK: 

Kristína Kortišová 

Kristína Didiová 

(pripravoval: Mgr. Dobrocká) 

Civilná obrana očami 

detí 

38 Kristína Kortišová 

Martin Babic 

Kamila Kukučková 

Karolina Kováčová 

Vanesa Berkyová 

- 



(pripravoval: Mgr. Demeterová) 

Milan Kret 

(pripravoval: Mgr. Šmelko) 

Martina Adamove 

Lesné požiare 52 Gabriela Barcíková 

Sandra Siváková-Moskaľová 

Dana Žigová 

Michaela Olleová 

(pripravoval: Mgr.Demeterová) 

- 

Graffity 3 Miroslav Berky – ocenenie 

(pripravoval: Mgr. Bartošová) 

- 

Súťaž o najkrajšiu 

škrabošku 

35 žiaci 5. ročníka 

(pripravoval: Mgr.Demeterová) 

žiaci 2. ročníka 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

žiaci 5. ročníka – diplom, knihy 

(pripravoval:Mgr. Demeterová) 

žiaci 2. ročníka 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

Zelený svet 2013 68 Lenka Gondášová 

Romana Ragačová 

(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

Daniel Kaločai 

Jaroslav Ladno 

Kamila Kukučková 

Ľudmila Kretová 

Viktor Hronček 

Martin Babic 

(pripravoval: Mgr. Demeterová) 

- 

Cezpoľný beh - Dominik Jekkel – 21. m. 

Erik Schmotzer – 9. m. 

Peter Ružinský  

Družstvo chlapci – 7.-9. m. 

Družstvo dievčat – 7. m. 

Simona Lanczová 

Eva Jágerská – 16. m. 

Mária Žigová – 17. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

- 

Vybíjaná – mladšie 

žiačky 

- K. Schmotzerová, D. Žigová, 

Z. Kapičáková, Ľ. Kretová, 

J. Holeková, A. Činčuráková, 

L. Mlynáriková, M. Žigová, 

G. Barcíková, M. Olleová, 

V. Gaššová – 6. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Florbal Cup - M. Belovová, S. Berkyová, 

D. Boháčová, I. Fajčíková, 

K. Križanová, S. Lanczová, 

M. Martinková, V. Osacká, 

K. Moravčíková, J. Sitarčíková 

- 4. – 6. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Škultétyho Zornička 21 Marek Kubalík - 



Romana Ragačová – 3. m. 

(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

Karolina Kováčová – 2.m. 

(pripravoval: Mgr. Holováčová) 

Malý futbal  - R. Cinka, A. Fajčík 

K. Hegedüš, D. Javorský, 

F. Jekkel, D. Kaločai, 

A. Kováč, T. Marko 

- 2. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Slávik Slovenska 12 Nina Sončeková – 1.m. 

Kristína Kortišová – 1.m. 

Kristína Didiová – 1.m. 

(pripravoval: Mgr. Dobrocká) 

Kristína Kortišová 

Kristína Didiová 

Futbal – staršie žiačky - S. Berkyová, D. Kamasová, 

D. Kováčová, K. Križanová, 

S. Lanczová, M. Marcineková, 

M. Martinková, J. Sitarčíková, 

K. Schmotzerová – 4.-6. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Mc DONALDS cup - D. Bartoš, L. Babic, T. Tóth, 

B. Vyhrabáč, E. Ďördík, M. Kret, 

M. Kupček, D. Žiga, B. Daniel 

- 4. m. 

(pripravoval: Mgr. Šmelko) 

- 

Coca-Cola pohár 

2013- 

II. kolo 

- L. Ruszó, M. Rác, M. Kulich, 

T. Bartoš, E. Schmotzer, L. 

Marko, A. Daniel, K. Daniel, 

R. Bartko, V. Rausa, D. Jekkel, 

J. Baník – 3. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Malý futbal –  

Jednota COOP st. 

žiaci 

- L. Ruszó, M. Rác, M. Kulich, 

T. Bartoš, E. Schmotzer, L. 

Marko, A. Daniel, K. Daniel, 

R. Bartko, V. Rausa, D. Jekkel, 

J. Baník – 2. m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

- 

Súťaž Družstiev 

mladých zdravotníkov 

- Martin Rác, Ján Baník,  

Richard Višniar, Adam Kalmár, 

Ladislav Ruszó – 16. m. 

(pripravoval: Mgr. Kubalíková) 

- 

 

 

 

 

ŠKD: 

     - v 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 znevýhodneného  prostredia. Výchovné 



a vzdelávacie problémy boli konzultované s triednymi učiteľmi žiakov. Táto spolupráca bola 

na veľmi dobrej úrovni a pomohla odstrániť vážnejšie nedostatky v učení a správaní detí. 

     Relaxačno-oddychové a záujmové činnosti sa uskutočňovali podľa potrieb a požiadaviek 

detí. Deti boli vychovávané k zmysluplnému využívaniu voľného času a dávali dostatok 

námetov pre naplnenie voľného času. Podnecované boli  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 voľno časových 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, 

prírodovednými a výtvarnými  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: modelovanie zo snehu Kráľovstvo zimy, 

príprava darčekov pre budúcich prvákov, športové súťaže, príprava programu na  jedličkovú 

slávnosť, beseda Keď sa povie slovo droga, súťaž v sánkovaní a bobovaní Najrýchlejšie sánky 

a iné. 

 

 

  

 

OBLASŤ S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI 

 

ZŠ – SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- zvyšovanie počítačovej gramotnosti 

žiakov  v rámci voliteľných hodín 

a záujmových útvarov 

- uplatňovanie všeobecných zásad 

vyučovania 

-  postupné zavádzanie inovatívnych 

metód a foriem do vyučovania 

- ochota niektorých učiteľov zvyšovať 

svoju odbornú a profesionálnu 

spôsobilosť 

- vytváranie 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 

- škola nemá dostatočné nástroje na 

znižovanie záškoláctva a riešenie 

sociálno-patologických prejavov 

správania sa žiakov a postih ich 

zákonných zástupcov, spolupráca 

školy s ÚPSVaR a políciou je 

prebyrokratizovaná, zdĺhavá a málo 

funkčná 

 

 

ŠKD – SWOT analýza 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- dosahuje dobré výsledky pri príprave 

žiakov na vyučovanie 

- poloha školy – tiché prostredie, 

blízkosť parku 

      -     dobrá spolupráca s triednymi    

            učiteľmi 

      -     dobré výsledky v jednotlivých 

             záujmových činnostiach 

- možnosť využívať telocvičňu, ihriská 

- možnosť využívať učebňu IKT aj 

školské pomôcky ( televízor, 

magnetofón, DVD-prehrávač a iné. 

  

                                                                                                                                           

- slabá spolupráca zo strany rodičov 

- slabšie vybavenie modernými 

pomôckami a stavebnicami 

- režimové momenty (odchod na 

autobusy, záujmovú činnosť, 

narúšanie prebiehajúcich aktivít 

rodičmi  

- činnosť sa realizuje v triede – nie sú 

samostatné priestory pre činnosť ŠKD 

 

 

Príležitosti Riziká 

- sociálna služba rodičom 

- spoločné podujatia so ZŠ 

- hľadanie sponzorov 

- slabé financovanie činnosti 

- poplatky za pobyt v ŠKD 

- zlé autobusové spojenie, skorý odchod 

detí z ŠKD 

 

 

 

 



NÁVRH  OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE VÝCHOVNO-VZDELAVACÍCH 

VÝSLEDKOV: 

 

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 a kontrolovať ich plnenie. 

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, a tak znížiť počet 

neprospievajúcich žiakov.   

T.:  trvalý                                                                            Z.:  pedagogickí zamestnanci        

 8. Naďalej pokračovať v ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov so zameraním na 

skvalitnenie a uplatňovanie moderných vyučovacích metód práce a tvorivosti vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

T: trvalý                                                                              Z: pedagogickí zamestnanci 

  

 

 

 

 

  

Ďalšie informácie: 

ZŠ      Voľnočasové aktivity 

 

Záujmový útvar 

( projekt MRK ) 

Vedúci záujmového útvaru Počet žiakov 

Dramatický krúžok - I. stupeň PaedDr. Anna Malatincová 14 

Dramatický krúžok – II. stupeň  PaedDr. Anna Malatincová 13 

Environmentálny krúžok Mgr. Renata Gazdíková 26 

Hudba, spev, tanec – I. stupeň Mgr. Lívia Frečková 21 

Hudba, spev, tanec – II. stupeň Mgr. Veronika Kassayová 13 

Ja, počítač a svet okolo nás Mgr. Petronela Lisková 18 

Matematicko-počítačový krúžok Mgr. Zuzana Bablenová 16 

Mladý záhradkár Darina Šuleková 27 

Mladý zdravotník – I. stupeň Mgr. Monika Kubalíková 22 

Mladý zdravotník – II. stupeň Mgr. Monika Kubalíková 24 



Pestré všeličo Darina Šuleková 21 

Pohybové hry Mgr. Vladimír Šmelko 20 

Rezbársky krúžok Mgr. Ján Kubiš 22 

Spevácky krúžok Mgr. Lucia Dobrocká 20 

Šikovné ruky Mgr. Vlasta Demeterová 16 

Športové hry - chlapci Mgr. Vladimír Štrbík 16 

Športové hry - dievčatá Mgr. Vladimíra Bartošová 16 

Športové hry – I. stupeň Mgr. Marta Kminiaková 22 

Tvorivá nemčina Mgr. Darina Králiková 17 

Varíme, pečieme Mgr. Marta Hriňová 19 

 

 

Záujmový útvar 

( vzdelávacie poukazy ) 

Vedúci záujmového útvaru Počet žiakov 

Krúžok varenia, pečenia Mgr. Marta Hriňová 14 

Folklór Mgr. Lucia Dobrocká 12 

Futbalový krúžok Mgr. Vladimír Štrbík 17 

Matematika hrou Mgr. Ján Latinák 14 

Mažoretky Mgr. Veronika Kassayová 13 

Počítačový krúžok – I. stupeň Mgr. Zuzana Bablenová 20 

Počítačový krúžok – II. stupeň Mgr. Petronela Lisková 13 

 

 

  

 

 

 

 

V Dolnej Strehovej  1. 10. 2013                                                PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                          riaditeľka ZŠ s MŠ 

  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 –  SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  

                       JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 

                       ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA – MATERSKÁ ŠKOLA 

Príloha č. 2 -   PROTOKOL ZRIAĎOVATEĽA – Súhrnný výkaz k súhrnnej správe 

                        o hospodárení  za rok 2012/Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- 

                        -vzdelávacej činnosti školy 

Príloha č. 3 -   VYJADRENIE RADY ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský  rok 2012/2013 

(podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.) 
 

 

 

a) základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: ZŠ s MŠ Dolná Strehová 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Anna Malatincová 

Telefón: 047/4897305 

Zriaďovateľ: Obec Dolná Strehová 

Vedúci zamestnanci: Anna  Lešková – zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 

Rada školy: MŠ v nej zastupuje učiteľka A. Bystrianska 

                     Za rodičov Bc. Stanislava Kubišová 

Rada školy zasadá v ZŠ. MŠ v nej zastupuje uč. Anna Bystrianska. Je iniciatívnym 

a poradným samosprávnym orgánom. V marci 2013 sa uskutočnilo výberové konanie na 

miesto  riaditeľky školy. Do funkcie bola zvolená PaedDr. Malatincová. Rada školy vyjadruje 

a schvaľuje školské dokumenty podľa legislatívy. Háji záujem detí, rodičov, pedagógov 

a ostatných zamestnancov. Plní funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov. Spolupráca 

s ňou je na dobrej úrovni. 

 

Štatistické údaje o MŠ 

Výchovná starostlivosť: celodenná 

Právna subjektivita: áno (od roku 2002) 

Počet tried: 1 

 

 

b – d) údaje o počte žiakov: 
 

Počet žiakov: vekové zloženie: 7  predškolákov (k 30.06.2013) 

        8 detí  4-5 ročné 

        8 deti 3-ročné 

 

Prehľad o dochádzke do MŠ: -    priemerná dochádzka v šk. roku 2012/2013 – 19 

- počet nevybavených žiadostí – 0 

- počet vydaných rozhodnutí o prijatí – 14 

- počet odchádzajúcich detí do ZŠ - 7 

- počet detí, ktorým bola odložená škol. dochádzka – 0 

- počet vydaných osvedčení o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania – 7 

 

 

f) zoznam študijných odborov: 
 



Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie podľa ŠVP – ISCED – 0, podľa ŠkVP 

a Plánu výchovy a vzdelávania na príslušný školský rok. 

Spracovanie učebných osnov je vo forme 10 obsahových celkov v trvaní 1 mesiaca. Každý 

z nich sa skladá z niekoľkých tém, ktoré na seba nadväzujú, zohľadňujú striedanie ročných 

období. V témach sa plnili aj vlastné špecifické ciele zamerané – MŠ ako zdravý životný štýl, 

rozvoj ľudových tradícií, práca s počítačom a rozvoj komunikačných zručností. 

 

 

g) údaje o počte zamestnancov: 
 

zástupkyňa: A. Lešková 

 učiteľka: A. Bystrianska – obidve spĺňajú odborné a kvalifikačné požiadavky 

 tech.  personál: Ľ. Dobrocká – upratovačka 

 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 
  

 Učiteľky sa intenzívne venovali sebavzdelávaniu z dostupných informačných zdrojov 

(internet, Predškolská výchova, Príručka na tvorbu ŠkVP pre MŠ, ...). Získané poznatky 

prenášali do vlastného edukačného procesu. V plánovaní edukačného procesu vychádzali zo 

ŠVP a ŠkVP s prihliadnutím na deti s OŠD a deti zo znevýhodneného prostredia. Stanovené 

ciele čiastočne operacionalizovali. ŠkVP bol v priebehu roka revidovaný a doplnený 

o prierezové témy. 

 Kontinuálne vzdelávanie „Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

v MŠ ako súčasť reformy vzdelávania“ organizované MPC B. Bystrica pokračovalo, 

zástupkyňa absolvovala vzdelávanie s názvom „Digitálne technológie v MŠ“. V júni 2013 

ukončila „Inovačné funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov“. Učiteľky pociťujú potrebu 

vzdelávať sa, záleží im na rozvoji svojich profesijných kompetencií a úrovni školy. V máji 

viedli prax študentky prvého ročníka PsSA v Lučenci, Michaely Martinkovej.  

  

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

Počas roka sa na škole uskutočnilo 22 aktivít zameraných na prírodu, šport, ľudové 

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

- návšteva knižnice – technické a organizačné príčiny, 

- návšteva kaštieľa – pokračuje  rekonštrukcia, 

- Beh proti drogám a Branná environmentálna vychádzka – poveternostné podmienky. 

 

Pribudol:  

- deň otcov – výroba darčekov, 

- divadelné predstavenie v KD 

- súťaž o najoriginálnejšieho snehuliaka – spolupráca s rodinou 

- otvorená hodina angličtiny, prezentácia práce, odovzdávanie diplomov. 

 

Celoslovenská akcia: 

- DM drogerie – Deň veselých zúbkov  

-  

Okresné prehliadky: 



- 9. ročník výtvarnej prehliadky detí MŠ – „Žmurkajúci semafor“ – účasť N. Kovaľová, uč. 

Lešková 

 

Obecné aktivity: 

- stretnutie s dôchodcami – vystúpenie v kultúrnom dome 

- Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome 

Aktivity v MŠ: 

- stretnutie so starými rodičmi 

- Mikuláš – vianočná besiedka 

- Fašiangový karneval 

- ďalšie aktivity podľa Plánu práce 

 

j) údaje o projektoch podľa ŠkVP: 
 

Národný program podpory zdravia: Deti spoznali: 

- spôsoby ochrany zdravia,   

- zdravý životný štýl – šport, 

- zdravé potraviny – príprava šalátov – boj proti obezite, 

- potrebu ústnej hygieny – Veselé zúbky 

- bezpečnosť na cestách – DVD „Bécépačik“ – dopravná výchova 

                                        

Počítač - môj kamarát 

Deti získali základné elementárne zručnosti práce s počítačom. Budovali si vyvážený vzťah 

k technológiám. Obľube sa teší Cirkus šaša Tomáša. 

 

Z truhlice starých materí 

- spoznávali kultúrne dedičstvo svojich predkov 

- utvárali si vzťah k ľudovej kultúre 

- spoznávali zvyky, pranostiky, piesne a riekanky 

- budovali si vzťah k regiónu 

Učiteľky naďalej hľadajú možnosti zapojenia sa do projektov na spestrenie a zvýšenie kvality 

edukačného procesu. 

 

 

k) údaje o inšpekcii: 
 

 Komplexná inšpekcia bola v r. 2005, hodnotiace výsledky nad priemer SR – 1,55.  

 

  

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
 

V minulých rokoch prebehla rozsiahla rekonštrukcia MŠ. Dnes majú deti vytvorené 

výborné materiálno-technické zabezpečenie na celostný rozvoj. Z prostriedkov rodičov bola 

doplnená inovačná učebná pomôcka LOGICO PRIMO, ktorá prispela k rozvoju takmer 

všetkých kľúčových kompetencií detí stanovených ŠVP, pribudli 2 kolobežky. V decembri 

2012 sa vymenili 30 ročné lehátka za detské postieľky, v júni sa kúpil notebook. Nepodarilo 

sa zabezpečiť stôl do altánku na školskom dvore a internet. 

 

m) údaje o finančnom zabezpečení: 



 

 Príspevky na čiastočnú úhradu od rodičov v šk. roku 2012/2013 celkom: 888,93 eur. 

Ostatné financovanie je vedené hospodárkou Ing. Libovičovou v ZŠ. 

 

 

 

 

n) koncepčný zámer rozvoja školy: 
 

Koncepčný zámer a cieľ školy bol akceptovaný, podporovaný a plnený všetkými 

zamestnancami školy. Plnil sa priebežne. Aktivity boli zamerané na: 

 

- vytváranie priaznivej atmosféry a pozitívne emocionálne prežívanie detí 

- celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho individuálne zvláštnosti 

- výchovu k zdravému životnému štýlu, vzťahu k ľudovej kultúre 

- v pedagogickom procese sa dbalo na aktivitu detí, hru a zážitkové učenie ako hlavné  

  výchovné prostriedky 

- rozvoj komunikačných zručností 

- možnosť zoznamovania sa s anglickým jazykom  

- práca s počítačom 

- v septembri boli revidované učebné osnovy, v januári doplnené prierezové témy 

- deti boli vedené k ohľaduplnosti a vzájomnej pomoci 

- deti získali požadované kompetencie. 

 

 

Kognitívne kompetencie – z hľadiska kognitívneho vývinu deti získali primerané 

elementárne poznatky zo spoločenských, technických a prírodných vied. Edukačné aktivity 

smerovali k rozvíjaniu poznávacích procesov, riešeniu problémových úloh, rozvoju 

matematického, kritického a tvorivého myslenia. Cez výkonové štandardy tematických 

okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra, deti riešili prirodzené situácia každodenného života 

tak, že na konci predškolského obdobia získali potrebné kompetencie pre vstup do ZŠ. 

Napriek maximálnemu úsiliu učiteliek do MŠ odišli 2 deti rómskeho pôvodu 

s podpriemernými výsledkami. 

 Sociálne kompetencie – deti boli vedené k rozlišovaniu svojich i cudzích pocitov 

a emócií tak, aby tieto využívali následne v svojom konaní. V hodnotiacich situáciách 

učiteľky vyzdvihovali láskavosť a vzájomnú pomoc. 

Psychomotorické kompetencie – hrubá motorika sa rozvíjala pohybovými, 

relaxačnými cvičeniami, pobytom vonku, sezónnymi činnosťami. Mimoriadna pozornosť bola 

venovaná rozvoju grafomotoriky. 

Komunikačné kompetencie – z pedagogickej diagnostiky vyplynula dobrá slovná 

zásoba, súvislé vyjadrovanie avšak nedostatky v správnej výslovnosti, ktoré aj napriek 

vplývaniu učiteliek nie všetci rodičia riešili s odborníkom. Deti boli vedené k aktívnemu 

počúvaniu, uplatňovali sa rôzne metódy rozvoja predčitateľskej gramotnosti.  

Učebné kompetencie – k ich rozvoju sa využívali metódy pozorovania, skúmania 

a experimentovania. Cez hru deti objavovali zdroje poznania. Boli motivované sústrediť sa na 

činnosť, začatú činnosť aj dokončiť. 

Informačné kompetencie – deti využívali počítač a IT pri rôznych aktivitách: 

kreslenie, písanie, počúvanie, podporu matematického myslenia, práca s edukačnými 

programami. Využívali fotoaparát, programovateľnú hračku Bee-Bot.  

 



Hlavným prostriedkom získavania poznatkov v celom výchovno-vzdelávacom procese 

bola hra. V MŠ bolo vytvorené podnetné prostredie umožňujúce sebarealizáciu každého 

dieťaťa. 

 

 

Oblasť s dobrými výsledkami: 

 

Učiteľky vytvárali vhodné prostredie pre spontánne sociálne učenie nápodobou. 

Podporovali sebadôveru detí a priaznivo ovplyvňovali vzájomné vzťahy. Vytvárali dostatok 

priestoru na rozvoj kľúčových kompetencií. Vhodnou motiváciou podporovali zvedavosť detí 

a podnecovali radosť z vlastného napredovania. Plánované ciele napĺňali najmä 

prostredníctvom hry a zážitkového učenia. Deti v praktických súvislostiach lepšie chápali 

zmysel nových poznatkov, aplikovali teoretické poznatky o zdravom spôsobe života, venovali 

sa IKT, rozvoju komunikačných kompetencií aj základom anglického jazyka. Spoločne 

prežívali sviatky svojich kamarátov, prezentovali MŠ pri kultúrnom dianí v obci. Denne mali 

možnosť vyjadrovať svoje pocity, nápady a hodnotiace úsudky. Vyvážený vývoj 

psychomotorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti viedol k dobrej príprave 

predškolákov. 

 

Nedostatky: 

 

          Nepodarilo sa obnoviť činnosť MZ v obvode pre neochotu učiteliek a personálne 

zmeny. Do ZŠ odišli 2 rómske deti s podpriemernými výsledkami, ktoré MŠ navštevovali len 

1 rok a ich dochádzka bola nepravidelná. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa 

nepodarilo zabezpečiť internetizáciu MŠ. 

 

Silné stránky školy Slabé stránky 

- klíma školy, atmosféra, vzťahy, 

otvorenosť školy k širšej komunite 

- podpora vedenia k profesijnému rastu 

učiteliek 

- odbornosť učiteliek a kvalitná výchovno-

vzdelávacia práca, dosahované výsledky 

- aktivity školy, prezentácia na verejnosti, 

jej image 

- zrekonštruovaný interiér a exteriér – 

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 

- obmedzené finančné zdroje 

- chýbajúci internet 

- slabá úroveň práce s počítačom 

- nezapojenie sa do projektov 

 

Príležitosti Riziká 

- možnosť účasti rodičov na edukačnom 

procese 

- prevádzková doba podľa záujmu rodičov 

- ŠkVP – možnosť profilácie svojej MŠ 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

- celospoločenské trendy 

- nedostatočné  financovanie 

- riziko „vyhorenia“ 



- kvalitná spolupráca 

- získavanie finančných zdrojov 

 

 

 

Opatrenia: 

- zoznámiť sa s pripravovaným ŠVP 

- presvedčiť zriaďovateľa o potrebe internetu v MŠ 

- umožniť učiteľkám ďalší odborný rast, skvalitniť plánovanie a prácu s počítačom 

 

 

Ďalšie informácie 
 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Psychohygiena bola dodržiavaná usporiadaním denného poriadku, ktorý zabezpečoval 

striedanie hrových, intelektových, pracovných a estetických činností. Dominantným 

prostriedkom bola hra. Dôraz sa kládol na adaptáciu nových detí a psychickú pohodu 

v MŠ. 

 

b) voľnočasové aktivity 

Uskutočnené aktivity boli rôznorodé, uskutočnené tak, aby nepreťažovali deti. 

Zoznamovaniu s cudzím jazykom (angličtina) sa venovalo 12 detí pod vedením p. uč. 

Mgr. D. Králikovej. 

 

c) Spolupráca 

MŠ akceptovala rodinnú výchovu, nadväzovala na ňu, vhodne dopĺňala, pokračovala 

v budovaní vzťahov vzájomnej dôvery a otvorenosti. Na požiadanie rodičov 

poskytovala odborno-metodickú pomoc. Rodičia oceňujú prácu učiteliek, radi sa 

zúčastňujú akcií poriadaných školou. 

Výsledkom dobrej spolupráce so ŠJ bola pestrá plnohodnotná strava zodpovedajúca 

biologickým potrebám vyvíjajúceho sa detského organizmu, prispievajúca v boji proti 

obezite a pitný režim podávaný deťom. 

Dobrá spolupráca s uč. 1. ročníka pomohla pre bezproblémovom prechode detí do ZŠ. 

Počas roka sa uskutočnilo 7 naplánovaných spoločných aktivít a veľa ďalších 

neformálnych stretnutí. 

 

 

 

V Dolnej Strehovej 12.09.2013 

Vypracovala: A. Lešková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 

 
 



 



 


