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Východiská a podklady: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 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. 9/2006 

3. Plán práce Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová na školský rok 

2016/2017 

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

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

environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti) 

       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 iŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, 

komisionálnym a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky zo 

správania, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania,  

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 2016/2017 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 2016/2017 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. Rada školy sa 

vyjadrovala ku skutočnostiam ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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 

Alena Marková člen rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ľubica 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 

Katarína Mišutová členka 1. A triedu 

Ing. Dagmar Fajčíková členka 1.B trieda  

Ingrida Báťková členka 2.  triedu 

Anna Malatincová členka 3. triedu 

Bc. Stanislava Kubišová predsedníčka 4. triedu 

MVDr. Stanislav Gábriš člen 5. triedu 

Marian  Hriň člen 6. triedu 

Iveta Vyhrabáčová členka 7. A triedu 

Mgr. Monika Kubalíková členka 7. B triedu 

Eva Pityiová členka 8. triedu 

Alena Marková členka 9. triedu 

 

Názov MZ, PK Meno a priezvisko vedúceho 

Metodické združenie  Mgr. Vladimír Šmelko 

PK spoločensko-vedných predmetov a výchovných 
predmetov 

Mgr. Vlasta Demeterová 

PK prírodovedných predmetov PaedDr. Zuzana Hájniková, 
 od 05. 01. 2017 - Mgr. Radoslav 
Čičmanec 



§ 2  ods.1  b 

  

Údaje o počte žiakov školy a školských zariadení 
  

- Základná škola  

  

k  15. 9. 2016                   k  31. 8. 20167 

Ročník Počet 
 tried 

Počet  
žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

Počet  
tried 

Počet 
 žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

1. ročník 2 26 - 2 24 - 

2. ročník 1 21 1 1 21 1 

3. ročník 1 19 1 1 18 1 

4. ročník 1 20 2 1 18 3 

5. ročník 1 24 1 1 24 1 

6. ročník 1 14 - 1 14 - 

7. ročník 2 33 7 1 33 7 

8. ročník 1 22 4 1 22 4 

9. ročník 1 12 - 1 11 - 

SPOLU 11 191 16 11 185 17 

  

Škola vytvára pre  žiakov so ŠVVP podmienky prostredníctvom individuálneho 

vzdelávacieho programu. V školskom roku 2016/2017 sa podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu vzdelávalo 17 žiakov. Žiaci dosiahli slabé výchovno-vzdelávacie výsledky (okrem 

2 žiakov), v triedach pracovala asistentka učiteľa, ktorá sa žiakom venovala aj 

v mimovyučovacom čase. Absentovala domáca príprava na vyučovanie a spolupráca 

s rodičmi. Žiaci sú v starostlivosti CPPPaP vo Veľkom Krtíši, špeciálno-pedagogickej 

poradne pri ŠZŠ vo veľkom Krtíši a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri 

špeciálnej materskej škole v Lučenci.   

 

 

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2016 31. 8. 2017 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 25 24 

 

§ 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 21 25 

Počet prijatých 21 25 

Počet odkladov - - 



§ 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 

 

 

  

 Počty žiakov prijatých na stredné školy a stredné odborné učilištia 

  

Stredné školy s maturitou: 

 

 

Škola Počet žiakov 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 4 

SPŠ stavebná, Lučenec 1 

SOŠ technická, Zvolen 1 

SOŠ technická, Lučenec 4 

Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica (žiačka 8. ročníka) 1 

 

 

 

3-ročné učebné odbory: 

  
Škola Počet žiakov 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 1 

 

  

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    4 

 

 

 

Počty žiakov prijatých na 2-ročné učebné odbory 

  
Škola Počet žiakov 

SOŠ  Želovce 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 11 

Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 11 

Počet žiakov nepokračujúcich v štúdiu - 



§ 2  ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

a) prospech:   

 

 

Trieda Počet 

žiakov 

PV PVD P N Nehodnotení 

I. stupeň 81 26 15 34 1 5 

  32, 10% 18,52% 41,98% 1,23% 6,17% 

II. stupeň 104 23 16 58 4 3 

  22,12% 15,38% 55,77% 3,85% 2,88% 

 185 49 31 92 5 8 

  26,49% 16,76% 49,73% 2,70% 4,32% 

 

 

 

 

I. stupeň 

  

Ročník SJL HGR RCE CTD 1AJ MAT PDA PVO VLA Priemer 
1. - - - - - - - - - - 
2. 1,81 - - - 1,29 1,67 - 1,14 - 1,48 
3. 1,94 1,71 1,71 - 1,82 2,06 1,82 - 1,94 1,87 
4. 2,47 1,76 - 1,71 1,94 2,29 2,29 - 2,06 2,08 

Priemer 2,05 1,66 1,71 1,71 1,77 2,05 2,06 1,14 1,94 1,84 

  

II. stupeň 

  

 

Ročník SJL 1AJ/ 
1NJ 

2AJ/ 
2NJ 

MAT THD/ 
SEE 

INF/ 
VRS 

FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN/ 
VLV 

5. 2,58  - 2,92 1,63 1,38 - - 2,13 1,67 2,50 - 

6. 3,08 2,85 - 3,00 1,92 -1,62 2,77 - 2,92 3,23 2,31 2,15 

7. A 2,94 2,25 2,44 2,81 - 
1,25 

- 2,81 2,63 2,88 2,50 2,75 1,75 

7. B 2,69 2,50 2,38 3,06 - 
1,81 

- 
 

2,56 2,63 2,94 2,69 2,69 2,13 

8. 3,25 2,75 2,35 3,20 - 
 

1,85 3,10 2,75 3,00 2,90 2,90 2,05 

9. 2,73 2,82 2,36 3,09 1,73 1,45 2,64 2,45 2,82 2,64 2,27 - 
1,36 
 

Priemer 2,77 2,60 2,33 3,01 1,65 1,57 2,80 2,63 2,73 2,79 2,60 1,92 

 

 

 



Ročník TSV BEO CDC TWA HUV VYV VUM RGV Priemer 

5. 1,63 - - - 1,83  - 1,33 2,22 

6. 1,62 -  - 1,77  - - 2,36 

7. A 1,88 2,56 2,19 2,31 1,88 1,38 - - 2,31 

7. B 1,44 2,25 1,94 2,25 2,13 1,69 - - 2,33 

8. 1,7 2,45 2,45 - - - - - 2,62 

9. 1,36 2,09 2,00 - - - 1,55 - 1,93 

Priemer 1,62 2,37 2,18 2,25 1,90 1,42 1,55 1,33 2,30 

 

 

 

b) správanie:  

 

 

I. stupeň 

napomenutie od TU    9 žiakov                    11,84 % 

pokarhanie od TU                               2 žiaci                          2,63% 

pokarhanie od RŠ    2 žiak                           2,63% 

znížená známka zo správania              0 žiakov                       0% 

 

II.stupeň 

napomenutie od TU   12 žiakov  12,00% 

pokarhanie  od TU                             10 žiakov    10,00% 

pokarhanie od RŠ                                 9 žiakov                     9,00% 

znížené známky zo správania 

 2. stupeň                                  3 žiakov                      3,00% 

 3. stupeň                                  2 žiaci                         2,00% 

 4. stupeň                                  5 žiakov                      5,0 0% 

 

Celkom: 

napomenutie od TU   21 žiakov   11,49 %  -12,55% 

pokarhanie od TU   12 žiakov     6,18 %   +2,56% 

pokarhanie od RŠ   11 žiakov     6,25%              +2,42%

    

znížené známky zo správania  

 2.stupeň   3 žiaci     3,45%  -1,75% 

 3.stupeň   2 žiaci              1,13%  -0,02% 

 4.stupeň   5 žiakov  2,84%  -0,03% 

 

 

 

Pochvaly: 

I. stupeň 

pochvala od riaditeľky školy   15 žiakov        19,74% 

diplom                                       6 žiakov           7,90% 

knižná a vecná odmena             5 žiakov            6,58% 

 

 



II. stupeň 

pochvala od riaditeľky školy     15 žiakov          15,00% 

diplom                                        10 žiakov          10,00% 

knižná a vecná odmena                6 žiakov            6,00% 

 

Celkom: 

 

pochvaly od riaditeľky školy:  30 žiakov           17,05%                      + 8,43% 

diplomy:                                  16 žiakov  11,47%                      -   2,38% 

knižné a vecné odmeny:           11 žiakov             6,25% -27,08% 

 

c) dochádzka 

Trieda Vymeškané 
hodiny 

Priemer  
na žiaka 

Ospravedlnené Neospravedlnené  Poradie 

Priemer na žiaka Priemer na žiaka 

I.  A trieda 707 70,70 707 
70,7 

0 
0 

2. 

I.B trieda 1458 132,55 1441 
131 

17 
1,55 

5. 

II. trieda 1809 86,14 1809 
86,14 

0 
0 

3. 

III. trieda 913 50,72 860 
49,45 

0 
0 

1. 

IV. trieda 1508 86,40 1406 
80,42 

102 
5,98 

4. 

Spolu 
I. stupeň 

5906 75,72 6223 119  

79,48 1,53 

V.  trieda 2373 103,17 2332 
101,39 

41 
1,78 

2. 

VI. trieda 1364 104,92 1324 
101,85 

40 
3,08 

3. 

VII. A trieda 1956 130,40 1855 
123,67 

101 
6,73 

4. 

VII. B trieda 2127 141,8 1975 
131,67 

152 
10,13 

6. 

VIII. trieda 2621 137,94 1374 
85,88 

272 
14,32 

5. 

IX. trieda      1132 102,91 1123 
102,09 

9 
0,82 

1. 

Spolu 
II. stupeň 

12649 130,40 9983 615  

99,83 6,15 

      

SPOLU 
škola 

18555 106,03 16206 734  

91,04 4,12 

 

 

 



     V porovnaní so školským rokom 2015/2016 došlo k zlepšeniu dochádzky žiakov o 587 

zameškaných hodín (o 3,30 hodiny/žiak). Zvýšil  sa však  počet zameškaných 

neospravedlnených hodín o 323  (o 1,81 vyuč. hodiny/žiak). K miernemu zlepšeniu 

dochádzky prispel zodpovedný prístup triednych učiteľov, ktorí dbali na dôsledné 

dodržiavanie Školského poriadku školy, návštevy asistentky 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. 

      

Výsledky externých meraní  

Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka sa zúčastnilo v školskom roku 

2016/2017 celkom 24 žiakov.  

Základné údaje/Predmety Matematika Slovenský jazyk a 
literatúra 

Počet testovaných žiakov školy 24 24 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 16,40 16,60 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,70 18,90 

Priemerná úspešnosť školy  (v %) 54,70 55,40 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer  (v %) 62,30 63,10 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru (v %) 

-7,60 - 7,70 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2016/2017 zúčastnili všetci 

žiaci triedy – 11 -  s nasledovnými  výsledkami:  

 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 11 11 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy 6,50      11,30 

Priemerný počet bodov v rámci SR 11,30 15,30 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 32,30% 45,10% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 56,40% 61,20% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -24,10%    -16,10% 

Príčinou slabých výsledkov bola nedostatočná príprava žiakov, slabý záujem žiakov 

o výchovno-vzdelávacie výsledky, o výsledky testovania. Domácej príprave na vyučovanie, 

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. 

 



§2 ods. 1 f 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

UČEBNÝ   PLÁN   ISCED1  - PRIMÁRNE   VZDELÁVANIE 

- vyučovalo sa v 3. a vo 4. ročníku 

 

 

 

 

 

 

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   ISCED1  - PRIMÁRNE   VZDELÁVANIE 

- inovovaný, vyučovalo sa v 1. a 2.  ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník Ročník  

1. 2. 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 
a literatúra 

9 9 

Anglický jazyk 1 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda   

Vlastiveda   

Prvouka 1 2 

Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova 1 1 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 4 4 

Informatika   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 

Hudobná výchova 1 1 

Telesná a športová výchova 3 3 

Povinné hodiny spolu 79 20 20 

Voliteľné hodiny 17 2 3 

S P O L U 96 22 23 



UČEBNÝ PLÁN ISCED 2 – NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 

- vyučovalo sa v 7. – 9. ročníku 

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 

SPOL  146 



UČEBNÝ PLÁN ISCED 2 – NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 

- inovovaný, vyučovalo sa v 5. a 6. ročníku ročníku 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročník Ročník 

5. 6. 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 

Anglický  jazyk 4 3 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 5 

Informatika 1 1 

Človek a príroda Fyzika  2 

Chémia   

Biológia 2 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 2 

Geografia 2 2 

Občianska náuka  1 

Regionálna výchova 1  

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 

výchova 

1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 

Povinné hodiny spolu 119 24 25 

Voliteľné hodiny 28 3 4 

Hodiny spolu 147 27 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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 38 100,00 0 0,00 

Hravá gramatika 2 100,00 0 0,00 

Rozprávkové čítanie 1 100,00 0 0,00 

Čitateľská dielňa 1 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 9 100,00 0 0,00 

Vlastiveda 4 100,00 0 0,00 

Matematika 20 100,00 0 0,00 

Prírodoveda 2 100,00 0 0,00 

Prvouka 4 100,00 0 0,00 

Pracovné vyučovanie 0 0,00 1 100,00 

Výtvarná výchova 8 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 5 100,00 0 0,00 

Telesná výchova 13 100,00 0 0,00 

Loptové hry 2 100,00 0 0,00 

Informatická výchova  1 50,00 1 50,00 

Svet práce 1 100,00 0 0,00 

Etická výchova 2 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova 3 100,00 0 0,00 

Spolu : 116 90,63 2 9,38 

 

Celkový počet zamestnancov 33 prepočítaných  30,23 

Počet pedagogických zamestnancov 22 prepočítaných 20,00 

- z toho ZŠ 18 prepočítaných 16,08 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 0,92 

-z toho asistentka učiteľa 1 
 

prepočítaných  1 

    

Nepedagogickí zamestnanci 11 prepočítaných 10,23 

- z toho ZŠ 6 prepočítaných 5, 23 

-z  toho ZŠS 5 prepočítaných  4,4 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 22 prepočítaných 20,00 

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 2 100,00 0 0,00 

Prvý cudzí jazyk 28 90,32 3 9,68 

Druhý cudzí jazyk 4 100,00 0        0,00 

Cvičenia z druhého cudzieho jazyka 4 100,00 0       0,00 

Dejepis 10 100,00 0 0,00 

Geografia 0 0,00 8 100,00 

Občianska náuka 4 100,00 0 0,00 

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

Matematika 24    82,76 5 17,24 

Informatika  1 33,33 2 66,67 

Virtuálny svet 1 100,00 0 0,00 

Fyzika 7 100,00 0 0,00 

Chémia 6 100,00 0 0,00 

Biológia 10 100,00 0 0,00 

Technika/Svet práce 0 0,00 5 100,00 

Výtvarná výchova 0 0,00 4 100,00 

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 
3 

100,00 
100,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

Bio-enviro 4 100,00 0 0,00 

Regionálna výchova  1 100,00 0 0,00 

Spolu : 158 84,95% 28 15,05% 

Spolu I. + II. stupeň: 274 85,67% 30 14,33% 

     

 

Odbornosť vyučovania bola v školskom roku 2016/2017 rovnaká ako v školskom roku 

2015/2016.  

 

§ 2  ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Druh kontinuálneho vzdelávania Počet pg. 
zamestnancov 

Adaptačné 0 

Aktualizačné 5 

Inovačné 0 

Špecializačné 0 

Funkčné 0 

Kvalifikačné 1 
 

        



  

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch 

 

Názov Účasť 

Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia školy – odborný 

seminár – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec 

RŠ 

Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ – kontinuálne vzdelávanie 

MPC B. Bystrica 

Mgr. Frečková, 

Mgr. Kubiš 

Seminár k inovovaným učebným osnovám pre 2. roč. – matematika – 

Rimavská Sobota 

ZRŠ, Mgr. Šmelko, 

Mgr. Gazdíková 

7. Murgašove dni – ZŠ, Ul. Vajanského Lučenec Mgr. Kassayová 

Odborný seminár – ,,Bez predsudkov“ spojený s premietaním filmu 

Rytmus sídliskový sen – Banská Bystrica 

Mgr. Demeterová 

Regionálne semináre Zelenej školy koordinátorka ZŠ 

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? – odborný seminár B. Bystrica ZRŠ 

Práca s elektronickými schránkami škôl – informačno-konzultačný 

seminár, Banská Bystrica 

RŠ,  

Ing. Libovičová 

Ročné zúčtovanie dane – odborný seminár Ing. Libovičová 

Triedený zber – prednáška – MsÚ Veľký Krtíš Mgr. Gazdíková 

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením – 

informačno-konzultačný seminár 

ZRŠ 

Veľká novela o sťažnostiach – odborný seminár, Banská Bystrica RŠ 

Školenie pre orgány verejnej moci – základná funkcionalita ÚPVS, 

Banská Bystrica 

RŠ 

Výchova k demokracii – nové prístupy k výučbe dejepisu a občianskej 

náuky – prezentačno –diskusné fórum, OÚ Banská Bystrica 

Mgr. Demeterová 

Prehovor a buď – tvorivé dielne zamerané na umelecký prednes, HIOS 

Veľký Krtíš 

Mgr. Holováčová, 

Mgr. Kminiaková 

Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami – aktualizačné vzdelávanie 

RŠ, ZRŠ, 

Mgr. Holováčová 

Rozširujúce štúdium – matematika – KU Ružomberok Mgr. Bartošová 

 

 

OCHRANA ŽIVOT  ZDRAVIA 

 

- Učivo preberané na vyučovacích hodinách v predmetoch, v ktorých je obsiahnuté 

- Kurz prvej pomoci – 1. – 5. ročník – študenti Strednej zdravotníckej školy Lučenec 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – 16. 09. 2016 

- Prvé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 19. 09. 2016 

- Cvičenie v prírode (jesenné) – I. stupeň – 19. 09. 2016 

- Cvičenie v prírode (jarné) – 09. 05. 2017 

- Preventívno-výchovná činnosť HaZZ Veľký Krtíš – žiaci 4. ročníka, ukážka práce 

HaZZ – žiaci 1. – 9. ročníka 

- Mobilné dopravné ihrisko – žiaci 1. – 4. ročníka  

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – I. stupeň – 26. 06. 2017 

- Didaktické hry – I. stupeň – 27. 06. 2017 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – II. stupeň – 23. 06. 2017 

- Druhé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 26. 06. 2017 



§ 2 ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Mimoškolské podujatia 

  

 

Mesiac Podujatie Zodpovednosť 

September Európsky týždeň športu Mgr. Kminiaková,  

Mgr. Štrbík 

 Anglický deň v škole – I. st. Mgr. Králiková,  

Mgr. Ševčíková 

 Európsky deň jazykov – II. st. Mgr. Králiková, 

 Mgr. Ševčíková 

 Šarkaniáda – I. st. Mgr. Šmelko 

 Jeseň – výstavka  PaedDr. Hájniková,  

Mgr. Králiková 

Október Šarkaniáda – II. st. Mgr. Demeterová,  

Mgr. Lisková 

 Beseda s olympionikom p. Malíkom Mgr. Kminiaková 

 Halloweenske tvorivé dielne,  

Lampiónový sprievod 

Mgr. Šmelko 

Mgr. Frečková 

 Týždeň boja proti stresu Koordinátorka PP 

 Týždeň sezónnej, regionálnej a bio kuchyne Koordinátorka ENV 

a ZŠ 

 Súťaž o najoriginálnejšie vtáčie kŕmidlo Mgr. Kminiaková 

November Pasovanie prvákov Mgr. Králiková 

 Florbal - dievčatá Mgr. Štrbík 

 Vedomostná súťaž – Vedeli ste, že ... PaedDr. Hájniková 

 Svetový deň behu Mgr. Štrbík 

 Európsky týždeň boja proti drogám koordinátorka PP 

 Šikana, krádeže, záškoláctvo – beseda s príslušníkom OO 

PZ D. Strehová – 7. ročník 

PaedDr. Hájniková 

December Čaro Vianoc – školská akadémia II. st. Mgr. Králiková 

 Stridžie dni Mgr. Lisková 

 Mikuláš Mgr. Lisková,  

Mgr. Kminiaková 

 Rozsvietenie vianočnej výzdoby Mgr. Lisková,  

Mgr. Kminiaková 

 Vianočná latka – skok do výšky Mgr. Štrbík 

 Deň gramotnosti PaedDr. Hájniková 

 Vianočný turnaj vo futbale Mgr. Štrbík 

 Najkrajší vianočný pozdrav – výtvarná súťaž Mgr. Demeterová 

 Vianočná olympiáda – I.st. Mgr. Sokol 

Január Poznáš svoj región? – kvíz I.st. Mgr. Kubiš 

 Sánkovačka – I. st. Mgr. Šmelko 

Február  Karneval – I. st. Mgr. Gazdíková 

 Fašiangový sprievod Mgr. Lisková 

 Súťaž o naj-snehuliaka – II. st. Mgr. Demeterová,  



Mgr. Lisková 

Marec Madáčovská noc Mgr. Frečková 

 Týždeň hlasného čítania Mgr. Gazdíková, 

Mgr. Bartošová 

 Vynášanie Moreny Mgr. Lisková 

Apríl Veľkonočné tvorivé dielne, Hľadanie veľkonočných 

vajíčok 

Mgr. Holováčová, 

Mgr. Lisková 

 Medzinárodný deň detskej knihy Mgr. Holováčová 

 Deň Zelenej školy Mgr. Gazdíková 

 Kyberšikana – prednáška – HIOS  RŠ 

Máj Školský Gladiátor Mgr. Kminikaová, 

Mgr. Lisková,  

Mgr. Sokol 

 Deň matiek Mgr. Kminiaková, 

Mgr. Lisková 

Jún Medzinárodný deň detí RŠ 

 Olympijský deň Strehováčikov Mgr. Kminiaková 

 

 

Tematické týždne 

 

Dátum Názov Zodpovednosť 

10. – 17. 09. Európsky týždeň športu Mgr. Kminiaková,  

Mgr. Štrbík 

10. – 14. 10. Týždeň boja proti stresu Mgr. Frečková 

17. – 21. 10. Týždeň sezónnej, regionálnej a bio 

kuchyne 

Mgr. Frečková,  

Mgr. Gazdíková 

14. – 18. 11. Európsky týždeň boja proti drogám Mgr. Frečková 

20. – 24. 02. Týždeň priateľstva Mgr. Bartošová 

27.  – 31. 03. Týždeň hlasného čítania Mgr. Gazdíková, 

Mgr. Bartošová 

20. – 24. 02. Týždeň šetrenia vody Mgr. Gazdíková 

03. – 07. 04. Týždeň zdravia Mgr. Frečková 

15. – 19. 05. Týždeň Modrého gombíka Mgr. Frečková 

15. – 19. 05. Týždeň mliečnej výživy Mgr. Frečková 

 

 

 

Exkurzie, divadelné  predstavenia, výchovné koncerty 

 

Mesiac Názov Zodpovednosť 

20. 10. Kremnička, Nemecká, Banská Bystrica – 5. – 9. r.  Mgr. Demeterová 

20. 10. Banská Štiavnica – prezentácia školy – 9. r.  VP 

27. 10. DOD – Spojená škola Poltár – 9. roč. VP 

03. 11. Stredná zdravotnícka škola Lučenec – prezentácia –8. -  9. r. VP 

10. 11. Burza informácií – Veľký Krtíš – 9. roč. VP 

07. 12. Vianočný výchovný koncert 1. – 9. r. vedenie školy 

27. 01. Beseda s autorkou knihy Mengeleho dievča – Veronikou 

Homolovou Tóthovou – 12 žiakov - Lučenec 

Mgr. Kubiš 



08. 02. Deň techniky 2017 – SOŠ Veľký Krtíš – 9. ročník TU 

16. 02. DOD – SOŠ technická Lučenec – 9. ročník VP 

20. 04. Výchovný koncert – POZITÍV – environmentálna výchova vedenie školy 

10. 05. Peru – kino Baník Veľký Krtíš – 43 žiakov /5. – 9. ročník/ Mgr. Sokol, 

Mgr. Demeterová 

 Návšteva kaštieľa Imre Madácha – 5. ročník Mgr. Demeterová 

 Literárno-dejepisná exkurzia po okrese Veľký Krtíš (43 

žiakov – 5. – 9. ročník) 

Mgr. Demeterová, 

Mgr. Kubiš 

02. 06. Výchovný koncert – Danka a Janka – 1. – 4. ročník vedenie školy 

27. 06. Koncert detí zo ZUŠ Modrý Kameň, elokované pracovisko vedenie školy 

 

 

 

 

Škola v prírode 

 

 V školskom roku 2016/2017 sa žiaci nezúčastnili školy v prírode.   

 

Plavecký výcvik 

     Základného plaveckého výcviku sa zúčastnilo 13 žiakov 3. ročníka v dňoch 29. 05. – 05. 

06. 2017 (5 dní) na Kupku Aquatermal Dolná Strehová. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa 

zručností v plávaní. Postupne sa učili splývať, základné plavecké disciplíny: kraul a prsia, 

skoky do vody, lovili predmety z dna bazéna, vyskúšali si záchranu topiacich. Neplavci sa 

najskôr zahrali rôzne prípravné hry vo vode a potom sa väčšina z nich naučila plávať kraula 

a prsia. Pri nácviku sa používali plávacie dosky a vodné slíže Na záver sa uskutočnili 

plavecké preteky, kde si zmerali sily a schopnosti nielen plavci, ale aj bývalí neplavci. 

     Podľa osvojenia plaveckých zručností boli žiacci rozdelení do 3 skupín: 

- dobrý plavec ( žiak samostatne pláva jedným spôsobom, správne dýcha, práca rúk 

a nôh je na požadovanej úrovni) – 9 žiakov 

- plavec začiatočník ( žiak samostatne pláva, avšak ovláda len základy, splývanie, 

pohyby rúk) – 2 žiaci 

- neplavec ( žiak neponorí hlavu, nevie splývať, má zábrany pohybu vo vode) – 2 žiaci 

 

     V dňoch 31. 05. – 02. 06. 2017 sa 20 žiakov 5. ročníka zúčastnilo zdokonaľovacieho 

plaveckého výcviku. Jeho cieľom bolo u žiakov upevniť doposiaľ nadobudnuté plavecké 

schopnosti a zručnosti. Zamerali sa hlavne na plavecké spôsoby kraul, prsia a v menšej miere 

na plavecký spôsob znak. Vyskúšali si aj skoky do vody, ponáranie a vyťahovanie predmetov 

z dna bazéna, spôsoby úžitkového plávania a plavecké súťaže. Na záver výcviku bola 

ohodnotená úroveň plaveckej spôsobilosti žiakov: 

- výborný plavec (žiak bez zastavenia prepláva jedným spôsobom 25 m, správne dýcha, 

práca paží a nôh je na požadovanej úrovni) – 6 žiakov 

- dobrý plavec ( žiak prepláva jedným spôsobom 25 m s prestávkami, dýcha 

nepravidelne, práca paží a nôh sú osvojené) – 7 žiakov 

- plavec (žiak samostatne prepláva len krátky úsek bez dýchania, nemá osvojené pohyby 

paží a nôh) – 6 žiakov 

- neplavec (žiak má zábrany pri pohybe vo vode, hlavu ponorí do vody len na krátky 

čas, splýva nesmelo) – 2 žiaci 

     Plavecké výcviky sa realizovali v zmysle smernice č. 6/2009  - R o organizovaní 

plaveckého výcviku žiakov základných škôl na Kupku Aquatermal Dolná Strehová. Žiaci 

nemali žiadne výdavky s realizáciou výcviku (vstupné zdarma, preprava na kúpalisko – pešo).  



Lyžiarsky kurz 

 

 06. – 10. 02. 2017 sa 10 žiakov 2. stupňa zúčastnilo lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal 

v rekreačnom stredisku Látky pod dozorom 1 pedagogického zamestnanca. Výcvik sa 

realizoval v spolupráci s ďalšími ZŠ v okolí – ZŠ s MŠ Bušince, ZŠ s MŠ Želovce, ZŠ s MŠ 

Čebovce. Cieľom začiatočníkov bolo vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, 

pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom. Cieľom pokročilých lyžiarov bolo 

vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi. Náklady na 

realizáciu lyžiarskeho kurzu boli hradené v príspevku MŠVVaŠ SR. 

 

Školské výlety 

 

Dátum Trasa zodpovedný 

08. 06. Betliar, Domica Mgr. Frečková 

15. 06. Košice a okolie Mgr. Ševčíková 

 

     Neuskutočnil sa plánovaný výlet do Bratislavy pre slabý záujem žiakov. Žiaci 4. a 5. 

ročníka, ktorí mali záujem o školský výlet, sa zúčastnili spolu s žiakmi 6. – 9. ročníka výletu 

do Košíc. Cieľom školských výletov bolo spoznávanie krás rodnej vlasti, prehĺbenie 

vedomostí z vlastivedy, prírodovedy, geografie i biológie.  

 

     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, Obec Dolná Strehová  ďalšie obce patriace 

do nášho školského obvodu). 

Školský letný denný tábor 

V dňoch 0,3. – 07. 07. 2017 sa uskutočnil školský denný letný tábor. Zúčastnilo sa ho 43 detí, 

ktoré boli rozdelené podľa veku do 4 skupín ( vedúci: Mgr. Lisková, PaedDr. Malatincová, 

Mgr. Kminiaková, Mgr. Holováčová). Celkovú činnosť v tábore zabezpečovali aj ďalší 

pedagogickí zamestnanci školy ( Mgr. Bablenová, Mgr. Sokol, Mgr. Štrbík, Mgr. Kubiš, Mgr. 

Ševčíková, Mgr. Bartošová), stravovanie zabezpečili pracovníčky ŠJ. Každý deň bol program 

iného zamerania – tvorivé dielne a zábavné hry, turistika do blízkeho okolia, výlet na hrad 

Šomoška, športové hry a rozlúčková opekačka.  

 

 

 



§ 2  ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Krátkodobé projekty 

 

- Zelená škola – Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich 

členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov 

riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. 

Uskutočnili sme environmentálny audit, ktorý sa týkal našej hlavnej témy – energie. 

Na základe auditu bol vytvorený environmentálny akčný plán, ktorý sme počas roka 

plnili. Po vykonaní kontroly pracovníkmi z centra Zelenej školy bolo plnenie akčného 

plánu vyhodnotené a škola aj v tomto školskom roku získala certifikát Zelená škola . – 

zodp. Mgr. Gazdíková 

- Kozmix – Moja prvá škola – zapojili sa žiaci 2. a 3. ročníka, druháci si  zakúpili  aj 

časopisy, kde spolu s Kozmixom riešili úlohy zamerané na FIG – sporenie, banka, 

bankomat, kreditná karta, nákupy ... Učiteľom boli poskytnuté bezplatné semináre, 

pripravený je kvalitný študijný materiál, prístup na vzdelávací portál Kozmix. 

V spojení s metodikou Moja prvá škola sa vyučovacie hodiny stávajú atraktívnejšími 

a interaktívnejšími.  Vyučujúce deťom posielali rôzne úlohy aj z iných predmetov, za 

splnené úlohy boli žiaci odmenení sériou magnetiek, ktoré boli súčasťou časopisu. 

Objednali si žiacke knižky na budúci školský rok. Zodp. Mgr. Frečková, Mgr. 

Kminiaková, Mgr. Šmelko 

- SME v škole – Osobnostný a sociálny rozvoj  – cieľ: sprostredkovať vedomosti 

zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka SME -  zapojené ročníky: 5. – 7. - 

zodp. Mgr. Demeterová 

- SME v škole – Dopravný rýchlokurz – cieľ: sprostredkovať vedomosti zábavnou 

a tvorivou formou pomocou denníka SME – zodp. Mgr. Demeterová 

- Európsky týždeň športu – cieľ: podpora športu a pohybovej aktivity detí – Veľkí aj 

malí, športujú s nami – realizácia športových aktivít: plávanie, posilňovanie, 

kolobežkovanie, futbal, florbal, prekážkový beh, beh do kopca – zodp. Mgr. 

Kminiaková 

- Hovorme o jedle – cieľ: vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, 

mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín 

a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, 

povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti 

a ochrane životného prostredia –  vzdelávacia aktivita Recyklácia odpadov z obalov 

starých potravín – starým veciam nová šanca – strieborný  diplom od Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách – 

zodp. Mgr. Kminiaková 

- Pohni kostrou – propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mladými 

ľuďmi; cieľom nie je mať doma ,,športového profíka“, ale mať zdravé a šťastné dieťa, 

ktoré vďaka športu spozná nových kamarátov so spoločnými záujmami a bude mať 

príjemne naplnený voľný čas – zaslané tri videá – zodp. Mgr. Frečková, Mgr. 

Kminiaková, Mgr. Štrbík 

- Záložka do knihy spája školy – cieľ: nadviazanie kontaktov s partnerskou školu, 

podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh – výmena záložiek so 

školou ZŠ s MŠ, Slovanská 23, Púchov – zodp. Mgr. Bartošová 



- Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice -  cieľ: zábavnou formou práce s knihou 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnice, k čítaniu 

a poznávaniu nového – Literárne sa prechádzame po našom regióne – umiestnenie: 25. 

miesto – zodp. Mgr. Holováčová  

- Svet okolo nás – India - cieľ: rozšírenie kreatívneho vzdelávania na Slovensku – 

premietanie filmu a beseda s autormi – zapojení: žiaci  5. – 9.  ročníka – zodp. Mgr. 

Sokol, Mgr. Demeterová 

- Hodina Zeme – cieľ: zvýšenie povedomia verejnosti o klimatických zmenách 

a dôležitosti ochrany našej planéty –  Žiaci kolégia Zelenej školy formou pyramídovej 

hry oslovili svojich spolužiakov, ktorí následne informovali členov svojich rodín 

a susedov. Rozdávali letáky o Hodine Zeme v škole, v obci a aj v autobusoch 

a v okolitých dedinách. Informačná kampaň sa uskutočnila aj na fb-stránke ZŠ. -  

zodp. Mgr. Gazdíková 

- Póla radí deťom – cieľ: naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, 

pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, zvyšovať ich právne 

a sociálne vedomie – žiaci 1. ročníka v spolupráci s PZ Veľký Krtíš – zodp. Mgr. 

Frečková 

- Osmijanko –  Čítame s Osmijankom – cieľ: rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 

I. stupňa – zapojení žiaci 2. – 4. ročníka – zodp. Mgr. Frečková, Mgr. Kminiaková, 

Mgr. Holováčová 

- Červené stužky – cieľ: zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, prevencia látkových 

a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou – zapojili sme 

sa do športovej súťaže Športom pre Červené stužky – turnaj vo vybíjanej, do ,,živej“ 

Červenej stužky – vytvorenie živej stužky + sprievodné aktivity – zodp. Mgr. 

Bartošová 

- Envirootázniky – cieľ: zvýšenie záujmu žiakov o prírodovedné predmety 

a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na 

SŠ – M. Hriň (46 b), M. Kubalík, P. Žilka – zodp. Mgr. Gazdíková 

- Recyklohry – cieľ: systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, 

triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby 

v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou 

životného štýlu nastupujúcej generácie – za splnené úlohy počas školského roka sme 

zamenili 1 200 bodov za odmeny, ktoré boli rozdané najaktívnejším žiakom, ktorí sa 

zapájali do plnenia úloh recyklohier – do ďalšieho školského roka zostalo k dispozícii 

1 048 bodov – diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane 

životného prostrediav rámci projektu Recyklohry -  zodp. Mgr. Kminiaková 

 

§ 2  ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

     V súlade s poverením č. 6063/2016-2017 zo dňa 21. 11. 2016 bola vykonaná dňa 23. 11. 

2016 tematická inšpekcia školským inšpektorom zo ŠIC Banská Bystrica. Predmetom 

školskej inšpekcie bol stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. 

ročníka v základnej škole. Závery: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné 

priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram 



testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.  

- V školskom roku 2016/2017 bola  v dňoch od 13. 03. 2017 do 17. 03. 2017 vykonaná v ZŠ 

s MŠ Dolná Strehová komplexná  inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou v súlade 

s poverením č. 6197/2016-2017 zo dňa 18. 02. 2017. Predmetom  komplexnej školskej 

inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania v základnej škole. Stav edukácie v jednotlivých predmetoch z hľadiska činnosti 

učiteľov a žiakov bol zisťovaný na 50 vyučovacích hodinách. Na I. stupni bolo vykonaných 

20, na II. stupni 30 hospitácií. V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej 

v školskom roku 2004/2005 nastalo zlepšenie v oblasti riadenia školy z dobrej úrovne na 

veľmi dobrú, v oblasti podmienok výchovy a vzdelávanie z priemernej úrovne na veľmi 

dobrú, priebeh výchovy a vzdelávania pretrval na úrovni priemernej.  

 

§ 2  ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

  V školskom roku 2016/2017 ZŠ využívala na vyučovanie 11 klasických tried (v 4 sú 

umiestnené aj interaktívne tabule), 2 učebne IKT, dve učebne s interaktívnou tabuľou. Učebňa 

s počítačmi získanými z projektu Infovek sa nevyužívala, pretože počítače sú veľmi staré 

a väčšina  z nich  nie je funkčná. Problémy pretrvávajú tiež v počítačovej  učebni, ktorá je  

vybavená počítačmi z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, ktoré sú dosť 

poruchové. Vyučujúci vyjadrujú tiež nespokojnosť s rýchlosťou internetového pripojenia. 

Veľkým prínosom pre kvalitnejšiu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu sú  pomôcky 

získané z projektov SME v škole (pracovné zošity a denník SME).  Vyučujúci majú možnosť 

využívať vo výchovno-vzdelávacom procese dataprojektory, notebooky, interaktívne tabule, 

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 a z portálu Datakabinet. V každej triede sa okrem klasickej 

tabule nachádza 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 využívať 

okrem telocvične, ktorá by potrebovala rekonštrukciu, aj multifunkčné ihrisko, futbalové 

ihrisko, fitnescentrum a v zime aj klzisko. 

 

V priebehu školského roka sme uskutočnili: 

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

- maľovanie priestorov školskej kuchyne a výdajne jedla 

- dokončenie rekonštrukcie vodovodného potrubia v pavilóne A ( výmena potrubia, 

umývadiel, batérií a obkladov v 6 triedach a v kotolni) 

- nákup učebných pomôcok 

- rekonštrukcia školského dvora  

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

revíziách (plyn, elektrika) 

  

 



 

§ 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 2016, ktorý tvorí prílohu tejto 

správy 

 

§ 2  ods. 1 n 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli určené v koncepčnom zámere rozvoja 

školy na školský rok 2016/2017 
  
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 – Európsky týždeň športu, 

Medzinárodný deň detí, výchovné koncerty, Dni Zelenej školy, a pod.) 

- úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach 

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

kvalifikovaných pedagógov, využívanie inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom 

procese) 

- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností 

- pomoc deťom zo SZP, práca asistentky učiteľa s deťmi,  

- práca s deťmi so ŠVVP, pomoc asistentky učiteľa, dobrá spolupráca s CPPPaP Veľký 

Krtíš 

- 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., organizovanie podujatí – Stridžie dni, Mikuláš, 

vynášanie Moreny, Fašiangy ...) 

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

Odstráňme obezitu, Envirootázniky, Recyklohry, organizovanie podujatí Týždeň 

ochrany stromov, Týždeň zdravej výživy, športových  súťaží –Vianočná latka, Florbal 

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 asistentky učiteľa pri práci s rodinou, využívanie skúseností získaných 

zo vzdelávanie MRK v praxi 

- dopĺňanie pomôcok a didaktickej techniky 

 

 

 



Problémy pri plnení cieľov 

- v cudzom jazyku sa nerealizoval žiadny záujmový útvar 

- 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,) 

- nerealizovanie renovácie telocvične a školského dvora ( nedostatok vlastných 

finančných prostriedkov, neschválenie projektu ) 

- priemerné  výsledky v TESTOVANÍ 5 a 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, 

zamedziť bezdôvodnému vymeškávaniu vyučovania (nákupy, strihanie a pod.) 

- 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  5 

a 9, komunikácia s rodičmi 

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

prijímať opatrenia na zlepšenie a robiť následné kontroly plnenia opatrení 

§ 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 

 

 

SWOT analýza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 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/školského 

psychológa 

    / 

Úroveň dosiahnutých 

vzdelávacích výsledkov 

v prírodovedných 

predmetoch 

  /   

Vzdelávacie výsledky žiakov   /   

/ 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/školského 

psychológa 

    / 

Úroveň dosiahnutých 

vzdelávacích výsledkov 

v prírodovedných 

predmetoch 

  /   

Vzdelávacie výsledky žiakov   /   



§ 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity 

 

Názov súťaže Školské kolo Obvodné/Okresné kolo Vyššie kolá 

Cezpoľný beh - OK: družstvo:  

A. Kováč, M. Turán – 3. m. 

M. Turán – 1. m. 

pripravoval: Mgr. Štrbík 

KK: M. Turán – 

9. r. – 7. m. 

Pripravoval: Mgr. 

Štrbík 

Timravina 

studnička 

- L. Vozár 

M. Žilka – čestné uznanie 

pripravoval: Mgr. Kminiaková 

K. Maráková 

pripravoval: Mgr. Bartošová 

- 

Olympiáda zo SJL 8 žiakov J. Kubiš – 8. m. 

pripravoval: Mgr. Kubiš 

- 

Maliar Novohradu 

Ľudovít Kubáni 

2016 

 Zaslané práce: 10 – I. st., 4 – 

II. st. 

N. Bajrič – 3.m. 

pripravoval: Mgr. Gazdíková 

S. Kurčíková – 2. m. 

pripravoval: Mgr. Šmelko 

- 

Vybíjaná žiačok 

a žiakov I. stupňa 

- OK: J. Baliak, A. Bartošová, L. 

Báťková, D. Borák, L. 

Kolečková, E. Koreňová, S. 

Kováčová, S. Krekáčová, M. 

Kubiš, J. Marcinek, E. M. 

Marko, P. Pleva, F. Ragač - 3. 

m. 

Pripravoval: Mgr. Sokol 

- 

Pytagoriáda ŠK  

P3 – 3 žiaci 

L. Vozár – ÚR 

pripravoval: Mgr. 

Kminiaková 

P4 – 4 žiaci 

P5 – 4 žiaci 

P6 – 3 žiaci 

M. Hriň - ÚR 

O. Kováčová - ÚR 

pripravoval: PaedDr. 

Hájniková 

P7 – 6 žiakov 

P8 – 2 žiaci 

 

P3 

L. Vozár – 2. m. 

pripravoval: Mgr. Kminiaková 

P 6 

M. Hriň – 3. m. 

O. Kováčová – 6. m. 

pripravoval: Mgr. Čičmanec 

 

Olympiáda 

v anglickom jazyku 

ŠK 

1A – 4 žiaci 

1B – 4 žiaci 

- - 

Dejepisná ŠK Kat. D – Z. Ružinská 7.m.  



olympiáda Kat. D – 1 žiak 

Kat. E – 7 žiakov 

Kat. F – 1 žiak 

Kat. E – K. Seivaldová 7.m. 

              K. Maráková 10.m. 

Kat. F – M. Hriň 1. m. 

pripravoval: Mgr. Demeterová 

Geografická 

olympiáda 

ŠK 

Kat. G – 6 žiakov 

Kat. F – 10 žiakov 

Kat. E – 5 žiakov 

Kat. G – P. Žilka – 2.-3.m 

              M. Kubalík – 2.-3.m. 

Pripravoval: Mgr. Sokol 

Kat. F – M. Hriň – 2. m. 

              V. Wágnerová – 11.m. 

pripravoval: Mgr. Štrbík 

KK 

Kat. F – M. Hriň 

– 19. m. 

pripravoval: 

Mgr. Štrbík 

Šaliansky Maťko  L. Vozár 

pripravoval: Mgr. Kminiaková 

M. Kubiš 

B. Čižmárová 

pripravoval: Mgr. Kubiš 

 

Grafity  S. Vlačuhová – čestné uznanie 

S. Gábrišová – čestné uznanie 

M. Ružinský, P. Žilka, N. 

Sončeková, N. Jekkelová, M. 

Kubalík, Ľ. Kretová, S. 

Siváková 

pripravoval: Mgr. Demeterová 

 

Biologická 

olympiáda 

 K. Maráková – 7. m. 

pripravoval: Mgr. Sokol 

 

 

Mladý záchranár 

CO 

 D. Fuzáková, K. Maráková, 

J. Sitarčík, A. Kováč – 8. m. 

Pripravoval: Mgr. Štrbík 

 

Vybíjaná žiačok II. 

stupňa 

 L. Gondášová, S. Hrubíková, 

O. Kováčová, V. Kozová, 

K. maráková, N. Oračková, 

T. Perichotová, B. Plánková, 

D. Rybárska, K. Seivaldová, 

M. Slatinská, N. Sončeková 

Pripravoval: Mgr. Štrbík 

 

Záchrana osôb 

z výšok – literárna 

súťaž 

 M. Žilka – 1. m. 

pripravoval: Mgr. Kminiaková 

 

Rozprávkové 

vretienko 

 M. Kubiš 

pripravoval: Mgr. Kubiš 

A.Barcík – 3. m. 

pripravoval: Mgr. Bartošová 

 

Slávik Slovenska  A. Vincentová 

N. Sončeková – 1. m. 

pripravoval: Mgr. Frečková, 

doprovod: Mgr. Čičmanec 

N. Sončeková – 

pripravoval: Mgr. 

Frečková, 

doprovod: Mgr. 

Čičmanec 

Škultétyho 

Zornička 

15 žiakov L. Vozár, P. Žilka 

pripravoval: Mgr. Kminiaková 

B. Čižmárová 

 



pripravoval: Mgr. Kubiš 

McDonald´s Cup  D. Fajčík, P. Fajčík, A. Tóth, 

G. Kíni, R. Kukučka, A. Žiga, 

J. Marcinek, D. Švihoríková, 

F. Ragač, E. Vašíčková 

pripravoval: Mgr. Šmelko 

 

 

Múzeum praveku   7. A – 2 komiksy, 

5. tr. – 1 komiks 

pripravoval: Mgr. 

Demeterová 

Zelený svet – 

výtvarná súťaž 

  11 výtvarných 

prác žiakov 

Matematický 

klokan 2017 

  35 žiakov: 

-1 ÚR, školský 

šampión 

-3 ÚR 

-31 účastnícky 

diplom 

pripravoval: Mgr. 

Bablenová 

 

 

 

 

Záujmové útvary 

 

Názov ZÚ Vedúci Počet žiakov 

Environmentálny krúžok Mgr. Renata Gazdíková 15 

Folklórny krúžok Mgr. Petronela Lisková 25 

Futbalový krúžok Mgr. Vladimír Štrbík 24 

Gramatický krúžok Mgr. Ján Kubiš 16 

Loptové hry Mgr. Miroslav Sokol 22 

Mediálny krúžok Mgr. Vlasta Demeterová 18 

Rytmická gymnastika Mgr. Marta Kminiaková 20 

Spevácky krúžok Mgr. Lívia Frečková 23 

Športový krúžok Mgr. Vladimír Šmelko 24 

Tvorivé dielne Mgr. Petronela Lisková 20 

Tvorivé hry Mgr. Darina Králiková 14 

 

§ 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 má rada rodičov. Do mimotriednych 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, spoločné kultúrne a športové podujatia, Halloweenske 

tvorivé dielne - Európsky deň rodičov a školy, Lampiónový sprievod, Pasovanie prvákov, 

Čaro Vianoc, Vianočná výstavka detských prác, Posedenie s dôchodcami, Deň matiek, 

Školský Gladiátor, Karneval,  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 ani na predvolanie. Tu bolo 

potrebné aj v školskom roku 2016/2017 viackrát zrealizovať návštevy rodín, pohovoriť si 

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

poriadku školy či záškoláctva.   

 

 § 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 –Rozsvietenie 

vianočnej výzdoby v obci, Deň matiek, Madáčovské dni,  podujatia ZPOZ, pomoc pri 

realizácie školských podujatí 

 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 (diskusné predpoludnie Mne sa to  

    nemôže stať,  

 - práca s peer aktivistami ( J. Sitarčík,  S. Siváková Moskaľová), 

 - diagnostické vyšetrenie žiakov – žiaci zo SZP 

 - Tréning sociálnych zručností detí mladšieho školského veku – stretnutia raz 

    mesačne 

             -voľba povolania (Predpoludnie profesijnej orientácie – program kariérového 

               poradenstva na ZŠ ) – 9. r. 



             -semináre pre VP a koordinátora PP 

 ÚPSVaR Veľký Krtíš – pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky 

 RÚVZ Veľký Krtíš – prednášky, projekt 

 OR PZ Veľký Krtíš, OO PZ Dolná Strehová – zrealizovaná beseda s príslušníkmi PZ 

na tému: Čo je trestný čin, projekt Póla radí deťom pre žiakov 1. ročníka, ukážka 

služobnej kynológie,  riešenie záškoláctva 

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

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

 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, oslavy Dňa detí, 

podujatia pri príležitosti Madáčovských dní, pomoc pri organizovaní školských 

podujatí – Madáčovská noc, prehliadky kaštieľa 

 OZ Srdcom Strehovčania – pomoc pri realizovaní podujatí Mikuláš, Veľkonočné 

hľadanie vajíčok, Školský Gladiátor, letný denný tábor 

 

 

  

  

  

  

V Dolnej Strehovej  10. 10. 2017                                                PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                        riaditeľka ZŠ s MŠ 
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                      ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA – MATERSKÁ ŠKOLA 

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

                      O hospodárení za rok 2016/Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- 

                      vzdelávacej činnosti školy 
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Príloha č. 1 

 

 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. rok 2016/2017 

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

 

 

• 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 zasadá v ZŠ. MŠ v nej zastupuje pedagogických pracovníkov Anna Bystrianska, 

za rodičov Ľubica Fajčíková.  Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, má 

vypracovaný Štatút rady školy. 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. 

Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného rokovacieho 

poriadku. Zasadá v ZŠ. 

 

Štatistické údaje o MŠ 

Výchovná starostlivosť: celodenná 

Právna subjektivita: áno (od roku 2002) 

Počet tried: 1 

 

 

b – e) údaje o počte žiakov: 
 

Počet žiakov: vekové zloženie:  9  predškolákov (rok narodenia 2010, 2011) 

        7  stredných  (rok narodenia 2012, z toho 4 deti po septembri) 

        7  malých (rok narodenia 2013, 2014) 

 

Depistáž školskej zrelosti realizovali pracovníčky CPPPaP vo Veľkom Krtíši. Rozhodnutie 

o prijatí do 1. ročníka dostali všetci predškoláci. Žiadnemu nebol odložený začiatok školskej 

dochádzky. 

 

Prehľad o dochádzke do MŠ: -    priemerná dochádzka v šk. roku 2016/2017  

• počet nevybavených žiadostí – 0 

• počet vydaných rozhodnutí o prijatí – 12 

• počet odchádzajúcich detí do ZŠ – 9  

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

• počet vydaných osvedčení o absolvovaní  

predprimárneho vzdelávania – 9 



 

 

  

f) Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie. Vo svojej práci vychádza zo ŠVP (platného od 

roku 2016). Na jeho základe bol vypracovaný ŠkVP. 

 

 

g) údaje o počte zamestnancov: 

 

 
 

Meno Funkcia Kvalifikácia Karierový stupeň 

A. Lešková zástupkyňa 
pre MŠ 

stredoškolské pedagogické 
vzdelanie 

vedúci ped. zamestnanec 
s 1.atestáciou  

A. Bystrianska učiteľka stredoškolské vzdelanie – 
gymnázium  

pedagog. nadstavba 

samostatný pedagog. 
zamestnanec 

Ľ. Dobrocká tech. personál   

 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 
  

 V šk. roku 2016/17 sa  učiteľky zúčastnili aktualizačného vzdelávania organizovaného 

MPC v B. Bystrici: 

Lešková – Revízia obsahu predprimárneho vzdelvania, vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra –  

                 časť výtvarná výchova 

 Bystrianska – Environmentálna výchova ako prierezová téma v MŠ 

 Obidve učiteľky majú naďalej záujem o vzdelávanie poskytované MPC B. Bystrica 

k vzdelávacím oblastiam nového ŠVP. Záleží im na rozvoji svojich profesijných schopností 

a úrovni školy.  Svoje odborné kompetencie si prehlbujú i samoštúdiom z rôznych dostupných 

zdrojov. 

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

Počas roka sa na škole uskutočnilo viacero aktivít zameraných na kultúru, prírodu, 

šport, ľudové tradície, pamätné dni, spoluprácu so ZŠ a rodičmi.  

 

Spoluúčasť: 

• Stretnutie s dôchodcami – vystúpenie v kultúrnom dome 

• Lampiónový sprievod 

• Európsky týždeň športu – beh, 14.9. – preteky na školskom dvore 

• Rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s predajom vianočných ozdôb 

• Vianočný koncert 



• Deň detskej knihy – prváci čítajú škôlkarom 

• Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome 

• MDD v Kaštieli Imre Madácha 

• Školský Gladiátor 

• Olympijský deň – ihrisko TJ Prameň  

• Divadlo v KD – Danka a Janka, divadlo pri kašteli – Tonka a Fonka. 

 

 

Aktivity v MŠ: 

• Vystúpenie detí na RZ  

• Výstavka plodov záhrad – týždeň zdravia 

• Jesenná turistická vychádzka s environmentálnym zameraním 

• Stretnutie so starými rodičmi – výroba šarkanov 

• Ľudové zvyky od Ondreja do Vianoc 

• Pečenie medovníkov 

• Mikuláš v MŠ a pri kaštieli 

• Sánkovačka s prvákmi  

• Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku – spolupráca s rodinou 

• Fašiangový karneval 

• Návšteva knižnice v ZŠ 

• Sadenie snežienok 

• Návšteva miestnej knižnice 

• Vynášanie Moreny 

• Veľkonočná výstavka, hľadanie vajíčok v parku 

• Návšteva prvého ročníka – zápis do ZŠ 

• Návšteva kaštieľa Imre Madácha 

• Svetový deň vody – návšteva žiakov ZŠ v MŠ 

• Deň Zeme – Zelená škola, zber a triedenie odpadu 

• Stavanie mája pred MŠ 

• Deň mlieka – mliekom ku zdraviu. Výstavka a výroba mliečnych produktov. 

• Deň otvorených dverí v MŠ – zápis do MŠ 

• Environmentálna vychádzka 

• MDD – deň radosti v MŠ 

• Deň otcov – blahoželania a darčeky 

• Rozlúčka s predškolákmi  

 

- Nezrealizovala sa návšteva policajta v MŠ (podľa Plánu práce) 

Učiteľky prezentujú dianie v MŠ príspevkami do obecného Dolnostrehovského spravodajcu 

a okresného týždenníka Pokrok. Na webovej stránke školy zverejňujú fotodokumentáciu 

z podujatí. 

Za negatívum považujeme, že v tomto šk. roku sme  talenty detí nemohli  prezentovať na 

okresnej úrovni. Ich organizátor, mesto V. Krtíš, ich zorganizoval len pre deti z mesta V. 

Krtíš. 

 

 



j) údaje o projektoch podľa ŠkVP: 

  
 Národné projekty:  Aktivizujúce metódy vo výchove 

                    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

                    Zelená škola 

                    ŠJ – Školské ovocie a Školský mliečny program 

 

 Školské aktivity:   Zajko Japi – precvičovanie oromotoriky, správnej výslovnosti 

                   Hláska týždňa – predčitateľská gramotnosť 

                   Hravá angličtina – zoznamovanie s anglickým jazykom 

 Radi sa máme, spolu sa hráme – prosociálna výchova                                                 

Z truhlice starých mám – regionálna výchova 

                   Hravo – zdravo – zdravý životný štýl 

                   Počítač, môj kamarát – digitálna gramotnosť 

 

 

Úroveň dosiahnutých kompetencií: 

 

Plnenie cieľov za školský rok 2016/17 – POP: 

 

Výchova a vzdelávanie  

Plnenie:  

- podľa plánu práce realizáciou výchovy a vzdelávania podľa ŠVP a ŠkVP najmä 

formou hier a zážitkového učenia 

- systematické zlepšovanie grafomotorických zručností a predčitateľskej gramotnosti 

- pravidelná realizácia pohybových aktivít 

- vyjadrovanie emócií prostriedkami dramatiky a výtvarných činností 

- zoznamovanie sa s anglickým jazykom  

- využívanie IKT 

- príprava predškolákov na primárne vzdelávanie 

 

Odporúčanie: 

- poskytnúť deťom viac príležitostí na experimentovanie a bádanie 

- spolupracovať s rodinou a logopédom pri náprave chybnej výslovnosti 

 

 

Zdravý životný štýl 

Plnenie:  

- realizácia programu podpory zdravia a zdravého životného štýlu 

- poznávanie ľudského tela a jeho ochrana  

- pravidelná realizácia pobytu vonku, cvičení, športových aktivít a sezónnych činností 

- denné umývanie zubov pred spaním 

- realizácia Národného programu boja proti obezite 

Odporúčania: 

- viesť deti k preferovaniu zdravej stravy pred sladkosťami 

- realizácia športových aktivít podľa Plánu práce 

 



 

Environmentálna výchova 

Plnenie:  

- zapojenie do projektu ZŠ – Zelená škola 

- budovanie vzťahu k prírode a jej ochrane 

- šetrenie vodou pri sebaobslužných činnostiach 

- aktivity ku Dňu vody a  Dňu Zeme   

- triedenie odpadu, udržiavanie školského dvora 

- pokusy s klíčením  

 

Odporúčania: 

- viesť deti k citlivejšiemu zaobchádzaniu s prírodou v čase voľných hier 

 

 

Ľudské práva, bezpečnosť a prevencia 

Plnenie:  

- vytvorenie bezpečného tvorivého prostredia 

- zameranie na prosociálnu orientáciu jednotlivca 

- denné hodnotenie a sebahodnotenie správania – ranný kruh 

- vytvorenie spoločenstva bez vylučovania z akýchkoľvek príčin (napr. rómsky pôvod) 

- rešpektovanie individuálnych zvláštností dieťaťa 

- využívanie inscenačných a situačných metód a ich analýza 

 

Odporúčania:  

- motivovať deti k samostatnému riešeniu konfliktov dohovorom 

- potláčať agresivitu pri riešení drobných konfliktov 

 

 

Informačné kompetencie 

Plnenie:  

- využívanie digitálnych pomôcok s rešpektovaním vývinových osobitostí veku  

- získavanie elementárnych zručností v práci s technológiami – PC, Bee-Bot, kreslenie 

v programe RNA 

 

Odporúčania: 

- vždy dbať na obsahovú vhodnosť a primeranosť ponúkaných programov 

 

 

Predčitateľská gramotnosť 

Plnenie:  

- uplatňovanie špecifických metód  

- pravidelné hry – Hláska týždňa 

- realizácia hier na čítanie a písanie 

 

 



Hodnotenie:  

- deti prejavujú záujem o ponúkané aktivity – výsledky u 2 predškolákov sú vynikajúce 

 

 

Regionálna výchova 

Plnenie: 

- utváranie národného povedomia prvkami ľudovej slovesnosti 

- čítanie ľudových rozprávok pred spaním 

- spev ľudových piesní, tanček, riekanky a pranostiky 

- účasť na podujatiach organizovaných Kaštieľom Imre Madácha 

 

 

Konkrétne aktivity – pozri časť Zoznam aktivít. 

 

Odporúčania:  

- nadviazať užšiu spoluprácu s miestnym odborom Matice slovenskej 

 

 

k) údaje o inšpekcii: 
  

 V školskom roku 2016/2017 nebola v MŠ vykonaná inšpekcia.  

 

  

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  

   školy: 
 

 V školskom roku 2016/17 jednotriednu MŠ navštevovalo 23 detí od 2,5 do 6 rokov. 

Priestory pre výchovu a vzdelávanie sú estetické a udržiavané. MŠ disponuje dvomi 

notebookmi, tlačiarňami, interaktívnymi tabuľami a jedným počítačom. Má internet, rôzne 

výukové softvéry. Učiteľky využívajú Zvedavé slniečka a  program Alf. Podľa finančných 

možností sa dopĺňajú hračky, učebné pomôcky a výtvarný materiál. Na konci šk. roka sa 

podarilo vymeniť ďalšiu časť nábytku v triede. 

 Školský dvor poskytuje možnosti hier, zábavy a športovania. Tvoria ho dva domčeky 

prepojené mostom, tri šmýkačky, pyramída, dve váhadlové a dve závesné hojdačky, kolotoč, 

altánok, detský bazén, umelý trávnik, pieskovisko a pahorok. Chodníky sú využívané na 

dopravnú výchovu.  

 V spolupráci so zriaďovateľom sa dali opíliť dva najstaršie stromy na školskom dvore, 

kde hrozilo nebezpečenstvo úrazu – padanie suchých konárov. Vymenil sa piesok 

v pieskovisku, sponzorsky sa zabezpečilo jeho zakrývanie. Vďaka jednému z rodičov sa 

vymenili splachovače na detských WC. Občianske združenie Srdcom Strehovčania    

venovalo drevený vláčik na školský dvor. Zakúpili sa tiež nové futbalové bránky. 

 Vedenie školy zabezpečilo v jeseň 2016 revíziu vykurovacích zariadení a na jar 2017 

revíziu preliezok na šk. dvore. Naďalej je potrebné hľadať zdroje na výmenu okien, stolov 

a stoličiek. V spolupráci s vedením školy a s rodičmi sa priebežne dopĺňal výtvarný materiál 

a literatúra. Zakúpil sa edukačný softvér Cestička do školy. Doplnila sa séria CD na rozvoj 

finančnej gramotnosti – Proxík. 

 

 



 

m) údaje o finančnom zabezpečení: 
 

 Sú uvedené v súhrnnom výkaze o hospodárení za rok 2016. 

 

 

n) koncepčný zámer rozvoja školy: 
 

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

zamestnancami školy.  

 

Ciele:  

1. vytvoriť v MŠ priaznivú atmosféru na adaptáciu detí a pozitívne emocionálne 

prežívanie, hodnotenie a sebahodnotenie a morálny vývin osobnosti 

Pozitíva: 

- vytvorená pozitívna atmosféra a vhodné podmienky na sebarealizáciu, hru a aktívne 

prežívanie 

- časté zaraďovanie prosociálnych hier, pestovanie vzájomných vzťahov 

- priestor na prezentovanie názorov, nápadov, hodnotenie aj sebahodnotenie 

- uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce 

- využívanie stimulačných programov a aktivít 

 

Negatíva:  

- nadmerné adaptačné problémy u jedného dieťaťa boli spôsobené jeho chorobnosťou 

a následne nepravidelnou dochádzkou 

 

 

2. vyvážene rozvíjať celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s prihladnutím na jeho 

individuálne rozvojové schopnosti 

      Pozitíva:  
- pestrá ponuka ponúkaných činností v súlade so ŠkVP zohľadňujúca celostný rozvoj 

dieťaťa operajúc sa o jeho silné stránky a záujmy 

- rešpektovanie osobnostných rozvojových možností každého dieťaťa 

- využívanie stimulačných programov a  metodiky Zajko Japi 

- dobrá pripravenosť predškolákov na vstup do ZŠ – výsledky depistáže CPPPaP 

 

       Negatíva:  

- jedno dieťa nastupujúce do ZŠ aj napriek individuálnemu prístupu učiteliek dosiahlo 

podpriemerné až slabé výsledky. MŠ navštevovalo len jeden rok aj to nepravidelne. 

 

3. využívať inovačné stratégie v rozvoji predčitateľskej gramotnosti, v bádaní a rozvoji 

grafomotorických zručností 

 



Pozitíva: 

- využívanie progresívnych metód a foriem práce v rozvoji predčitateľskej gamotnosti 

- tvorba vlastných kníh - s preddiktabilným textom 

                                         - zásobníkov básní a piesní 

                                         - pravidelné aktivity – Hláska týždňa 

-    systematická starostlivosť o rozvoj grafomotorických zručností 

 

Negatíva: 

- zvýšiť frekvenciu skúmania, bádania a vlastných pokusov 

 

 

4. formovať pozitívne postoje  k pohybu, športovaniu a zdravému životnému štýlu 

Pozitíva: 

- dobré podmienky na pohybové aktivity – vybavenie školského dvora 

- pravidelná realizácia ranných cvičení 

- pestrá ponuka športových aktivít, participácia na športových projektoch 

- preferovanie zdravého životného štýlu 

 

      Negatíva: 

- nepodarilo sa dosiahnuť u detí preferenciu ovocia pred sladkosťami 

 

Návrhy a opatrenia: 

- Navrhnúť rodičom novoprijatých detí „privykanie“ na školskom dvore už v júni 

- Zlepšiť spoluprácu s rodičmi dochádzajúcich detí z okolia 

- Skvalitniť spoluprácu s logopédom 

 

 

o) oblasť riadiacej práce: 
 

 Práca zástupkyne bola orientovaná nielen na vedenie a riadiace procesy, ale aj na 

pomoc, participáciu a demokratický štýl vedenia zamestnancov v celkovej priaznivej klíme.  

 Kontrolná činnosť bola zameraná na využívanie progresívnych metód a foriem práce, 

úroveň výchovno-vzdelávacích procesov, plnenie si pracovných povinností podľa pracovného 

zaradenia. 

 Zástupkyňa previedla u učiteľky celkovo 8 hospitácií  a 10 vnútroškolských kontrol  

a 10 kontrol u prevádzkovej pracovníčky. Neboli zistené žiadne porušenia a nedostatky. 

Zástupkyňa v máji viedla prax študentky PaS akadémie. Nepodarilo sa znovuzriadenie IMZ 

v spolupráci s MŠ v okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza SWOT 

 

Silné stránky školy Slabé stránky 

• klíma školy, atmosféra, vzťahy, 

otvorenosť školy k širšej komunite 

• kladné ohlasy na prípravu detí do            

1. ročníka 

• podpora vedenia k profesijnému rastu 

učiteliek 

• odbornosť učiteliek a  kvalitná 

výchovno-vzdelávacia práca,    dosahované 

výsledky    

• dobré vybavenie – školský dvor, 2 

interaktívne tabule, nový nábytok 

• aktivity školy, prezentácia na 

verejnosti 

• kvalita a estetika prostredia 

• dobrá spolupráca s rodinou, ZŠ, 

zriaďovateľom a inými inštitúciami 

• stabilný kolektív, dobré pracovné 

vzťahy, vysoká pracovná morálka 

• bohatá ponuka aktivít pre deti 

a rodičov 

• obmedzené finančné zdroje 

• absencia interného metodického    

združenia 

• zastaralé učebné pomôcky 

• nedoriešené dopadové plochy pod 

detskými preliezkami 

 
 

 

Príležitosti Riziká 

• možnosť účasti rodičov na edukačnom 

procese 

• prevádzková doba podľa záujmu 

rodičov 

• ŠkVP – možnosť profilácie svojej MŠ 

• ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov  

• kvalitná spolupráca – zriadenie IMZ v 

obvode 

• získavanie finančných zdrojov 

vypracovaním ďalších projektov 

• vytvorenie uzavretej facebookovej 

skupiny na lepšiu prezentáciu, 

fotodokumentáciu a videí z akcií MŠ 

• celospoločenské trendy 

• nedostatočné  financovanie školstva 

• riziko „vyhorenia“ 

 

Odporúčania: 

• prehodnotiť, príp. doplniť nový ŠkVP 

• posúdiť, príp. doplniť obsah plánov VVČ 

• hľadať spôsoby na získanie finančných prostriedkov na obnovu zariadenia MŠ 



• z dlhodobejšieho hľadiska výmena okien 

 

Ďalšie informácie 
 

• 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. 

 

• voľnočasové aktivity 

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

Mgr. D. Králikovej – mladšie deti  a Mgr. Ševčíkovej – staršie deti 

• 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, tiež realizácia programov Školské ovocie 

a Školský mliečny program. 

         Spolupráca s 1. ročníkom je veľmi dobrá, o čom svedčí realizácia spoločných akcií 

         podľa plánu práce. 

 

 

 

 

Zostavila: A. Lešková      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



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  06. 10. 2017 

 

 

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

a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 

 

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

zasadnutí dňa  05. 10. 2017 bola riaditeľkou školy PaedDr. Annou Malatincovou oboznámená 

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

rok 2016/2017. 

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

vzala na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ján Kubiš 

 

                                                                                                     predseda RŠ 


