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     Štatutár školy                                                                                  Zriaďovateľ 

Vypracovala: PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy 



Východiská a podklady: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 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 na školský rok 

2014/2015 

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

komisií, koordinátorov (primárnej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

environmentálnej výchovy, Zelenej školy) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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 047/4897251 , 0902835555    

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 

 

 

 

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 2014/2015 zasadala v súlade s Plánom 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 v  škole. 

V školskom roku 2014/2015 pracovali podľa vopred vypracovaných plánov práce, v ktorých 

sú rozpracované úlohy z plánu práce školy. Prioritou práce metodických orgánov sú analýzy 

dosiahnutých výsledkov žiakov a prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu. 

Zvýšená pozornosť sa venuje práci s odbornými publikáciami a časopismi, výmene 

skúseností, vzájomným hospitáciám, overovaniu vedomostí žiakov, príprave súťaží, 

olympiád, exkurzií a pod.  

 



 

 

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. 

Meno a priezvisko Funkcia Zastupuje 

Mgr. Ján Kubiš predseda pedagogických zamestnancov ZŠ 

Anna Bystrianska  člen pedagogických zamestnancov MŠ 

Oľga Priatková člen nepedagogických zamestnancov 

MVDr. Stanislav Gábriš člen rodičovskú verejnosť ZŠ 

Bc. Stanislava Kubišová člen rodičovskú verejnosť ZŠ 

Anna Malatincová člen rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ing. Dagmar Fajčíková člen rodičovskú verejnosť MŠ 

Peter Šegľa člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ing. Ľuboslav Dobrocký člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ivan Longauer člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Stanislav Marko člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

 

2. Rada rodičov združenia rodičov školy - 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. Zasadnutia sa konali v súlade s Plánom práce školy. 

Meno a priezvisko funkcia zastupuje 

Ingrida Báťková členka 1. A triedu 

Martina Gáliková členka 1. B triedu 

Anna Malatincová členka 2. triedu 

Bc. Stanislava Kubišová predsedníčka 3. triedu 

MVDr. Stanislav Gábriš člen 4. triedu 

Marian  Hriň člen 5. triedu 

Iveta Vyhrabáčová členka 6. A triedu 

Mgr. Monika Kubalíková členka 6. B triedu 

Eva Pityiová členka 7. triedu 

Alena Marková členka 8. triedu 

Ondrej Fajčík člen 9. triedu 

 

 

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. Marta Hriňová/ PaedDr. Zuzana Hájniková 



§ 2  ods.1  b 

  

Údaje o počte žiakov školy a školských zariadení 
  

- Základná škola  

  

k  15. 9. 2013                   k  31. 8. 2014  

Ročník Počet 

 tried 

Počet  

žiakov 

Začlenení 

žiaci 

Počet  

tried 

Počet 

 žiakov 

Začlenení 

žiaci 

1. ročník 1 19 - 1 19 1 

2. ročník 1 16 - 1 16 - 

3. ročník 1 25 2 1 25 2 

4. ročník 1 14 - 1 14 - 

5. ročník 2 31 3 2 31 4 

6. ročník 1 21 4 1 21 4 

7. ročník 1 18 1 1 18 1 

8. ročník 1 19 2 2 20 2 

9. ročník 1 18 - 1 21 1 

SPOLU 10 181 12 10 185 15 

  

Škola vytvára pre začlenených žiakov so ŠVVP podmienky prostredníctvom 

individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov 

určených pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov so ŠVVP. Piati žiaci boli vzdelávaní podľa 

učebných osnov ŠZŠ. 

 

 

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2014 31. 8. 2015 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 25 25 

  

 

 

§ 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 
 

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov 

 

  Základná škola Školský klub detí 

Počet zapísaných 17 25 

Počet prijatých 17 25 

Počet odkladov 0                 - 



  

§ 2  ods. 1 d  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 21 

Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 21 

  

 Počty žiakov prijatých na stredné školy a stredné odborné učilištia 

  

Stredné školy s maturitou: 

 

 

Škola Počet žiakov 

Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš 2 
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 1 

SPŠ stavebná, Lučenec 1 

Stredná zdravotnícka  škola, Lučenec 2 

Hotelová akadémia, Brezno 1 

SOŠ, Poľná 10, Veľký Krtíš 2 

Obchodná akadémia, Lučenec 1 

SOŠ technická, Lučenec 1 

 

 

 

 

3-ročné učebné odbory: 

  

Škola Počet žiakov 

Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň 3 

OŠ ,Poľná 10, Veľký Krtíš 4 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 2 

SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 1 

 

  

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    3 

 

Počty žiakov prijatých na 2-ročné učebné odbory 

  

Škola Počet žiakov 

SOŠ ,Poľná 10, Veľký Krtíš 1 

SOŠ technická, Lučenec 1 

Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň 1 



 

§ 2  ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

a) prospech:   

 

I.stupeň: prospel s vyznamenaním    26 žiakov  35,61% 

  prospel veľmi dobre    10 žiakov  13,69% 

  prospel      34 žiakov  46,57%

  neprospel     3 žiaci   4,10% 

   

 

II.stupeň: prospel s vyznamenaním    29 žiakov  26,36% 

  prospel veľmi dobre    16 žiakov  14,54%

  prospel      63 žiakov  57,27% 

  neprospel     2 žiaci   1,18%  

 

Celkom: prospel s vyznamenaním  55 žiakov  30,05%  + 5,97% 

  prospel veľmi dobre  26 žiakov  14,21% - 2,05% 

  prospel   97 žiakov  53,01% + 0,65% 

  neprospel   5 žiakov  2,73%  - 4,60% 

   

 

 

I. stupeň 

  

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

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

2. 1,75 1,19 1,19 - 1,08 1,75 1,56 1,31 1,63 1,43 

3. 2,04 1,88 1,80 - 2,20 1,68 1,92 - 1,80 1,90 

4. 2,31 2,08 - 1,77 2,08 2,31 1,85 - 1,69 2,01 

Priemer 2,03 1,38 1,50 1,77 1,79 1,91 1,78 1,31 1,71 1,78 

  

II. stupeň 

  
Ročník SJL 1AJ/

1NJ 

2AJ/

2NJ 

MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG TWA TDA  CDC 

MIA 

VRS 

5. A 2,44 2,44 - 2,69 - - - 2,44 2,38 2,56 - - - 

1,50 

- 

5. B 2,27 2,13  2,33 - - - 2,20 2,07 2,07 - - - 

1,40 

- 

6. 2,62 2,71 2,52 2,76 1,62 2,71 - 2,67 2,14 2,19 - 2,05 2,48 

7. 2,82 2,63 2,50 3,08 - 3,00 2,88 2,94 2,71 2,71 2,47 - 2,13 

- 

- 



8. 3,20 3,05 2,79 3,45 - 3,30 3,25 3,15 3,15 2,85 - - 2,53 

- 

2,65 

9. 

 

Priemer: 

3,29 

 

2,77 

2,71 

 

2,61 

2,90 

 

2,68 

3,38 

 

2,95 

2,05 3,24 

 

3,06 

3,10 

 

3,08 

3,00 

 

2,73 

2,86 

 

2,55 

2,43 

 

2,47 

- 

 

2,47 

- 

 

2,05 

2,43 

 

2,39 

 

1,84 

 

  

b) správanie:  

 

napomenutie od TU   44 žiakov  24,04%  -13,65% 

pokarhanie od TU   16 žiakov  8,74%   -14,82% 

pokarhanie od RŠ   7 žiakov  3,83%   -6,11% 

   

znížené známky zo správania  

 2.stupeň  17 žiakov  9,29%  +0,39% 

 3.stupeň  11 žiakov  6,01%  +2,35% 

 4.stupeň  10 žiakov  5,46%  +0,23% 

 

pochvaly od riaditeľky školy:  79 žiakov        42,70%                      +18,22% 

diplomy:                                   21 žiakov  11,47%                      - 0,42% 

knižné odmeny:                        17 žiakov          9,28% - 9,47% 

 

c) dochádzka 

Trieda Vymeškané 

hodiny 

Priemer  

na žiaka 

Ospravedlnené Neospravedlnené  Poradie 

Priemer na žiaka Priemer na žiaka 

I. trieda 1262 66,42 1262 0 1. 

II. trieda 1164 68,47 1164 0 2. 

III. trieda 1933 77,32 1933 0 3. 

IV. trieda 1219 93,77 1219 0 4. 

Spolu 

I. stupeň 

5578 75,41 5578 0  

45,12 0 

V. A trieda 1987 124,19 1871 116 3. 

V. B trieda 1772 118,13 1664 108 1. 

VI. trieda 2648 126,09 2551 97 4. 

VII. trieda 2088 122,82 1906 182 2. 

VIII. 

trieda 

2945 147,25 2799 146 5. 

IX. trieda 3352 159,62 3239 113 6. 

Ročník OBN VLV SEE HUV VYV VUM TSV RGV BEO SEF Priemer 

THD 

5. A  1,38 - - 1,63    1,25 - 1,81 1,25 - - 1,97 

5. B 1,40 - - 1,47 1,27 - 1,53 1,33 -     - 1,78 

6. 1,80 - - 1,62 1,46 - 1,86 - - 2,48 2,23 

 - 

7. 2,12 - 1,59 1,65 1,76 - 1,88 - 2,41 - 2,41 

8. 2,15     - - - -      -  2,00 - 2,80 - 2,90 

 - 

       9. 

 

Priemer: 

- 

 

1,77 

1,38 

 

 1,38 

- - 

 

1,59 

- 

 

 1,44 

1,52 

 

 1,52 

1,76 

 

1,81 

- 

 

1,29 

2,48 

 

2,56 

- 

 

2,48 

2,54 

 

     2,31 

2,24 

 1,92 



Spolu 

II. stupeň 

14792 133,47 14030 762  

127,55 6,93 

      

SPOLU 

škola 

20370 111,31 19 608 762  

107,15 4,16 

 

 

 

     V porovnaní so školským rokom 2013/2014 došlo k zlepšeniu dochádzky žiakov o 1 397 

zameškaných hodín (o 2,06 hodiny/žiak). Znížil sa aj počet zameškaných neospravedlnených 

hodín o 213  (0,72 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, ÚPSVaR 

Veľký Krtíš a OO PZ Dolná Strehová. Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky 

bolo v zmysle zákona riešené a je dokladované. 

     Počas školského roku žiaci školy plnili Motivačný program. Cieľom programu bola 

motivácia k lepším vzdelávacím výsledkom, k pozitívnemu správaniu sa v škole, 

k reprezentácii triedy, školy , k zvýšeniu úspešnosti v TESTOVANÍ  9.  

Najlepšími triedami v I. polroku školského roku 2014/2015 sa stali: 

I. stupeň:  II. trieda triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Šmelko 

II. stupeň  V.B trieda triedna učiteľka: PaedDr. Zuzana Hájniková 

Najlepšími triedami v II. polroku školského roku 2014/2015 sa stali: 

I. stupeň:  I. trieda triedna učiteľka: Mgr. Marta Kminiaková 

II. stupeň:  V.A trieda triedna učiteľka: Mgr. Darina Králiková 

Žiaci jednotlivých víťazných tried boli odmenení dvojhodinovým vstupom do wellnes 

v Dolnej Strehovej a pizzou. 

 

 

 

Výsledky externých meraní  

 

     24. 02. 2015 boli žiaci 9. ročníka zapojení do pilotného overovania testovacích nástrojov 

pre žiakov 9. ročníka. Testovanie uskutočnila pracovníčka NÚCEM Bratislava.  

18 žiakov 9. ročníka sa dobrovoľne zúčastnilo projektu KOMPARO, v rámci ktorého sú 

periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií. 

Celkové výsledky žiakov  triedy v teste z matematiky 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov triedy 20,6% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy 20,6% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 43,9% 

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok  0,6% 



  

Celkové výsledky žiakov  triedy v teste zo slovenského jazyka 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov triedy 38,4% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy 38,4% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 50,5% 

Percento testovaných tried, ktoré v teste  zo SJL dosiahli horší výsledok  4,1% 

 

     Každý testovaný žiak dostal do rúk podrobné informácie o tom, aký bol jeho výsledok 

v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá si ešte musí zopakovať, aby sa dobre 

pripravil na TESTOVANIE 9, no napriek tomu v testovaní 2014 skončila škola pod 

celoslovenským priemerom. Príčinou slabých výsledkov bola nedostatočná príprava žiakov, 

slabý záujem žiakov o výchovno-vzdelávacie výsledky, o výsledky testovania. Domácej 

príprave na vyučovaniu, opakovaniu, písaniu domácich úloh nevenovali žiaci dostatočnú 

pozornosť, často boli nesústredení aj na vyučovacích hodinách. Na testovanie z matematiky 

mali možnosť žiaci sa pripravovať aj v matematickom krúžku a na testovanie zo slovenského 

jazyku v cvičeniach zo slovenského jazyka a literatúry, mohli si tiež vyskúšať on-line testy.  

Žiaci sa zúčastnili rôznych prezentácií stredných škôl a boli si vedomí, že výsledok testovania 

neovplyvní ich prijímanie na stredné školy a mnohí si aj napriek slabému výsledku vybrali 

stredné školy s maturitou a boli na ne prijatí. 

 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 19 19 

Priemerný počet bodov školy 4,21        11,37 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 21,05% 47,37% 

Percentil školy 3,18        6,75 

Priemerný počet bodov v rámci SR 10,54       15,02 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 52,68% 62,58% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -31,63%    -15,21% 

  

     24. 02. 2015 boli žiaci 9. ročníka zapojení do pilotného overovania testovacích nástrojov 

pre žiakov 9. ročníka. Testovanie uskutočnila pracovníčka NÚCEM Bratislava.  

 

 

 

 

 



§2 ods. 1 f 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

UČEBNÝ   PLÁN   ISCED1  - 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 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     

ŠVP  76 

Voliteľné predmety 

spolu 

 20 

Voliteľné predmety 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 1 1 

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 5 

Informatika 0 1 0 0 1 

Mladý informatik 1 0 0 0 0 

Virtuálny svet 0 0 0 1 0 

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 

ŠVP  115 

Voliteľné 
predmety 

spolu 

 
31 

Voliteľné 
predmety ŠkVP 

 
6 6 6 6 7 

ŠkVP  26 29 30 30 31 

SPOLU 
 

 
146 



§ 2  ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Údaje o počte a kvalifikovanosti zamestnancov 

 

 

 

 

Prehľad o počte odborne a neodborne odučených hodín 

  

  

I. stupeň 

 
Predmet Počet odborne odučených 

hodín 

% Počet neodborne 

odučených hodín 

% 

  

Slovenský jazyk a literatúra 27 100,00 0 0,00 

Hravá gramatika 3 100,00 0 0,00 

Rozprávkové čítanie 2 100,00 0 0,00 

Čitateľská dielňa 1 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 5 41,67 7 58,33 

Vlastiveda 4 100,00 0 0,00 

Matematika 16 100,00 0 0,00 

Prírodoveda 4 100,00 0 0,00 

Pracovné vyučovanie 1 100,00 0 0,00 

Výtvarná výchova 4 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 5 100,00 0 0,00 

Telesná výchova 18 100,00 0 0,00 

Loptové hry 4 100,00 0 0,00 

Informatická výchova  2 50,00 2 50,00 

Mladý informatik 1 50,00 1 50,00 

Svet práce 1 100,00 0 0,00 

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 : 105 91,30 10 8,70 

 

Celkový počet zamestnancov 31 prepočítaných  29,44 

Počet pedagogických zamestnancov 21 prepočítaných 19,61 

- z toho ZŠ 15 prepočítaných 14,09 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 0,92 

-z toho asistenti učiteľa 3 prepočítaných  2,6 

Nepedagogickí zamestnanci 10 prepočítaných 9,83 

- z toho ZŠ 5 prepočítaných 4, 83 

. z  toho ZŠS 5 prepočítaných  4,4 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 21 prepočítaných 19,61 

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov 0 prepočítaných 0 



 

II. stupeň 
Predmet Počet odborne  

odučených hodín 

% Počet neodborne 

odučených hodín 

% 

  

Slovenský jazyk a literatúra 28 100,00 0 0.00 

Tvorivá slovenčina 1 100,00 0 0,00 

Tvorivá dramatika 1 100,00 0 0,00 

Prvý cudzí jazyk 23 79,31 6 20,69 

Druhý cudzí jazyk 7 100,00 0 0,00 

Cvičenia z druhého cudzieho jazyka 7 100,00 0 0,00 

Dejepis 10 100,00 0 0,00 

Geografia 0 0,00 10 100,00 

Občianska náuka 5 100,00 0 0,00 

Výchova k ľudským právam 1 100,00 0 0,00 

Matematika 23    85,19 4 14,81 

Informatika  3 75,00 1 25,00 

Mladý informatik 2 100,00 0 0,00 

Virtuálny svet 1 50,00 1 50,00 

Fyzika 0 0,00 5 100,00 

Seminár z fyziky  0       0,00 1 100,00 

Chémia 5 100,00 0 0,00 

Biológia 11 100,00 0 0,00 

Technika/Svet práce 0 0,00 3 100,00 

Výtvarná výchova 4 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 

Výchova umením 0 0,00 1 100,00 

Telesná a športová výchova 12 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova/ 

Etická výchova 

4 

2 

100,00 

66,67 

0 

1 

0,00 

33,33 

Bio-enviro 3 100,00 0 0,00 

Regionálna výchova  0 0,00 1 100,00 

Spolu : 157 82,20% 34 17,80% 

Spolu I. + II. stupeň: 262 85,62% 44 14,38% 

     

 

V porovnaní so školským rokom 2013/2014 sa zvýšil počet odborne odučených hodín o 1,95 

% ( I. stupeň: + 7,17%, II. stupeň: - 1,13%) 

 

§ 2  ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Druh kontinuálneho vzdelávania Počet pg. 

zamestnancov 

Adaptačné 1 

Aktualizačné 4 

Inovačné 5 

Špecializačné 0 

Funkčné 2 

Kvalifikačné 1 



 

            

  

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch 

 

Názov  semináru Pedagogický zamestnanec 

Moderná environmentálna výchova - Zvolen Mgr. Marta Kminiaková, Mgr. 

Lucia Holováčová 

Profesijné štandardy pedagogických a odborných 

zamestnancov a možnosti ich využitia v praxi – 

odborný seminár         

 

PaedDr. Anna Malatincová 

Elektronické trhovisko Mgr. Zuzana Bablenová,  

Vnútorné predpisy škôl a predškolských zariadení 

– Banská Bystrica 

Mgr. Zuzana Bablenová 

Odmeňovanie a pracovno-právne vzťahy  

zamestnancov v školstve v roku 2015 – B. Bystrica 

PaedDr. Anna Malatincová 

Financovanie regionálneho školstva v roku 2015 – 

R. Sobota 

PaedDr. Anna Malatincová 

Umelecký prednes – HIOS Veľký Krtíš Mgr. Kubiš, Mgr. Šmelko, Mgr. 

Kminiaková, Mgr. Frečková, Mgr. 

Gazdíková 

Novela ZP a zákona o pg. zamestnancoch – R. 

Sobota 

PaedDr. Anna Malatincová 

Zmeny v právomoci, povinnostiach a zodpovednosti 

RŠ ... – Banská bystrica 

PaedDr. Anna Malatincová 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola 

v územnej samospráve – R. Sobota 

PaedDr. Anna Malatincová 

 

 

 

Názov - druh vzdelávania Pedagogický zamestnanec 

Anglický jazyk – rozširujúce štúdium – UKF PF 

Nitra (kvalifikačné)  - ukončené 

Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii 

žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 2 

- (inovačné) - ukončené 

Riadenie školy a školského zariadenia – 

(funkčné) - ukončené 

Riadenie školy a školského zariadenia – 

(funkčné) - pokračuje 

1. atestančná skúška  

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí 

a mládeže a pohybové a športové aktivity  

(aktualizačné) - ukončené 
 

Mgr. Darina Králiková 

 

Mgr. Lívia Frečková, Mgr. Marta Hriňová, 

Mgr. Ján Kubiš, Mgr. Darina Králiková, 

Mgr. Vladimír Šmelko 

PaedDr. Anna Malatincová 

 

 Mgr. Zuzana Bablenová 

 

PaedDr. Zuzana Hájniková 

Mgr. Ján Kubiš, Mgr. Vladimír Šmelko, 

Mgr. Lívia Frečková, Mgr. Marta 

Kminiaková 



§ 2 ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Mimoškolské podujatia 

  

Mesiac Názov podujatia 

September Šarkaniáda 

Beh do kopca 

Kolobežkovanie 

Október  Európsky deň rodičov a škôl – Tekvicová párty 

Deň knižníc v našej škole 

Týždeň zdravej výživy 

Týždeň ochrany stromov 

Mesiac úcty k starším 

Týždeň boja proti stresu 

 Lampiónový sprievod 

November Pasovanie prvákov 

Červené stužky 

Európsky týždeň boja proti drogám 

December Vianočná výstavka žiackych výrobkov 

Čaro Vianoc – vianočná akadémia 

Vianočná olympiáda 

Vianočná latka 

Vianočná burza kníh 

Týždeň boja proti AIDS 

Január Medzinárodný deň biodiverzity 

Súťaž o najsnehuliaka 

Február Anglický deň v našej škole 

Silový trojboj 

Týždeň priateľstva 

Lyžiarsky výcvik 

Marec Madáčovská noc 

Gymnastický viacboj 

Veľkonočné tvorivé dielne 

Týždeň šetrenia vody 

Hodina Zeme 

Apríl Turisticko-orientačný beh – Svetový deň zdravia 

Literárny kvíz ku Dňu detskej knihy 

Deň  Zelenej školy, Ekokarneval 

Olympiáda finančnej gramotnosti na 1. stupni 

Máj Deň matiek 

Týždeň modrého gombíka 

Medzinárodný deň mlieka 

Základný plavecký výcvik – žiaci 3. ročníka 

Jún Deň detí 

Dopravná výchova – 1. – 4. ročník 

Zdokonaľovací plavecký výcvik – žiaci 5. ročníka 

Prijatie deviatakov starostom obce pri príležitosti 

ukončenia povinnej školskej dochádzky 



 

 

Exkurzie, divadelné  predstavenia, výchovné koncerty 

 

 

Názov Ročník Zodpovednosť 

Československý muzikál – výchovný koncert 1. – 9.  vedenie školy 

Exukrzia – 70. výročie SNP – Banská Bystrica - október 5. – 9. Mgr. Demeterová, 

Mgr. Kubiš 

Deň otvorených dverí Poltár – 29. 10. 2014 9, výchovný poradca 

Burza informácií Veľký Krtíš – 20. 11. 2014 9. výchovný poradca 

Prezentácia školy – Gymnázium M.Bakoša – BB  - 6. 11. 

2014 

Prezentácia školy – SOŠ hotelových služieb a obchodu,  

Lučenec – 25. 11. 2014 

9.  

 

9. 

výchovný poradca 

 

výchovný poradca 

Popoluška– divadelné predstavenie - december 1.-9. vedenie školy 

Prezentácia školy – SOŠ technická – Lučenec - február 9. výchovný poradca 

Deň otvorených dverí SOŠ Veľký Krtíš 9. výchovný poradca 

Deň otvorených dverí – SSŠ Modrý Kameň – 28. 11. 9. výchovný poradca 

Čistička odpadových vôd, Dolná Strehová 7. Mgr. Sokol 

Múzeum Imre Madácha, Dolná Strehová 5. Mgr. Demeterová 

Obecný úrad Dolná Strehová - október 6. Mgr. Demeterová 

Výchovný koncert – predstavenie ľudových nástrojov – p. 

Budinský 

1. – 9. vedenie školy 

Vystúpenie žiakov ZUŠ Modrý Kameň, elokované 

pracovisko Dolná Strehová 

1.-9. vedenie školy 

 

Školské výlety 

 

Miesto Ročník Zodpovednosť 

Čierny Balog 1. – 3. Mgr. Gazdíková 

Bratislava       4.- 6.  Mgr. Frečková 

Plánované školské  výlety na Spišský hrad a na Šomošku sa neuskutočnili z dôvodu 

nízkeho počtu záujemcov. Ako alternatíva boli riešené školské výlety na Zairin dvor – 

Boľkovce, ktoré boli pre žiakov cenovo prístupnejšie. 

Pre realizáciu a dosahovanie koncepčných zámerov školy je veľmi dôležitá propagácia školy 

tak v obci, ako aj v rámci regiónu, kraja i celého Slovenska. Našu školu, činnosť a aktivity 

žiakov  prezentujeme v rámci dostupných možností nasledovne: 

- v miestnom Dolnostrehovskom spravodajcovi 

- v okresnom týždenníku Pokrok 

- na webovej stránke školy 

- aktivity školy s účasťou verejnosti 

- činnosť záujmových útvarov 

- olympiády, súťaže, mimoškolská činnosť 

- spolupráca s inými subjektmi ( MO MS Dolná Strehová, ZPOZ Dolná Strehová, Múzeum 

Imre Madácha, TJ Prameň Dolná Strehová a iné). 

 



§ 2  ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

- Dlhodobé projekty 

Infovek - pokračuje 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít - ukončené 

Mgr. Zuzana Bablenová 

PaedDr. Anna Malatincová 

 

Po stopách vody Mgr. Marta Hriňová 

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - 

pokračuje 

PaedDr. Anna Malatincová 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - 

pokračuje 

Mgr. Zuzana Bablenová 

Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety - pokračuje 

PaedDr. Anna Malatincová 

 

- Krátkodobé projekty 

 

Názov projektu zodpovednosť 

SME v škole Dopravný rýchlokurz – 5. – 7. r. Mgr. Vlasta Demeterová 

SME v škole – Osobnostný a sociálny rozvoj – 5. – 9. r. Mgr. Vlasta Demeterová 

Hovorme o jedle Mgr. Marta Kminiaková 

Zelená škola – splnenie 7 krokov programu, získanie certifikátu 

a vlajky Zelenej školy 

Mgr. Marta Kminiaková 

Mgr. Lucia Holováčová/ 

Mgr. Miroslav Sokol 

Záložka do knihy spája školy Mgr. Lucia Holováčová 

Recyklohry Mgr. Marta Kminiaková 

Komparo –  9. r. 

 

Kopmlexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov v školskom prostredí – pokračuje 

Mgr. Marta Hriňová 

 

Mgr. Vladimír Štrbík 

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka  na 

základných školách – ukončené (získanie didaktických 

prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre žiakov II. stupňa) 

Mgr. Darina Králiková, 

Mgr. Júlia Kudrnová 

Zdravé zúbky – 1. – 4. ročník Mgr. Lívia Frečková 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TSV  - ukončené (získanie sady 

pomôcok na vyučovanie TSV) 

Mgr. Lívia Frečková, Mgr. 

Vladimír Šmelko, Mgr. Marta 

Kminiaková, Mgr. Ján Kubiš 

Envirootázniky Mgr. Renata Gazdíková 

 

 

 



§ 2  ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

- V školskom roku 2014/2015 nebola v ZŠ s MŠ Dolná Strehová vykonaná inšpekčná činnosť 

Štátnou školskou inšpekciou.  

 

§ 2  ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

  V školskom roku 2014/2015 ZŠ využívala na vyučovanie 10 klasických tried (v 3 sú 

umiestnené aj interaktívne tabule), 3 učebne IKT, tri učebne 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. Veľkým prínosom pre kvalitnejšiu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu sú 

aj pomôcky získané z projektov - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít, Profesijný a kariérový rast pedagogických 

zamestnancov, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva ( 

v predchádzajúcom školskom roku), SME v škole (pracovné zošity a denník SME).  

Vyučujúci majú možnosť využívať vo výchovno-vzdelávacom procese dataprojektory, 

notebooky, interaktívne tabule, notebooky, výučbové softvéry, nástenné tabule a iné 

pomôcky, ktoré sú do inventáru školy pravidelne dopĺňané. Vyučujúci majú možnosť 

využívať vo výchovno-vzdelávacom procese i v domácej príprave žiakov Virtuálnu knižnicu ( 

portál Bez kriedy), učebné programy z portálu Interaktívna škola, program Alf. V každej 

triede je okrem klasickej tabule aj magnetická tabuľa. Triedy sú vybavené modernými 

lavicami a stoličkami s nastaviteľnou výškou. Vo výchovno-vzdelávacom procese 

i v mimovyučovacom čase majú vyučujúci i žiaci možnosť využívať školskú knižnicu. Na 

športovú činnosť je možné okrem telocvične, ktorá by potrebovala rekonštrukciu, aj 

multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, fitnescentrum a v zime aj klzisko. 

 

V priebehu školského roka sme uskutočnili: 

- oprava vodovodu v pavilóne B, rekonštrukcia obkladov v triedach, výmena podlahy 

v chodbe 

- vybudovanie parkoviska pred vchodom do areálu školy 

- rekonštrukcia vchodu do šatne v pavilóne A 

- vybudovanie školskej kuchynky 

- bežná údržba – oprava školského zariadenia, nátery tabúľ, dverí 

- zakúpenie stolov do školskej knižnice 

- nákup učebných pomôcok 

- výmena svietidiel v niektorých triedach 

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

revíziách (plyn, elektrika) 

- doplnenie IKT z projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

(interaktívna tabuľa s príslušenstvom, notebook) 



- doplnenie pomôcok z projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít (dielenské náradie, didaktická technika – 1ks  

PC, 1ks LCD monitor, 2ks čierno-biela tlačiareň, 3ks multifunkčná čierno-biela 

tlačiareň, 1 ks tablet, 2 ks digitálny fotoaparát, 2 ks notebook) 

  

 

 

§ 2. ods. 1 m  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

-sú uvedené vo výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2014, ktorý tvorí prílohu tejto 

správy 

 

§ 2  ods. 1 n 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli určené v koncepčnom zámere rozvoja 

školy na školský rok 2014/2015 
  
Pozitívne hodnotenie plnenia cieľov: 

- zabezpečovanie plynulého prechodu detí z MŠ do I. ročníka ZŠ ( vzájomné návštevy – 

v MŠ i v 1. ročníku, organizovanie spoločných podujatí – Deň detí, výchovné koncerty, 

Deň Zelenej školy a pod.), nadviazanie spolupráce s MŠ Závada 

- úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach 

- zavedenie celodenného výchovného systému 

- zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov realizovaním Motivačného 

programu 

- vytváranie podmienok na kvalitnú, efektívnu výučbu cudzích jazykov (zabezpečenie 

kvalifikovaných pedagógov, účasť pedagógov v projekte Nové trendy vzdelávania 

učiteľov anglického jazyka na ZŠ, využívanie inovatívnych metód vo výchovno-

vzdelávacom procese 

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností 

- pomoc deťom zo SZP aj prostredníctvom realizácie projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných  rómskych komunít 

- podpora a rozvoj regionálnej výchovy – vo výchovno-vzdelávacom procese 

i v mimoškolskej činnosti – činnosť ZÚ folklórne tradície, speváckeho, účasť na 

podujatiach organizovaných obcou, účasť v súťažiach s regionálnou tematikou 

(Maliar Novohradu, Timravina studnička, Škultétyho rečňovanky, beseda so 

spisovateľkou z regiónu a pod.) 

- zapájanie sa do projektov súvisiacich s ochranou života a zdravia (Hovorme o jedle, 

Odstráňme obezitu, Strom života, Envirootázniky, Zelená škola – splnenie 7 krokov 

k programu, získanie certifikátu a vlajky Zelenej školy, Recyklohry, organizovanie 

podujatí Týždeň ochrany stromov, Týždeň zdravej výživy, športových  súťaží – 

Kolobežkovanie, Beh do kopca, Silový trojboj a i.) 

- prezentácia výsledkov práce žiakov na verejnosti 

- participácia MZ a PK na zefektívnení celkovej práce školy – realizácia previerok, 

analýza výsledkov, prijímanie opatrení 

- skrášľovanie interiéru aj exteriéru školy 



- eliminovanie negatívnych vplyvov prostredia – realizácia úloh z plánu práce 

koordinátora primárnej prevencie 

- spolupráca s rodičmi – získavanie rodičov k účasti na podujatiach realizovaných 

školou, pomoc asistentiek učiteľa pri práci s rodinou, účasť pedagogických 

zamestnancov na vzdelávaniach realizovaných v projekte MRK 

- dopĺňanie pomôcok a didaktickej techniky 

 

Problémy pri plnení cieľov 

- v cudzom jazyku sa realizoval len ZÚ Tvorivé hry 

- nepravidelné vydávanie školského časopisu odchodom zodpovednej zamestnankyne na 

materskú dovolenku 

- nemožnosť zabezpečiť kvalifikované odučenie všetkých vyučovacích predmetov ( malá 

škola, učitelia s 1 alebo 2 aprobáciami, potreba naplnenia úväzku učiteľa – 

neodbornosť hlavne v predmete geografia, informatika, cudzie jazyky) 

- nezamestnanie školského psychológa alebo špeciálneho pedagóga pre zlepšenie práce 

s deťmi so ŠVVP ( nezáujem kvôli skrátenému úväzku) 

- nerealizovanie renovácie telocvične a školského dvora ( nedostatok vlastných 

finančných prostriedkov, chýbajúce  výzvy na predkladanie projektov) 

- slabé výsledky v TESTOVANÍ 9 

- nespokojnosť s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov ( nezáujem o učenie sa zo 

strany žiakov, nezáujem o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zo strany niektorých 

rodičov, 

 

 

    Návrhy a opatrenia: 

- zvýšenú pozornosť venovať komunikácii so žiakmi a rodičmi v oblasti dochádzky 

- formovať u žiakov zdravý životný štýl s cieľom znížiť chorobnosť žiakov 

a zodpovednosť za dochádzku do školy 

- zvýšenú pozornosť venovať motivácii žiakov k zodpovednej príprave na Testovanie 9, 

komunikácia s rodičmi 

- individuálne pristupovať k žiakom zo SZP a žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacím potrebami, zamestnať školského psychológa alebo špeciálneho pedagóga 

- robiť riaditeľské previerky podľa plánu vnútroškolskej kontroly, analyzovať ich, 

prijímať opatrenia na zlepšenie a robiť následné kontroly plnenia opatrení 

- do iŠkVP zaraďovať v jednotlivých ročníkoch predmety, ktoré prispejú 

k zatraktívneniu školy v očiach verejnosti a k plneniu strategických zámerov školy 

- dôsledne realizovať Motivačný program ( cieľ – zlepšenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov, školskej dochádzky, správania žiakov, zapájania do mimoškolskej činnosti) 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 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 

STEPE analýza  

 

 

 

Skupiny        

faktorov 

Faktory Prognózy vývoja 

(trendy) 

Predpokladaný 

dopad na školu 

 

so
c
iá

ln
e 

 Demografia v regióne 

Počet obyvateľov v spádových 

obciach 

mierny pokles 

 pokles 

Zníženie počtu detí 

v základnej škole  

te
ch

n
o
lo

g
ic

k
é 

Nové technológie Zvyšuje sa požiadavka 

využívať PC, tablet, 

interaktívnu tabuľu a 

iné IKT vo výchovno-

vzdelávacom procese 

Zaškoliť učiteľov na 

prácu s interaktívnou 

tabuľou, tabletmi, 

využívanie 

výučbových softvérov 

a iných IKT  

Nárast žiakov so ŠVVP Zvyšujúca sa 

požiadavka na prácu so 

žiakmi so ŠVVP  

 

Potreba zamestnať 

špeciálneho pedagóga 

alebo školského 

psychológa 

ek
o

n
o

m
ic

k
é 

Normatív na žiaka Znižuje sa reálna 

hodnota 

Nedostatok finančných 

prostriedkov 



p
o

li
ti

ck
é 

Štátna edukačná politika Snaha o posilnenie 

prírodovedných 

predmetov a cudzích 

jazykov 

Zmena rámcových 

učebných plánov, 

vzdelávanie učiteľov, 

snaha o zavádzanie 

inovatívnych metód do 

výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

nedostatočný časový 

priestor na vytvorenie 

nového školského 

vzdelávacieho 

programu 

ek
o
lo

g
ic

k
é 

Šetrenie energiami 

 

 

 

Zlepšovanie možností 

šetrenia energiami – 

výmena elektrických 

rozvodov, osvetlenia 

tried a telocvične  

Odčerpávanie financií 

z rozpočtu školy 

Separovanie odpadu Zvyšovanie 

požiadaviek na 

recykláciu odpadu 

Odčerpávanie financií 

z rozpočtu školy, 

nákup nádob na 

separovanie 

 

 

 

 

 



 

SWOT analýza 

 

 

 

Kritérium Veľmi silné silné priemerné slabé Veľmi slabé 

Kvalifikovanosť 

pedagogických 

zamestnancov 

  /   

Materiálno technické 

vybavenie IKT 

  /   

Miera profesionálneho 

rastu pedagógov 

  /   

Úroveň a spôsoby 

vyučovania 

prírodovedných 

predmetov 

  /   

Ponuka záujmových 

útvarov 

/     

Ponuka mimoškolských 

aktivít 

/     

Poloha školy /     

Odborné učebne    /  

Dopravná dostupnosť  /    

Atraktívnosť 

vzdelávacej ponuky 

/     

Zapojenie žiakov do 

súťaží a predmetových 

olympiád 

 /    

Zamestnávanie 

špeciálneho pedagóga 

    / 

Úroveň dosiahnutých 

vzdelávacích výsledkov 

v prírodovedných 

predmetoch 

  /   

Vzdelávacie výsledky 

žiakov 

  /   



Účasť žiakov v súťažiach a olympiádach 

 

Súťaž/olympiáda Školské 

kolo 

Obvodné kolo Krajské kolo/Vyššie kolo 

Olympiáda zo SJL 7 

žiakov 

Kristína Schmotzerová – 2.m. 

(pripravoval: Mgr. Kubiš) 
 

Olympiáda z ANJ 5 S. Činčuráková – 6.m. 

(pripravoval: Mgr. Králiková) 
 

Matematická 

olympiáda 

10 

žiakov 

Z5 

E. Ďördík – 6.m. 

Z6 

J. Kubiš- 7.-10. m. 

Z9 

M. Marcinek – 4.m. 

(pripravoval:PaedDr.Hájniková) 

 

Dejepisná 

olympiáda 

17 

žiakov 

Z. Ružinská  – 10.m. 

V. Kľuková – 11. m. 

 (pripravoval: Mgr.Demeterová) 

 

Geografická 

olympiáda 

26 

žiakov 

R. Ragačová – 9. m. 

L. Gondášová – 18.-19.m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

M. Marcinek – 14. m. 

K. Hegedüš – 18.m. 

 (pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Pytagoriáda 26 

žiakov 

P3 

S. Gábrišová – 7.-10. m. 

(pripravoval: Mgr. Gazdíková) 

P4 

M. Hriň – 4.-5. m. – 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

P5 

K. Maráková – 10. m. 

P6 

J. Kubiš – 6.-8.  m. 

(pripravoval: PaedDr. 

Hájniková) 

 

Biologická 

olympiáda 

7 Kat. C 

L. Mlynáriková – 14. m. 

Kat. D 

V. Gaššová  – 6. m. – ÚR 

D. Kyzúrová – 7. m. – ÚR 

J. Holeková – 8. m. 

(pripravoval: Mgr. Sokol) 

 

Timravina 

studnička 

24 

žiakov 

L. Mlynáriková – 3. miesto 

(pripravoval: Mgr. Kubiš) 

M. Kubiš 

 (pripravoval: Mgr. Šmelko) 

 

 

 

 

Maliar Novohradu 

Ľ. Kubáni 2014 

 V. Vozaf – 1. miesto, 

 K. Laššanová 
 



(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

Bartošová, Ragač, Horváthová, 

Kolečková (pripravoval: Mgr. 

Šmelko) 

Gábrišová 

(pripravoval: Mgr. Gazdíková) 

Gebauer, Hriň, Žiga 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

- Putovný pohár primátora 

mesta Veľký Krtíš + 

ďakovný list 

Šaliansky Maťko 26 

žiakov 

T. Perichtová – 3.m. 

(pripravoval: Mgr. Gazdíková) 

K. Maráková – 3.m. 

(pripravoval: Mgr. Holováčová) 

 

 

Fragment  

Najkrajšie 

vianočné 

medovníčky 

32 

žiakov 

-  Žiaci 4. ročníka 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

Žiaci Literárneho krúžku 

a Šikovných rúk 

 (pripravoval: Mgr.Holováčová, 

 Mgr.Demeterová) 

- diplom, ocenenie, knižné 

odmeny 

V rytme tanca 7 

žiakov 

E. Balážová, T. Perichtová,  

S. Krekáčová, S. Hrubíková, 

K. Vilhanová, L. Didiová, 

D. Rybárska – zlaté pásmo 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

 

Cezpoľný beh 6 Družstvo chlapci – 5. m. 

(K. Hegedüš, D. Javorský,  

J. Oláh) 

Družstvo dievčat – 5. m. 

(K. Schmotzerová, D. Žigová, 

L. Mlynáriková, N. Žigová) 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Bocian biely – vták 

roka 2014 

  Školský časopis a poster – 

ocenenie 

(pripravoval: Mgr. Holováčová, 

Mgr. Gazdíková) 

Červené stužky 187  

 

Ďakovný list 

(pripravoval: Mgr. Králiková) 

Rozprávkové 

vretienko 

15 T. Perichtová – 3.m. 

(pripravoval: Mgr. Gazdíková) 

L. Mlynáriková 

(pripravoval: Mgr. Kubiš) 

 

Škultétyho 

Zornička 

28 T. Perichtová 

(pripravoval: Mgr. Gazdíková) 

M. Žilka 

(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

 



K. Maráková 

(pripravoval: Mgr. Bartošová) 

A. Činčuráková 

S. J. Gazdíková 

(pripravoval: Mgr. Kubiš) 

Ochrana pred 

požiarmi 

12 J. Kubiš – 2.m. 

 (pripravoval: PaedDr. 

Malatincová) 

 

CO očami detí  L. Vozár  – 5. m. 

(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

 

Po stopách vody  - V. Kľuková, L. Mlynáriková, G. 

Barcíková, Z. Kapičáková, A. 

Činčuráková, M. Olleová 

(pripravoval: Mgr. Hriňová/ 

Mgr. Sokol) 

Slávik Slovenska  N. Sončeková – 1. m. 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

KK: 

N. Sončeková 

(pripravoval: Mgr. Frečková) 

Detský hudobný 

festival 

   

Vybíjaná  D. Fuzáková, L. Gondášová, 

V. Kozová, Ľ. Kretová, D. 

Kyzúrová, D. Oláhová,  

M. Olleová, B. Plánková,  

K. Seivaldová, S. Siváková-

Moskaľová, M. Slatinská, 

N. Žigová 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Ľudské práva 

očami detí 

  Ďakovný list 

(pripravoval: Mgr. Kminiaková) 

Fragment – 

Najkrajšia knižná 

záložka 

  Žiaci ZÚ Šikovné ruky – 

diplom, knihy 

(pripravoval: Mgr. Demeterová) 

Veľká praveká 

súťaž 

  Žiaci 5. a 6. ročníka 

(pripravoval: Mgr. Demeterová) 

Florbal - dievčatá  Bariaková, Gazdíková, 

Mlynáriková, Pravdová, 

Schmotzerová, Švancarová, 

Barcíková, D. Žigová – 3.m. 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Malý futbal ml. 

žiakov ZŠ Dôvera 

cup 

 L. Babic, D. Berky, E. Ďördík, 

R. Illéš, M. Kubalík, M. 

Kupček, D. Oračko, T. Tóth 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Malý futbal st. 

žiakov ZŠ 

JEDNOTA COOP 

 D. Berky, R. Cinka, K. 

Hegedüš, V. Hronček, D. 

Javorský, A. Kováč, J. Oláh, A. 

Trajteľ 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

McDonald´s Cup  Baliak,A. Fajčík, R. Berky, M.  



Kocka, A. Žiga, M. Kubalík, 

Pohl, Andrej Fajčík, D. Žiga, P. 

Kalmár 

 (pripravoval: Mgr. Šmelko) 

Mladý záchranár 

CO 

 Javorský, Hegedüš, 

Schmotzerová, Mlynáriková  

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

Malý futbal st. 

žiačok  

 Barcíková, Bariaková, 

Kováčová, E. Oláhová, 

Pravdová, Schmotzerová, 

Švancarová, D. Žigová 

(pripravoval: Mgr. Štrbík) 

 

  

§ 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity školy 

 

Záujmové útvary 

 

Záujmový útvar Vedúci Počet žiakov 

- z projektu MRK 

Environmentálny krúžok Mgr. Renata Gazdíková 18 

Hudba, spev, tanec – I. stupeň Mgr. Lívia Frečková 22 

Literárny krúžok Mgr. Lucia Holováčová/ 

Mgr. Vladimíra Bartošová 

16 

Matematický krúžok Mgr. Zuzana Bablenová 18 

Matematicko-počítačový krúžok PaedDr. Zuzana Hájniková 14 

Modelársky krúžok Mgr. Ján Kubiš 21 

Pohybové hry Mgr. Marta Kminiaková 25 

Šikovné ruky Mgr. Vlasta Demeterová 22 

Športové hry – I. stupeň Mgr. Vladimír Šmelko 24 

Športové hry – I., II. Mgr. Vladimír Štrbík 36 

Turistický krúžok Mgr. Marta Kminiaková 18 

Tvorivé hry Mgr. Darina Králiková 15 

Varenie, pečenie Mgr. Marta Hriňová/ 

Mgr. Monika Kubalíková 

17 

Volejbalový krúžok Mgr. Petronela Lisková 21 

   

- zo vzdelávacích poukazov: 

Hudba, spev, tanec – II. stupeň Mgr. Lívia Frečková 12 

Florbal Mgr. Vladimír Štrbík 12 

Ľudové tradície Mgr. Petronela Lisková 13 

Matematický krúžok PaedDr. Zuzana Hájniková 12 

Počítačový krúžok – I. stupeň Mgr. Renata Gazdíková 22 

 



§ 2  ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Rodiča sú prvým pozorovateľom a meračom úspešnosti a problémov školy. Sledujú 

organizáciu školy, vyučovací proces, personálne zloženie pedagogického kolektívu i 

ostatných zamestnancov školy. Rodičia vnímajú školu z pozitívneho hľadiska vtedy, keď 

škola vytvára dobré podmienky práve ich dieťaťu - žiakovi školy. Žiak prezentuje doma 

zážitky zo školy a primerane jeho veku ich predkladá rodičom. Škola si uvedomuje, že bez 

spolupráce s rodičmi nebude úspešná, nebude na škole vládnuť tvorivá atmosféra pre žiakov, 

pedagogický zbor a ostatných zamestnancov školy. Spolupráca rodičov, ich názory, námety 

sú nezastupiteľné pre chod školy a v našej škole je táto spolupráca s rodičmi na pomerne 

dobrej úrovni. Nezastupiteľnú úlohu školy ma rada rodičov. Do mimo triednych a 

mimoškolských akcií sme zapájali aj rodičov, vzbudzovali sme ich záujem o prácu v škole a 

výsledky, úspech i problémy svojho dieťaťa. Úlohou školy je zabezpečiť optimálne 

podmienky pre rozvoj dieťaťa. Snahou zamestnancov školy je vytvoriť čo najoptimálnejšie 

podmienky pre vedomostný a osobnostný rast všetkých žiakov školy. 

Poskytovanie služieb rodičom i žiakom: 

- preplácanie cestovného pre dochádzajúcich žiakov, pre žiakov v hmotnej núdzi, nákup 

učebných pomôcok, poskytovanie stravy v ZŠS, 

- nákup zošitov a učebných pomôcok pre nasledujúci školský rok podľa záujmu žiakov 

(žiaci I. ročníka), 

- krúžková a mimovyučovacia činnosť, kultúrne a športové podujatia, Tekvicová párty- 

Európsky deň rodičov a školy, Pasovanie prvákov, Čaro Vianoc, Vianočná výstavka detských 

prác, Posedenie s dôchodcami, Deň matiek, Deň Zelenej školy, Ekokarneval,  Prijatie 

deviatakov starostom obce  a iné,  

- možnosť doučovania žiakov z jednotlivých predmetov po dohode s vyučujúcim. 

 Lepšie je spolupráca s rodičmi žiakov I. stupňa, ktorí sa pravidelnejšie zúčastňujú zasadnutí 

triednych a celoškolských zasadnutí ZRŠ i podujatí organizovaných školou. U žiakov I. 

stupňa nie je ani toľko problémov (výchovných či vzdelávacích), menej porušujú školský 

poriadok. Zasadnutí triednych aktívov ZRŠ na druhom stupni sa málo zúčastňujú rodičia 

problémových žiakov, často sa nedostavia do školy na pohovor na predvolanie. Tu bolo 

potrebné aj v školskom roku 2014/2015 viackrát zrealizovať návštevy rodín, pohovoriť si 

s rodičmi, upozorňovať ich na možnosti nápravy či na následky porušovania školského 

poriadku školy či záškoláctva. V tomto ohľade veľkou pomocou bolo zamestnávanie 

asistentiek učiteľa v rámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít. Rodičia  

 

 § 2. ods. 2 c 

 

Vzájomný vzťah medzi školou a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a  

vzdelávaní podieľajú, sú na výbornej úrovni, hlavne s  

- Obec Dolná Strehová – Obecný úrad Dolná Strehová – pomoc pri drobnej údržbe školy, 

vystúpenia žiakov na podujatiach organizovaných obcou – Posedenie s dôchodcami ( 

vystúpenie aj vo Vieske a v Hornej Strehovej),  Rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci, Deň 

matiek, Madáčovské dni, podujatia ZPOZ 

- Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Strehová 

- Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Dolná Strehová 



- CPPPaP Veľký Krtíš – spolupráca pri profesionálnej orientácii, pri práci so žiakmi so 

ŠVVP, zabezpečenie prednášok a besied pre žiakov ( 5. r. – Adaptácia na II. stupeň, 6.r. – 

Šikana, 7. r. – Nebezpečné drogy, 8. r. – Diskriminácia, Profesijná orientácia, 9.r . Príprava na 

manželstvo a rodičovstvo), diskusné predpoludnie Mne sa to nemôže stať, prednášky pre 

pedagogických pracovníkov, práca s peer aktivistami ( I. polrok – K. Schmotzerová, V. 

Pravdová, II. polrok – M. Olleová, S. Siváková Moskaľová) 

- ÚPSVaR Veľký Krtíš – pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky 

- RÚVZ Veľký Krtíš 

- OR PZ Veľký Krtíš, OO PZ Dolná Strehová – zrealizované besedy s príslušníkmi PZ na 

témy: Obchodovanie s deťmi ( I. st.), Obchodovanie s ľuďmi - ,,biele mäso“ (II. st.), Šikana, 

Čo je trestný čin 

- MP Education, s.r.o. – prednášky – Dospievam alebo život plný zmien... – 6.-7. r., 

Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu – 8.-9. r. 

- MO MS Dolná Strehová – finančná pomoc pri organizovaní školských kôl podujatí – 

Šaliansky Maťko, Timravina studnička, Slávik Slovenska 

- TJ Prameň Dolná Strehová – možnosť využívania priestorov v areáli TJ 

- SNM, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Dolná Strehová – účasť žiakov na 

podujatiach realizovaných múzeom – Veľkonočné tvorivé dielne, beseda so spisovateľkou A. 

Kolárovou Cieľovou, oslavy Dňa detí, podujatia pri príležitosti Madáčovských dní, pomoc pri 

organizovaní školských podujatí – Madáčovská noc, prehliadky kaštieľa 

 

 

  

  

  

  

V Dolnej Strehovej  10. 10. 2015                                                  PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                        riaditeľka ZŠ s MŠ 
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Príloha č. 1 

 

 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. rok 2013/2014 

(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: Zástupkyňa ZŠ s MŠ A. Lešková 

Rada školy: MŠ v nej zastupuje učiteľka A. Bystrianska 

                     Za rodičov Ing. D. Fajčíková 

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

a poradným samosprávnym orgánom, má vypracovaný Štatút rady školy. Rada Vyjadruje sa 

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) 

       10 detí  4-5 ročné 

        5 deti 3-ročné 

 

Prehľad o dochádzke do MŠ: -    priemerná dochádzka v šk. roku 2013/2014 – 17 

- počet nevybavených žiadostí – 0 

- počet vydaných rozhodnutí o prijatí – 6 

- 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. Stanovené ciele boli operacionalizované v plánoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 

 Kontinuálne vzdelávanie „Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

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

Zástupkyňa absolvovala inovačné vzdelávanie „Inovácie v didaktike pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov“ (apríl 2014) a aktualizačné vzdelávanie „Environmentálna 

výchova ako prierezová téma v MŠ“ (apríl 2014). Učiteľky pociťujú potrebu vzdelávať sa, 

záleží im na rozvoji svojich profesijných kompetencií a úrovni školy.  

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

Počas roka sa na škole uskutočnilo 25 aktivít zameraných na prírodu, šport, ľudové 

tradície, pamätné dni, spoluprácu so ZŠ a rodičmi.  

 

Celoslovenská akcia: 

- DM drogerie – Deň veselých zúbkov  

-  

Okresné prehliadky: 

- 9. ročník výtvarnej prehliadky detí MŠ – „Čo tie rúčky vedie“ – účasť M. Hriňová, uč. 

Lešková 

- Zlatý Slávik – účasť M. Malatincová, uč. Bystrianska 

 

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 

- vynášanie Moreny 



- ďalšie aktivity podľa plánu práce 

 

Aktivity v spolupráci so ZŠ a múzeom I. Madácha: 

- deň detí na nádvorí kaštieľa – kúzelník, zábavno-športové aktivity 

- ukážka práce Hasičského zboru 

 

 

 

Športové aktivity: 

- dve branné vychádzky 

- beh proti drogám – spolupráca so ZŠ 

 

 

 

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 tešia DVD  Cirkus šaša Tomáša a Detský kútik.  

 

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. 

 

  

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

Škola sa zapojila do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva“, z ktorého získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, tlačiareň,V auguste 

2014 bola zasypaná a zaizolovaná nefunkčná pivnica a vymaľovaný interier MS. Príspevok 

štátu na predškolákov bol využitý na kúpu dopravného koberca, doplnenie učebnej pomôcky 

LOGICO PRIMO, didaktických hračiek a pomôcok, literatúry. Z prostriedkov rodičov sa 

zakúpilo nové posteľné prádlo. Stále chýba internet a stôl do altánku na školskom dvore. 

 



m) údaje o finančnom zabezpečení: 
 

 Príspevky na čiastočnú úhradu od rodičov v šk. roku 2013/2014 celkom:  836,64  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  

- prehĺbili sa sociálno-emocionálne kompetencie 

- deti boli vedené k ohľaduplnosti a vzájomnej pomoci 

- dôraz bol kladený na rozvoj predčitateľskej gramotnosti 

- deti získali požadované kompetencie. 

 

Vekové zloženie detí odráža rôznu úroveň dosiahnutých kompetencií vo všetkých 

oblastiach. Tieto sú však primerané veku. 

Kognitívne kompetencie –  vhodnou motiváciou bola prehlbovaná túžba po poznaní 

a upevňovaní už získaných poznatkov. Za pomoci hier, hádaniek a pracovných zošitov deti 

riešili hlavolamy, orientovali sa v priestore a rovine. Rozvíjali si logické myslenie, pamäť, reč 

a predstavivosť. Zvýšená pozornosť bola venovaná rozvoju predčitateľskej gramotnosti. Do 

ZŠ odišlo 7 predškolákov zvládajúcich požiadavky 1. ročníka. Úroveň stredných detí je 

v prevažnej miere len priemerná.  

Naďalej je potrebné vytvárať deťom dostatočný časový priestor na komunikáciu 

s rešpektovaním hovoriaceho, na vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie. 

Sociálne kompetencie – deti boli vedené k rozlišovaniu a pomenovaniu svojich 

i cudzích pocitov – ranný kruh, k oceňovaniu dobra, rešpektovaniu spoločenských pravidiel. 

V MŠ vládla priateľská atmosféra, boli rešpektované práva dieťaťa. Zážitkovou formou si 

osvojovali prijateľné spôsoby sociálnej komunikácie a prosociálneho správania. Oslavovali sa 

sviatky detí.  

Pri riešení drobných konfliktov deti potrebovali pomoc učiteľky (egocentrizmus). 

Prejavy nevhodného správania je potrebné eliminovať v spolupráci s rodinou, príp. 

odborníkom. 

Psychomotorické kompetencie – pohybovými aktivitami bola podporovaná telesná 

zdatnosť a fyzická kondícia. Deti boli vedené k uvedomovaniu si, že pohyb, šport 

a pravidelné cvičenie sú súčasťou zdravého životného štýlu a vedú k zdraviu. V oblasti hrubej 

motoriky boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky. V jemnej motorike rozdielne. Najmä strední 

chlapci prejavili menší záujem „o ceruzku“, nie všetci predškoláci (2) si vedia zaviazať 

šnúrky. Sezónne činnosti boli obohatené o sánkovanie a kúpanie. 



Komunikačné kompetencie – z pedagogickej diagnostiky vyplynulo, že i tento rok 

mali deti  nedostatky v správnej výslovnosti – 4 deti navštevovali logopedickú poradňu. Deti 

boli vedené k aktívnemu počúvaniu, uplatňovali sa rôzne metódy rozvoja predčitateľskej 

gramotnosti. Predškoláci v prevažnej väčšine spoznali čísla a veľké tlačené písmená. 

Učebné kompetencie – deti sa učili vlastnou zvedavosťou ale aj zámerne pod 

vedením učiteliek. Pestovali si vôľové vlastnosti, zotrvať v začatej činnosti 

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, interaktívnu tabuľu, 

encyklopédie a časopis Bobík. 

 

Hlavným prostriedkom získavania poznatkov v celom výchovno-vzdelávacom procese 

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

dieťaťa.  

 

Analýza SOFT 

 

Silné stránky školy Slabé stránky 

- kladné ohlasy na prípravu detí do            

1. ročníka 

- 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 

- bohatá ponuka aktivít pre deti a rodičov 

- slabá spolupráca s CPPaP 

- obmedzené finančné zdroje 

- chýbajúci internet 

- absencia interného metodického 

združenia 

 

 

 

Príležitosti Riziká 

- možnosť účasti rodičov na edukačnom 

procese 

- prevádzková doba podľa záujmu rodičov 

- ŠkVP – možnosť profilácie svojej MŠ 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

- kvalitná spolupráca 

- získavanie finančných zdrojov 

vypracovaním ďalších pr0jektov 

- celospoločenské trendy 

- nedostatočné  financovanie školstva 

- riziko „vyhorenia“ 

 

 

 



Opatrenia: 

- zoznámiť sa s pripravovaným ŠVP 

- presvedčiť zriaďovateľa o potrebe internetu v MŠ 

- umožniť učiteľkám ďalší odborný rast 

- naďalej skvalitňovať plánovanie a prácu s počítačom 

- hľadať spôsoby na získanie finančných prostriedkov na obnovu zariadenia MŠ 

a výmenu vchodových dverí 

- z dlhodobejšieho hľadiska výmena okien 

 

 

 

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, stravovanie a pitný režim. 

  

b) voľnočasové aktivity 

Zoznamovanie s cudzím jazykom (angličtina) sa uskutočňovalo  pod vedením p. uč. 

Mgr. D. Králikovej za účasti všetkých detí. 

 

c) Spolupráca 

MŠ akceptovala rodinnú výchovu, nadväzovala na ňu, vhodne dopĺňala s cieľom 

zjednotiť výchovné pôsobenie v MŠ a v rodine. Na požiadanie rodičov poskytovala 

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

poriadaných školou, majú voľný vstup do triedy po dohode s učiteľkou. 

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 05.09.2014 

Zostavila: A. Lešková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

   

 

1.   Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
- prenesené kompetencie podľa normatívu                                              322 164,00 € 

- presun z r. 2013                                                                                        20 000,00 € 

Zdroje 2014                                                                                              342 164,00 € 

   

  Výdavky:                 -    mzdy                                                                198 640,00 € 

                                   -    poistné                                                                74 370,00 € 

                                   -    bežné výdavky                                                    51 844,00 € 

                                     Výdavky spolu                                                     324 854,00 € 

                                      Presun do r. 2015                                                  17 310,00 € 

 

- nenormatívne: dopravné                                                                          19 224,00 € 

                           presun z r. 2013                                                                     577,92 € 

                           Zdroje 2014                                                                      19 801,92 € 

                            Výdavky                                                                        - 19 720,50 € 

                            Presun do r. 2015                                                                    81,42 € 

 

                           pre žiakov v hmotnej núdzi na stravu                         14 356,82 € 

 

                           výdavky na stravu žiakov v HN                                      14 356,82 € 

                                                                                            Spolu:              14 356,82 €                                 

 

                           pre žiakov v hmotnej núdzi na školské pomôcky            2 938,20 € 

 

                           výdavky na školské pomôcky pre žiakov v HN                   2 938,20 € 

                           Spolu:                                                                                    2 938,20 € 

 

 

                                  pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia         8 918,00 €  

                                  

                                  Výdavky:               - mzdy                                                     7 707,00 € 

                                                                 - odvody                                                  1 211,00 € 

                                                                 Spolu:                                                      8 918,00 € 

 

                                 na výchove a vzdelávanie pre MŠ                                       1 356,00 € 

 

                                 Výdavky:                - mzdy                                                        550,00 € 

                                                                 - materiál                                                    806,00 € 

                                                                   Spolu:                                                    1 356,00 € 

 

                                  Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy       2 414,00 € 

      

                                  Výdavky: 

                                                               -  mzdy                                                  1 164,00 € 

                                                               -  odvody                                                  406,00 € 



                                                                     -  materiál a služby                                   844,00 € 

                                                               Spolu:                                                    2 414,00 € 

                                  

2.   Dotácia z rozpočtu obce: 

- originálne kompetencie                                                                                  74 441,50 € 

- Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 

  žiakov, právnických  alebo fyzických osôb                                                   13 215, 49 €              

Spolu:                                                                                                                87 656,99 € 

  

Výdavky:                                                  - mzdy                                              52 207,75 € 

                                                                  - poistné                                           19 447,60 € 

                                                                  - bežné výdavky                               15 919,09 € 

                                                                  - PN                                                         58,02 € 

Spolu:                                                                                                                 87 632,46 € 

Rozdiel:                                                     - zostatok na účte                                    24,53 € 

 

 

 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

                  -  finančný dar škole PETIT ACADEM denník SME                             744,80 € 

 

 Výdavky:                        -  materiál                                                      744,80 € 

                                                              Spolu:                                                            744,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Príloha č. 3 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Strehovej 

 

                                                                                                             Obec Dolná Strehová 

 Hlavná 52 

 991 02 Dolná Strehová 

 

 

 V Dolnej Strehovej 13. 10. 2015 

 

 

Vec: Stanovisko k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Strehovej na svojom 

zasadnutí dňa  13. 10. 2015 bola riaditeľkou školy PaedDr. Annou Malatincovou oboznámená 

so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2014/2015. 

Rada školy túto správu so súhlasným stanoviskom a bez pripomienok k jej obsahu 

vzala na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ján Kubiš 

 

                                                                                                     predseda RŠ 


