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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 

2018/2019 

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. Ľuboslav Dobrocký 

 

 

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 2018/2019 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 2018/2019 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  členka pedagogických zamestnancov MŠ 

Vlasta Lisková členka nepedagogických zamestnancov 

Ľubica Fajčíková členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Mgr. Štefánia Albertová členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ingrida Báťková členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ing. Dagmar  Fajčíková členka rodičovskú verejnosť MŠ 

Peter Šegľa člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ivan Jánošík člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ivan Longauer člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

RNDr. Ivana Hukeľová členka delegovaná 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 

Mgr. Štefánia Albertová člen 1. triedu 

Ľubica Fajčíková členka 2. triedu 

Katarína Mišutová členka 3.  triedu 

Ingrida Báťková členka 4. triedu 

Anna Malatincová členka 5. triedu 

Katarína Petényiová členka 6. triedu 

MVDr. Stanislav Gábriš člen 7. triedu 

Marián Hriň člen 8. triedu 

Iveta Vyhrabáčová členka 9. A triedu 

Mgr. Monika Kubalíková  predsedníčka 9. B 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 Mgr. Marta Hriňová 



§ 2  ods.1  b 

  

Údaje o počte žiakov školy a školských zariadení 
  

- Základná škola  

  

k  15. 9. 2018                   k  31. 8. 2019 

Ročník Počet 
 tried 

Počet  
žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

Počet  
tried 

Počet 
 žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

1. ročník 1 23 - 1 21 - 

2. ročník 1 19 1 1 20 1 

3. ročník 1 25 2 1 24 3 

4. ročník 1 21 2 1 21 2 

5. ročník 1 20 5 1 20 5 

6. ročník 1 20 3 1 21 3 

7. ročník 1 23 2 1 23 2 

8. ročník 1 14 1 1 14 2 

9. ročník 2 32 8 2 32 8 

SPOLU 10 197 24 10 196 26 

  

 

 

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2018 31. 8. 2019 

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 26 25 

Počet prijatých 24 25 

Počet odkladov 2 - 

  

 

 

 

 



§ 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: 

 

Názov školy 4-ročný odbor 

SOŠ Veľký Krtíš 1 

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 3 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 4 

SOŠ stavebná O. Winklera, Lučenec 4 

SOŠ technická, Lučenec 7 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolen 1 

SZŠ Lučenec 1 

SZŠ Zvolen 2 

 

 

3-ročné učebné odbory: 

  

Škola Počet žiakov 

Spojená škola , Poltár 1 

Spojená škola, Modrý Kameň 5 

 

  

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    0 

 

 

 

Počty žiakov prijatých na 2-ročné učebné odbory 

  

Škola Počet žiakov 

Odborné učilište internátne   Želovce 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 15 

Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 32 

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:   

 
I. stupeň 

 

prospelo s vyznamenaním   35 žiakov   45,45% 

prospelo veľmi dobre    7 žiakov   9,10% 

prospelo     35 žiakov   45,45% 

neprospeli     0 žiakov   0% 

 
II. stupeň 

 

prospelo s vyznamenaním   22 žiakov   20,95% 

prospelo veľmi dobre    21 žiakov   20% 

prospelo     62 žiakov   59,05% 

neprospeli     0 žiakov   0% 

 

Celkom: 

prospelo s vyznamenaním   57 žiakov   31,32% 

prospelo veľmi dobre    28 žiakov   15,38% 

prospelo     97 žiakov   53,30% 

neprospeli     0 žiakov   0%  

  

 

 

Prospech podľa predmetov  

   

 

I. stupeň 

  

Ročník SJL 1AJ MAT PVO PDA VLA Priemer 
1. - - -  - - - 
2. 1,78 1,41 1,67 1,50 - - 1,60 
3. 2,48 2,17 2,33 - 2,48 2,43 2,27 
4. 1,71 1,60 2,00 - 1,57 1,38 1,62 

Priemer 1,99 1,73 2,00 1,50 2,03 1,91 1,83 

  

II. stupeň 

  

 

Ročník SJL 1AJ/ 
1NJ 

2AJ/ 
2NJ 

MAT THD 
 

INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN 

5. 2,72 2,06 - 2,72 1,94 1,50 - - 2,50 2,28 2,28 - 



6. 3,15 2,24 - 2,80 1,95 2,30 2,70 - 2,75 2,80 2,50 2,20 

7. 2,83 2,43 1,64 3,04 1,48 1,35 2,39 2,61 2,78 2,65 2,00 2,04 

8.  2,85 2,83 2,75 3,08 1,92 2,23 
 

3,15 3,08 3,08 3,00 3,00 2,23 

9. A 2,94 2,43 2,21 2,94 2,00 
 

2,75 3,06 2,88 2,94 2,38 2,56 - 

9. B 2,93 2,25 2,67 3,00 1,93 2,00 2,93 3,00 2,87 2,67 2,20 - 
 

Priemer 2,90 2,37 2,32 2,93 1,87 2,02 2,85 2,89 2,82 2,63 2,42 2,16 

 

 

Ročník TSV BEO CDC HUV VYV VUM RGV CSJ CVM Priemer 

5. 1,56 - - 1,61 1,67 - 1,78 - - 2,07 

6. 1,60 -  1,80 1,35 - - - . 2,33 

7.  1,57 - - 1,65 1,22 - - 2,75 2,42 2,14 

8.  2,00 2,44 2,00 2,00 1,38 - - - - 2,58 

9. A 1,88 2,19 2,29 - - 1,50 - - - 2,49 

9. B 1,67 2,33 2,42 - - 1,73 - - - 2,48 

Priemer 1,71 2,32 2,24 1,77 1,41 1,62 1,78 2,75 2,42 2,35 

 

Priemer školy: 2, 09 

 

b) správanie:  

 

I.  stupeň 

 

napomenutie triednym učiteľom  12 žiakov   15,58% 

pokarhanie triednym učiteľom  7 žiakov   9,09% 

pokarhanie riaditeľkou školy   5 žiakov   6,49% 

znížené známky zo správania  

 2.stupeň  2 žiaci    2,60%  
 

 II. stupeň 

 

napomenutie triednym učiteľom  28 žiakov   26,67% 

pokarhanie triednym učiteľom  15 žiakov   14,29% 

pokarhanie riaditeľkou školy   22 žiakov   20,95% 

znížené známky zo správania    

 2.stupeň    4 žiaci     3,81% 

 3.stupeň    4 žiaci    3,81% 

 4.stupeň    5 žiakov   4,76%  

 

Celkom: 

 

napomenutie triednym učiteľom  40 žiakov   21,98% 

pokarhanie triednym učiteľom  22 žiakov   12,09% 

pokarhanie riaditeľkou školy   27 žiakov   14,84% 

znížené známky zo správania   

 2.stupeň    5 žiakov   2,75%   

 3.stupeň    4 žiaci    2,20% 



 4.stupeň    5 žiakov   2,75%  
  

   

 

 

Pochvaly: 

I. stupeň 

 

pochvaly od riaditeľky školy   48 žiakov   62,34% 

diplom      7 žiakov   9,09% 

knižná a vecná odmena   15 žiakov   19,48% 

 
II. stupeň 

 

 

pochvaly od riaditeľky školy   28 žiakov   26,67% 

diplom      5 žiakov   4,76% 

knižná a vecná odmena   21 žiakov   20% 

 

 

 

Celkom: 

 

pochvaly od riaditeľky školy   76 žiakov   41,76% 

diplom      12 žiakov   6,59% 

knižná a vecná odmena   36 žiakov   19,78% 

 

c) dochádzka 

 

Trieda Vymeškané 

hodiny 

Priemer  

na žiaka 

Ospravedlnené Neospravedlnené Poradie 

Priemer na žiaka Priemer na žiaka 

I. trieda 1465 85,41 1461 

85,94 

4 

0,24 

1. 

II. trieda 1583 87,94 1578 

87,67 

5 

0,28 

2. 

III. trieda 2527 114,86 2527 

114,86 

0 

0 

4. 

IV. trieda 2084 99,24 2062 

98,19 

22 

1,05 

3. 

Spolu 

I. stupeň 

7659 99,47 7628 31  

99,06 0,40 

V. trieda 1639 91,06 
1602 

89,00 

37 

2,06 
1. 

VI.  trieda 2144 107,20 2071 

103,55 

73 

3,65 

2. 

VII. trieda 2919 126,91  2918 

126,87 

1 

0,04 

3. 



VIII.  trieda 2068 159,08 1938 

149,08 

130 

10 

5. 

IX. A trieda 2547 159,19 2318 

144,88 

229 

14,31 

6. 

IX. B trieda 2044 136,27 1867 

124,47 

177 

11,80 

4. 

Spolu 

II. stupeň 

13361 127,25 12714 647  

121,09 6,16 

SPOLU 

škola 

21020 115,49 20342 

111,77 

678 

3,73 

 

 

 

K miernemu zhoršeniu  dochádzky prispel  zvýšený výskyt chrípkového ochorenia, výskyt 

pedikulózy. Záškoláctvo a nedbalá školská dochádzka žiakov sa riešila v zmysle Školského 

poriadku školy, o pomoc pri riešení tohto problému boli oslovené -  obecné  úrady, 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 

2018/2019 celkom  16 žiakov.  

 

Základné údaje/Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 16 16 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 15,8 14,9 

Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5 

Priemerná úspešnosť školy v % 52,7 49,6 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % - 6,6 - 8,8 

 

 

Komparo – do testovania sa zapojilo celkom 19 žiakov – 10 žiakov z 9. A triedy a 9 žiakov z 9. B triedy. 

 

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky 9. A 

- 10 žiakov 

9. B 

- 9 žiakov 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 43,00% 41,70% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy 42,40% 42,40% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 60,30% 60,30% 



Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší 

Výsledok ako táto trieda  

  4,80%   3,20% 

 

Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka  

a literatúry 

9. A 

- 10 žiakov 

9. B 

- 9 žiakov 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 52,00% 48,40% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy 50,30% 50,30% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,80% 54,80% 

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší 

Výsledok ako táto trieda  

37,10% 19,40% 

 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2018/2019 zúčastnili 29 

žiakov 9. ročníka (jeden žiak nepísal test z matematiky) s nasledovnými  výsledkami:  

 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 28 29 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 11,1   14,2 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,9 18,7 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 37,1% 47,5% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 63,1% 62,3% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -26,00%    -14,8% 

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 záujmovom útvare gramatika hrou, na doučovaní z matematiky,  mohli si tiež 

vyskúšať on-line testy. Uskutočnilo sa cvičné testovanie z matematiky a zo slovenského 

jazyka a literatúry, výsledky boli so žiakmi rozanalyzované, vyučujúci venovali pozornosť 

problémovým javom.  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.  

 

 

 

 

 

 



§2 ods. 1 f 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

UČEBNÝ PLÁN ISCED 2 – NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE 

- vyučovalo sa v  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 3 

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 

SPOLU  26 29 30 30 31 

 

 



UČEBNÝ PLÁN  ISCED 1, ISCED 2 – inovovaný  

- vyučovalo sa v 1. – 4. ročníku a v 5. – 8. ročníku 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Vyučovací 

predmet 

Ročník 

Primárne vzdelávanie 

Ročník 

Nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

9 8 7+1 7 31+1 5 5 4+1 5 5 24+1 

Anglický jazyk 1 1 3 3 6+2 3+1 3 3 3 3 15+1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4+1 4 4 16+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 21+4 

Informatika   1 1 2 1 1 1 1 0+1 4+1 

Človek a 

príroda 

Prvouka 1 2   3       

Prírodoveda   1 2 3       

Fyzika       2 1 2 1 6 

Chémia        2 2 1 5 

Biológia      2 1+1 2 1 1+1 7+2 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3       

Dejepis      1 1+1 1 1 2 6+1 

Geografia      2 1+1 1 1 1+1 6+2 

Občianska 
náuka 

      1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/ 

náboženská 

výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

  1 1 2       

Technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie 

a kultúra 

Hudobná 

výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Výtvarná 

výchova 

2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Regionálna 

výchova 

     0+1     1 

Zdravie 

a pohyb 

 

 

Telesná 

a športová 

výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 2 2 2 2 2 10 

 základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 Voliteľné 

/disponibilné/ 
hodiny 

2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 



§ 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 32 100,00 0 0,00 
Cudzí jazyk 16 100,00 0 0,00 
Vlastiveda 3 100,00 0 0,00 
Matematika 18 100,00 0 0,00 
Prírodoveda 3 100,00 0 0,00 
Prvouka 3 100,00 0 0,00 
Pracovné vyučovanie 2 100,00 0 0,00 
Výtvarná výchova 6 100,00 0 0,00 
Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 
Telesná a športová výchova 12 100,00 0 0,00 
Informatika 4 100,00 0 0,00 
Etická výchova 3 100,00 0 0,00 
Náboženská výchova 3 100,00 0 0,00 
Spolu :                   109 100,00 0 0,00% 

 

 

 

 

 

Celkový počet zamestnancov 32 prepočítaných  29,16 

Počet pedagogických zamestnancov 19 prepočítaných 18,09 

- z toho ZŠ 15 prepočítaných 14,09 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 1 

-z toho asistentka učiteľa 1 
 

prepočítaných  1 

Odborní zamestnanci    

- školská psychologička 1 prepočítaných 0,40 

Nepedagogickí zamestnanci 11 prepočítaných 10,23 

- z toho ZŠ 6 prepočítaných 5, 23 

. z  toho ŠJ 5 prepočítaných  4,4 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 18 prepočítaných 17,09 

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov 1 prepočítaných 1 



II. stupeň 

 
Predmet Počet odborne  

odučených hodín 
% Počet neodborne 

odučených hodín 
% 
  

Slovenský jazyk a literatúra 30 100,00 0 0.00 
Cvičenia zo slov. jazyka a literatúry 1 100,00 0 0,00 
Prvý cudzí jazyk 32 100,00 0 0,00 
Druhý cudzí jazyk 6 85,71 1 14,29 
Cvičenia z druhého cudzieho jazyka 2 66,67 1 33,33 
Dejepis 11 100,00 0 0,00 
Geografia 0 0,00 10 100,00 
Občianska náuka 3 100,00 0 0,00 
Matematika 5    16,67                    25 83,33 
Cvičenia z matematiky 0 0,00 1 0,00 
Informatika  3 33,33 6 66,67 
Fyzika 0 00,00 7 100,00 
Chémia 8 100,00 0 00,00 
Biológia 11 100,00 0 100,00 
Technika 0 0,00 9 100,00 
Výtvarná výchova 3 75,00 1 25,00 
Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 
Výchova umením 2 100,00 0 0,00 
Telesná a športová výchova 12 100,00 0 0,00 
Náboženská výchova/ 
Etická výchova 

5 
3 

100,00 
100,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

Bio-enviro 2 100,00 0 0,00 
Regionálna výchova  1 100,00 0 0,00 
Spolu : 144 70,24% 61 29,76% 
Spolu I. + II. stupeň: 253   80,57% 61 19,43% 

 

 

§ 2  ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Druh kontinuálneho vzdelávania Počet pg. 

zamestnancov 

Adaptačné 1 

Aktualizačné 0 

Inovačné 0 

Špecializačné 0 

Funkčné inovačné 2 

Kvalifikačné 0 

 

        

 

    

 

 



 

  

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch 

 

Názov 

Ako pripraviť projekt v rámci výzvy OP ĽZ 

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ (1 PZ) 

Nebojte sa učiť techniku – roadshow – Banská Bystrica  (2 PZ) 

Materiálno-spotrebné normy pre školské stravovanie 2018 a zmeny 

stravovacích návykov detí a žiakov v školách – odborný seminár (1 NPZ) 

Sociálne zneužívanie detí – multidisciplinárne vzdelávanie ( 1 OZ) 

Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť – seminár 

s panelovou diskusiou (1PZ) 

Mzdová účtovníčka v 3. Q 2018 – odborný seminár ( 1 NPZ) 

Správa registratúry škôl a školský zariadení v praxi – odborný seminár (1 PZ) 

Seminár o duálnom vzdelávaní (2 PZ) 

Novinky v elektronickej schránke školy (1 PZ) 

Multidisciplinárne pracovné stretnutie (1PZ) 

Elektronická schránka (2 PZ) 

Registratúra – odborný seminár (1PZ) 

Slovensko pri vzniku Československa – panelová diskusia (1PZ) 

Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (1PZ, 1 NPZ) 

Mzdová účtovníčka v 2. Q 2019 – odborný seminár (1NPZ) 

Seminár o odpadoch (1 PZ) 

Aspergerov syndróm (1 OZ) 

 

 

OCHRANA ŽIVOT  ZDRAVIA 

 

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

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – 13. 09. 2018 

- Prvé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 14. 09. 2018 

- Cvičenie v prírode (jesenné) – I. stupeň – 14. 09. 2018 

- Cvičenie v prírode (jarné) – 13. 05. 2019 

- Mobilné dopravné ihrisko – žiaci 1. – 4. ročníka – 23. 06. 2019 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – I. stupeň – 21. 06. 2019 

- Didaktické hry – I. stupeň – 24. 06. 2019 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – II. stupeň – 21. 06. 2019 

- Druhé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 24. 06. 2019 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Mimoškolské podujatia 

Mesiac Názov podujatia 

September Európsky deň jazykov 

 Európsky týždeň športu 

 Jeseň – výstavka výtvarných prác 

Október Aktivity k svetovému dňu sporenia 

November Halloweenske tvorivé dielne 

 Lampiónový sprievod 

 Pasovanie prvákov 

 Program k mesiacu úcty k starším 

 Svetový deň behu  

December Mikulášska naháňačka – I. st. 

 Mikuláš – športové súťaže, kvíz – II. St. 

 Čaro Vianoc – školská akadémia 

 Burza hračiek – I. st.  

 Rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci 

 Násilie páchané na ženách – beseda – 9.r. 

Január Moja obľúbená kniha – beseda o prečítaných knihách  

 Keď risk nie je zisk – sledovanie drogovej závislosti – 5. – 9.ročník 

Február Fašiangový sprievod obcou 

 Valentínska pošta  

Marec Madáčovská noc – I. st. 

 Noc s Andersenom – II. st. 

 Vynášanie Moreny 

 Maškarný ples – I. st. 

Apríl Deň  Zeme – Dni Zelených škôl 

 Stavanie mája 

Máj Deň matiek 

Jún  Školský gladiátor 

 Deň detí v kaštieli – vystúpenie šermiarskej skupiny Bella Toriss z Martina 

 Olympijský deň Strehováčikov 

 

 

 

Tematické týždne 

 

08. – 12. 10. Týždeň boja proti stresu 

15. – 19. 10. Týždeň zdravej výživy 

19. – 23. 11. Európsky týždeň boja proti drogám 

18. – 22. 02. Týždeň bez odpadu 

25. – 29. 03. Týždeň hlasného čítania 

08. – 12. 04. Týždeň zdravia 

13. – 17. 05. Týždeň modrého gombíka 

13. – 17. 05. Týždeň mliečnej výživy 



 

 

Exkurzie, výstavy,  divadelné  predstavenia, výchovné koncerty 

 

Deň otvorených dverí – Spojená škola 

Poltár 

9. r. 

Burza informácií – Veľký Krtíš  8.-9. r. 

Prezentácia pre žiakov 9. ročníka – 

SOŠ hotelových služieb a dopravy 

9. r. 

DOD - SOŠ technická, Lučenec 9. r. 

DOD - Spojená škola, Modrý Kameň 9. r. 

DOD – SOŠ Veľký Krtíš 9. r. 

Tanečný workshop pre deti a mládež – 

Škola tanca 

výber 

žiakov 

1. – 4. r. 

Vedecká hračka – výstava v škole 1. – 9. 

ročník 

Výchovný koncert – Vianočný koncert 1. – 9. 

ročník 

Výchovný koncert – Svet peňazí – 

finančná gramotnosť  

1. – 9. 

ročník 

 

 

 

Názov prednášky, besedy Účasť žiakov Prednášateľ 

Profesionálna orientácia žiakov 9. ročník CPPPaP Veľký Krtíš 

Drogy  6., 7., 8. r. CPPPaP Veľký Krtíš 

Šikana 2., 3. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Kyberšikana  7. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Detská policajná akadémia - extrémizmus 4. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Násilie páchané na ženách dievčatá – 9. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Čo je trestný čin 8., 9. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Mne sa to nemôže stať – diskusné 

predpoludnie 

8. ročník CPPPaP Veľký Krtíš 

Profesionálna orientácia žiakov 6., 9. trieda CPPPaP Veľký Krtíš 

Medzi nami dievčatami 6. + 7. r. dievčatá MP Education, s.r.o.  

Les ukrytý v knihe 2. ročník,  

6. ročník, 9. A 

Okresná knižnica 

Veľký Krtíš 

 

 

 

 

Plavecký výcvik 

 

     Základný plavecký výcvik sa konal v rozsahu 5 dní ( 11. 06. – 17. 06. 2019). Z celkového 

počtu 21 žiakov 3. ročníka sa ho zúčastnilo 15 žiakov. Žiaci boli podľa svojich plaveckých 

schopností rozdelení do 2 skupín. Stanovený cieľ sa u väčšiny žiakov podarilo splniť. Podľa 

osvojenia plaveckých zručností boli žiaci rozdelení do 3 skupín: 

 



 

Dobrý plavec Žiak samostatne pláva obidvoma spôsobmi, správne 

dýcha, práca rúk a nôh je na požadovanej úrovni, avšak 

ovláda dobre len jeden plavecký spôsob, sú chyby pri 

dýchaní 

3 žiaci 

 

Plavec Žiak samostatne pláva, avšak ovláda dobre len jeden 

plavecký spôsob, možné sú chyby pri dýchaní 

11 žiakov 

Začiatočník Žiak nevie plávať ani jeden z plaveckých spôsobov, 

splýva samostatne alebo s pomocou, dýcha do vody, 

nevie správne zapojiť prácu rúk a nôh súčasne 

1 žiaci 

 

      Zdokonaľovací plavecký výcvik sa konal v dňoch 18. 06., 19. 06. a  20. 6. 2019. 

Zúčastnilo sa ho 13 žiakov 5. ročníka ( z celkového počtu 18 žiakov).  Cieľom bolo 

zdokonaliť sa v základnom plaveckom výcviku, naučiť žiakov plávať dvoma plaveckými 

spôsobmi (kraul, prsia – dobré plávania, znak – základy) na úrovni základného osvojenia. 

Stanovený cieľ sa u väčšiny žiakov podarilo splniť. Podľa osvojenia plaveckých zručností 

boli žiaci rozdelení do 2 skupín: 

 

Výborný plavec Žiak samostatne pláva plavecký spôsob prsia 

a kraul, správne dýcha, práca rúk a nôh je na 

požadovanej úrovni 

8 žiakov 

Dobrý plavec Žiak samostatne pláva, avšak ovláda len jeden 

plavecký spôsob, splývanie a čiastočne dýchanie 

5 žiakov 

  

 

 

      Plavecký výcvik základný aj zdokonaľovací  sa realizoval 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 

 

 04. – 08. 02.  2019 sa 13 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. Náklady na realizáciu lyžiarskeho kurzu boli hradené z príspevku MŠVVaŠ SR. 

Cieľom začiatočníkov bolo naučiť sa základný lyžiarsky postoj, zjazd po spádnici, vedieť 

zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre talentovaných – základným 

carvingovým oblúkom. Medzi začiatočníkov boli zaradení desiati žiaci, z nich piati v druhý 

deň výcviku boli preradení do družstva pokročilých z dôvodu zvládnutia predpísaných 

zručností. Piati žiaci  zostali v družstve začiatočníkov, úlohy zvládli dobre, ale traja z nich by 

potrebovali ešte viac času na zdokonalenie svojich zručností na svahu. Cieľom pokročilých 

bolo zdokonalenie zjazdu po spádnici, pluhový oblúk, brzdenie, vedieť zjazdiť terén 

otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi a jazda na vleku. V tejto skupine bolo 

celkom 12 žiakov, k práci pristupovali zodpovedne a disciplinovane, úlohy zvládli na 

výbornú. Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na 

poobedňajších nástupoch priebežne, oficiálne pri ukončení LV s odovzdávaním vecných 

odmien a sladkostí. Využité bolo aj sebahodnotenie žiakov. Počasie a podmienky na 

lyžovanie boli dobré, nepodarilo sa zrealizovať naplánované večerné lyžovanie pre 



nepriaznivé počasie. K zraneniam žiakov počas kurzu na svahu nedošlo. Lyžiarsky výcvik 

ukončili všetci  žiaci.  

 

Školský denný letný tábor 

 

            Školský letný denný tábor sa  v Základnej škole s materskou školou Dolná Strehová 

uskutočnil v dňoch 01. – 04. 07. 2019. Zúčastnilo sa ho 40 detí vo veku od 4 do 14 rokov. 

Pedagogickí pracovníci si pre deti pripravili pestrý a zaujímavý program. V pondelok boli deti 

rozdelené do skupín podľa ročníkov. Na začiatku sa naučili a spoločne si zaspievali táborovú 

hymnu, dozvedeli sa, aký program ich v nasledujúcich dňoch čaká. Potom sa striedali 

v aktivitách na jednotlivých stanovištiach – z modelovacej hmoty vyrábali rôzne figúrky, 

maľovali farbami na hrnčeky a poháre, piekli koláč a sušienky, vyrábali náramky 

a náhrdelníky, hrali sa rôzne spoločenské hry, usporiadali turnaj v stolnom tenise, absolvovali 

rôzne športové zápolenia. V jednotlivých činnostiach rozvíjali jemnú motoriku, kreativitu, 

fantáziu, preverovali si svoje fyzické schopnosti, vytrvalosť, odhodlanie, silu...  2. júla 

vyrazili na výlet do Vysokých Tatier. Z Tatranskej Lomnice sa kabínkovou lanovkou odviezli 

na Skalnaté pleso. Vychutnali si turistickú vychádzku okolo plesa a do blízkeho okolia 

a potom sa niektorí vrátili lanovkou späť do Tatranskej Lomnice. Polovica detí si však trúfla 

zdolať cestu zo Skalnatého plesa do Starého Smokovca v sprievode svojich pedagógov pešo. 

Túra sa všetkým páčila, videli veľa krás tatranskej prírody, dozvedeli sa mnoho zaujímavostí, 

zašportovali si, strávili deň so svojimi kamarátmi a pekný zážitok im nepokazil ani slabý 

dážď, ktorý ich na ceste zastihol. Zvyšok detí si popozeral Tatranskú Lomnicu, navštívili 

múzeum TANAPU a neobišli ani bobovú dráhu. Výlet bol pre deti nezabudnuteľným 

zážitkom, veď väčšina z nich sa viezla lanovkou prvýkrát alebo vôbec prvýkrát boli v 

,,slovenských veľhorách“.      Tretí deň bol od rána zasvätený kúpaniu, plávaniu, športovaniu  

a radovánkam na termálnom kúpalisku KUPKO pri hoteli Aquatermal Dolná Strehová. 

V popoludňajších hodinách po dobrom obede sa deti opäť venovali rôznym aktivitám, hrám 

a súťažiam v areáli školy. Posledný deň tábora patril opäť výletu. Tentokrát deti oblečené 

v táborových tričkách navštívili Zveropark v Žarnovici. Na úvod absolvovali cestu 

rozprávkovou krajinou Išlo vajce na vandrovku, kde plnili rôzne úlohy,  obdivovali a kŕmili 

zvieratká, tešili sa z malej kontaktnej ZOO, vybláznili sa na hojdačkách, trampolíne, 

preliezačkách, na šmýkačke či v bludisku... Aj výlet do Zveroparku bol plný zážitkov 

a dobrodružstva, obohatil vedomosti detí o živote zvierat, o prírode. 

      Aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja mohli deti zo 

Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej prežiť nádherné, nezabudnuteľné prvé 

štyri dni letných prázdnin. Rodičia aspoň v prvý týždeň prázdnin nemali starosti s tým, kto sa 

postará o ich ratolesti, a deti zásluhou obetavých pedagogických pracovníkov prežili dni plné 

zábavy, dobrodružstva, ale zároveň si obohatili svoje vedomosti z rôznych oblastí, utužili 

staré priateľstvá, získali aj nových priateľov 

 

 

 

Školské výlety 

 

Trasa  

Bojnice – ZOO, Múzeum praveku  1. – 3. ročník 

Budapešť – ZOO, Tropikárium, Citadela 5. – 9. ročník 

Bratislava – ZOO + Dinopark, plavba loďou, 

historické centrum  

4., 5., 7. ročník 



  

      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, Obec Vieska, Obec 

Ľuboriečka). 

§ 2  ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Zelená škola 

     Nakoľko nám bol dňa 28. 6. 2018 koordinátorkou Zelenej školy Katarínou 

Lepeškovou oficiálne schválený Environmentálny akčný plán ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej,  

tento školský rok sme mohli začať s plnením úloh. Kolégium Zelenej školy tvorili:    Mgr. R. 

Gazdíková ( koordinátorka ), A. Bystrianska ( MŠ), M. Košičiar ( školník ), Katarína 

Mišutová ( rodič),     L. Holováčová, S. Fajčíková ( II. ), S.Kurčíková ( III.), M. Báťka (IV.), 

M. Hriňová, D. Švihoríková ( V.), L.Báťková, A. Bartošová ( VI.), P. Žilka, M. Ružinský,  S. 

Hrubíková ( VII.), M. Hriň ( VIII.). 

Prioritnou témou boli odpady. Začali sme sa venovať zberu druhotných surovín ( 

vrchnáky, papier, plechovky, kartóny ) a zároveň sme sa snažili znížiť odpad v triedach a na 

škole, čo  sa prejavilo znížením počtu Kuka nádob naplnených odpadom.  Spolu sme 

vyzbierali : 1169,6 kg papiera, 2331kesov plechoviek a 20131 kusov vrchnákov.). 

 V triedach sme zaviedli každodennú kontrolu stavu triedy po vyučovaní – odpadky na 

podlahe a v koši. Triedy boli obodované, vyhodnotené na nástenke Zelenej školy. Na konci 

školského roka boli triedy zaradené do nasledovných pásiem:  

-  ekologické – II. , IV. , V. 

- mierne znečistené – I. , III. , VI. 

- znečistené – VIII. , IX. A, IX.B 

 V mesiaci december sa uskutočnila  predvianočná akcia pod názvom : Vianočná burza 

hračiek. Bola určená pre žiakov I. stupňa a konala sa posledný deň pred prázdninami. Každý 

žiak si priniesol jednu alebo viac hračiek , ktoré si mohol vymeniť za iné, poprípade ich 

darovať kamarátom. Medzi hračkami prevládali autíčka, no najviac sa vymieňali plyšové 

hračky. Naši žiaci  odchádzali z burzy s rukami plnými hračiek, s dobrým pocitom z 

darovania hračky a hlavne s pocitom, že neurobili nový odpad zo starých hračiek a  výmenou 

hračiek aspoň trochu zabránili budúcemu odpadu.  

 Vo februári sa 1 žiak zapojil do medzinárodnej súťaže Envirootázniky, kde obsadil 48. 

miesto s počtom bodov 30 zo 40 bodov. 

 V marci sa uskutočnila Burza kníh, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého stupňa a dvaja 

žiaci z druhého stupňa. Žiaci si medzi sebou povymieňali náučné aj rozprávkové knihy . 

V rámci Dní Zelených škôl sme uskutočnili dňa 26.4.2018 Deň Zeme: 



  Na prvom stupni sa vzdelávali žiaci formou rovesníckeho vzdelávania, kde si pre nich 

deviataci vopred pripravili prezentácie. Žiaci sa vzdelávali aj formou kvízov a didaktických 

hier. Po hodine, poučení a motivovaní vyrazili do práce. Prvý stupeň spolu s materskou 

školou a pánom starostom tvorili novú informačnú tabuľu o dobe rozkladu rôznych druhov 

odpadu. Motivačnú tabuľu žiakom poskytla Obec Dolná Strehová a bola osadená v areáli 

školy. Tretiaci sa venovali vykopávaniu ponožiek s odpadom, ktoré v septembri naplnili 

odpadom a zakopali v blízkosti budovy školy.  Piataci, šiestaci, siedmaci a časť deviatakov sa 

pobrali do obce, kde kontrolovali obsah smetných nádob občanov a lepili na nádoby smajlíky. 

Kto separoval, dostal žltého usmievavého smajlíka, kto mal v nádobe nevhodný odpad, dostal 

červeného, smutného smajlíka. Aby sme len nekontrolovali, prvý stupeň skontroloval 

poriadok okolo školy a zvyšok deviatakov obehol dedinu a vyzbierali smeti okolo zastávok 

autobusov, okolo obchodov a Obecného úradu.   

Dňa 29. 5. 2019 nás navštívila kontrola zo Zelenej školy, oboznámila sa s našou 

činnosťou a porozprávala sa s kolégiom  Zelenej školy. Následne sme obdržali mail o udelení 

certifikátu a vlajky Zelenej školy za našu činnosť.  

Krátkodobé projekty 

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

poďakovanie za aktívnu účasť, spoluprácu a podporu aktivít Európskeho týždňa športu 

2018 – zodp. Mgr. Kminiaková, Mgr. Štrbík 

- 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 – strieborný diplom za aktívnu účasť v 6. ročníku 

súťaže – zodp. Mgr. Kminiaková 

- Červené stužky – celoslovenská kampaň boja proti AIDS –  zapojenie do aktivít: 

Športom pre Červené stužky, Živá Červená stužka - diplom za účasť v 12. ročníku 

kampane – zodp. Mgr. Kubiš 

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

podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh - ,, Rozprávky, bájky, 

povesti a príbehy nepoznajú hranice “ – výmena záložiek so školou ZŠ Svrčinovec  – 

zodp. Mgr. Holováčová  

- 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 – téma: Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od 

vzniku Česko-Slovenska  - téma našej školy: Česko-slovenský projekt v našej škole -   

21. miesto s celkovým počtom 110 bodov /zo 150/  - zodp. Mgr. Holováčová 

- SME v škole – Srdce, mozog, cievy – cieľ: využiť pracovné zošity a noviny SME 

s cieľom sprostredkovať vedomosti zábavnou formou – riešenie množstva úloh 

interaktívneho charakteru s možnosťou využitia vedomosti z novín SME – žiaci 8. – 9. 

Ročníka – zodp. Mgr. Hriňová 

- Vianočná pošta – cieľ: otvoriť deťom srdcia a naplniť ich odkazom posolstva Vianoc, 

teda rozdávaním radosti a spolupatričnosti ľuďom, zapojení: žiaci 4. triedy, 7. triedy  

a 9. A, na odporučené adresy starších ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov žiaci 

posielali vianočné pohľadnice a malé darčeky – zodp. Mgr. Holováčová, Mgr. 

Frečková 



- Svet okolo nás – Kuba – dve tváre slobody  - cieľ: rozšírenie kreatívneho vzdelávania 

na Slovensku – premietanie filmu a beseda s autormi – zapojení: výber žiakov 4. – 9. 

ročníka – zodp. Mgr. Štrbík 

- Dental Alarm – Zdravé zúbky – cieľ: učiť deti starať sa o zuby správne, pravidelne 

a s radosťou - žiakov počas 4 stretnutí školili študenti dentálnej medicíny, zapojilo sa 

15 žiakov, zodp. Mgr. Frečková 

- 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 

- 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 – diplom za aktívny prístup 

k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu 

Recyklohry - zodp. Mgr. Kminiaková 

- Škola – vedecká hračka – výstava sa uskutočnila vďaka OZ Vedecká hračka. Žiaci 

pod vedením učiteľa absolvovali prezentáciu a vyskúšali si jednotlivé vedecké hračky. 

Overili si a v praxi vyskúšali fungovanie fyzikálnych zákonov, s ktorými sa stretli na 

hodinách fyziky a techniky.  

- Stolný tenis – cieľ: popularizácia stolného tenisu medzi najmenšími, uskutočnil sa 

turnaj žiakov – zodp. Mgr. Štrbík 

 

§ 2  ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

- V školskom roku 2018/2019 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 2018/2019 ZŠ využívala na vyučovanie 10 klasických tried (v 5 sú 

umiestnené aj interaktívne tabule), 3 učebne IKT, jednu učebňu  s interaktívnou tabuľou, 

telocvičňu, školskú dielňu. Tretiu učebňu IKT bolo možné zriadiť vďaka bezodplatnému 

prevodu hnuteľného majetku štátu ( 10 PC, 10 monitorov) správy Kancelárie Národnej rady 

Slovenskej republiky, do výlučného vlastníctva obce Dolná Strehová, správy ZŠ s MŠ Dolná 

Strehová. Problémy pretrvávajú s počítačovou učebňou vybavenou 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. 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 využívať okrem telocvične, ktorá by 

potrebovala rekonštrukciu ( bol podaný projekt, ale neúspešne) , 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,  

- nákup učebných pomôcok 

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

revíziách (plyn, elektrika) 

- úprava okolia školy, nátery detských preliezačiek 

- vybudovanie sprchovacieho kútika  

  

 

§ 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 2018, ktorý tvorí prílohu tejto 

správy 

 

 

 

§ 2  ods. 1 n 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli určené v koncepčnom zámere rozvoja 

školy na školský rok 2018/2019 
  
Pozitívne hodnotenie plnenia cieľov: 

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

v MŠ i v 1. ročníku, návšteva detí z MŠ Horná Strehová,  organizovanie spoločných 

podujatí – Európsky týždeň športu, Týždeň hlasného čítania,  Deň detí, výchovné 

koncerty, Deň Zeme  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 školskej psychologičky, asistentky učiteľa, dobrá 

spolupráca s CPPPaP Veľký Krtíš 

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

i v mimoškolskej činnosti – činnosť ZÚ folklórny krúžok, účasť na podujatiach 

organizovaných obcou, účasť v súťažiach s regionálnou tematikou (Maliar 

Novohradu, Timravina studnička, Škultétyho rečňovanky, organizovanie podujatí – 

Stridžie dni, Mikuláš, Fašiangy, Morena...), využívanie Izby ľudových tradícií 

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

Odstráňme obezitu, Recyklohry, organizovanie podujatí Týždeň ochrany stromov, 

Týždeň zdravej výživy, športových  súťaží 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 

- dopĺňanie pomôcok a didaktickej techniky 

 

 

Problémy pri plnení cieľov 

- v cudzom jazyku sa nerealizoval žiadny záujmový útvar 

- nevydávanie školského časopisu  

- nemožnosť zabezpečiť kvalifikované odučenie všetkých vyučovacích predmetov ( malá 

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

neodbornosť hlavne v predmete matematika, geografia, informatika,) 

- nerealizovanie renovácie telocvične  ( nedostatok vlastných finančných prostriedkov, 

neschválenie projektu ) 

- 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, 

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, možnosť prípravy na Testovanie 9 prácou v záujmových 

útvaroch 

- pomoc asistentky učiteľa pri príprave žiakov na vyučovanie (robenie si domácich 

úloh) 

- 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 



 

§ 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  

a opatrení 

 

SWOT analýza 

 

 

 

§2. ods. 2b 

Voľnočasové aktivity 

 

Názov súťaže, olympiády  Umiestnenie, dosiahnuté výsledky  

Okresné/obvodné 

kolo 

Krajské/regionálne 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Cezpoľný  beh 4 žiaci - účasť   

 

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/školského 
psychológa 

 /    

Úroveň dosiahnutých 
vzdelávacích výsledkov 
v prírodovedných 
predmetoch 

  /   

Vzdelávacie výsledky žiakov   /   

      



Timravina studnička 4 žiaci - účasť   

Maliar Novohradu 2x – 2. miesto 

2x – 3. miesto 
  

Ochranárik tiesňového 

volania – výtvarná súťaž 

6 prác   

Olympiáda zo SJL 6. miesto - 

ÚR 

  

Olympiáda z ANJ 7. miesto   

Deň zručností – 

Dekoratívna mozaika 

1. miesto   

Deň zručností – Tvoríme 

pre radosť 

Cena poroty   

Geografická olympiáda  1.miesto 

9. miesto 

3x – 10. miesto 

11. miesto 

15. miesto 

  

Biologická olympiáda 2x – 1. miesto – 

ÚR 

4. miesto – ÚR 

11. miesto - ÚR 

10. miesto – ÚR 

11. miesto - ÚR 

 

Dejepisná olympiáda 1. miesto 

5. miesto 

6. miesto 

7. miesto 

1. miesto 2. miesto 

Pytagoriáda 2. miesto   

Minihádzaná ml. žiakov a 

žiačok 

3. miesto 2. miesto  

Minufutbal McDonald´s 

Cup 

účasť   

Mlaý futbal ml. žiakov – 

Školský pohár Slovenskej 

sporiteľne 

1. miesto   

Olympijský deň 2019 – 

výtvarná súťaž 

  25 prác žiakov 

Olympijský deň 2019 – 

literárna súťaž 

  1. miesto 

2 práce 

V rytme tanca Zlaté pásmo Strieborné pásmo  

Moje ľudské práva – 

výtvarná súťaž 

  2 práce 

Mladý záchranár CO 2. miesto účasť  

Zápalky v rukách detí – 

výtvarná súťaž 

4.miesto   

Škultétyho Zornička  3. miesto   

Futbal Cup 2019 – malý 

futbal 

účasť   

Matematický klokan   26 žiakov 

5 žiakov ÚR 

-1 školský 



šampión 

English Star   11 žiakov 

- nad 90% - 5 

žiakov 

 

Záujmové útvary 

 

Názov ZÚ Vedúci 

Dejepisný krúžok Mgr. Ján Kubiš 

Folklórny krúžok I. st. Mgr. Petronela Uhrinová 

Folklórny krúžok II. st. Mgr. Petronela Uhrinová 

Futbalový krúžok Mgr. Vladimír Štrbík 

Gramatický krúžok Mgr. Lucia Holováčová 

Gymnastický krúžok Mgr. Marta Kminiaková 

Hra na flaute Mgr. Lívia Frečková 

Matematický krúžok Ing. Miroslav Šebo 

Mediálny krúžok Mgr. Vlasta Demeterová 

Počítačový krúžok  Mgr. Renata Gazdíková 

Šikovná vareška Mgr. Marta Hriňová 

Športové hry Mgr. Vladimír Šmelko 

 

 

§ 2  ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Rodiča 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  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 v 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, o úspech i problémy ich  dieťaťa. Úlohou školy je zabezpečiť 

optimálne podmienky pre rozvoj žiaka. 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 ŠJ, 

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

(žiaci I. ročníka), 

- nákup potrebných pracovných zošitov,  



- krúžková a mimovyučovacia činnosť, spoločné kultúrne a športové podujatia, Halloweenske 

tvorivé dielne -  Európsky deň rodičov a školy, 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 vyučujúcimi. 

 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 2018/2019 viackrát predvolávať rodičov na riaditeľstvo školy, 

pohovoriť si s nimi, 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 – Posedenie s dôchodcami,  

Rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci, Fašiangy,  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, práca s peer aktivistami (M. Hriň, D. 

Rybárska) 

- ÚPSVaR Veľký Krtíš – pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky 

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

pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky  

- MP Education, s.r.o. – prednášky  

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

- SNM, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Dolná Strehová – návšteva múzea, Deň detí 

v múzeu 

 

 

  

  

  

V Dolnej Strehovej   30. 06. 2019                                             PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                        riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prílohy:  
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                      ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA – MATERSKÁ ŠKOLA 
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Príloha č. 1 

 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. rok 2017/2018 

(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 - Anna Lešková 

 

Rada školy zasadá v ZŠ. MŠ v nej zastupuje uč. Anna Bystrianska, za rodičov Ing. 

Dagmar  Fajčíková.  Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, má vypracovaný 

Štatút rady školy. Rada schvaľuje a vyjadruje  školské dokumenty podľa legislatívy. Háji 

záujem detí, rodičov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Plní funkciu verejnej kontroly 

vedúcich zamestnancov. Spolupráca s ňou je na veľmi dobrej úrovni. 

Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného rokovacieho 

poriadku.  

 

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:   10 predškolákov,  8 stredných a 6 malých detí 

 

V mesiaci máj sa konalo vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov. Jedno dieťa sa 

nezúčastnilo, ďalšie aj napriek nezrelosti, na žiadosť rodičov nastupuje do ZŠ. 

Prehľad o dochádzke do MŠ:  
• počet vydaných rozhodnutí o prijatí – 10 

• počet odchádzajúcich detí do ZŠ – 9 (1dieťa odsťahované) 

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

• počet vydaných osvedčení o absolvovaní  predprimárneho vzdelávania – 0 

 

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 

D. Bystrianska tech. personál   

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 
  

 V šk. roku 2018/19 sa  učiteľky nezúčastnili organizovaného  vzdelávania. 

 Obidve učiteľky majú záujem o nové poznatky. Záleží im na rozvoji svojich 

profesijných schopností a úrovni školy. Svoje odborné kompetencie si prehlbujú  

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  

• Lampiónový sprievod 

• Európsky týždeň športu – beh 

• Rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s predajom vianočných ozdôb 

• Vianočný koncert 

• Deň detskej knihy – prváci čítajú škôlkárom 

• Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome 

• Školský Gladiátor 

• Olympijský deň – ZŠ 

• Divadlo v MŠ Závada 

 

 

Aktivity v MŠ: 



• Vystúpenie detí na RZ  

• Výstavka plodov záhrad – týždeň zdravia 

• Jesenná turistická vychádzka s environmentálnym zameraním 

• Stretnutie so starými rodičmi  

• Ľudové zvyky od Ondreja do Vianoc 

• Pečenie medovníkov 

• Mikuláš v MŠ a pri kaštieli 

• Fašiangový karneval 

• Vynášanie Moreny 

• Veľkonočná výstavka 

• Návšteva prvého ročníka – zápis do ZŠ 

• 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  

 

Učiteľky prezentujú dianie v MŠ príspevkami na webovej stránke školy, kde zverejňujú 

fotodokumentáciu z akcií. 

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 

                   Projekt SFZ -  DAJME SPOLU GÓL 

 Školské aktivity:   Zajko Japi – precvičovanie oromotoriky, správnej výslovnosti 

                   Hláska týždňa – predčitateľská gramotnosť 

  Radi sa máme, spolu sa hráme – prosociálna výchova                                                 

Z truhlice starých mám – regionálna výchova 

  Zelená škola 

                   Hravo – zdravo – zdravý životný štýl – Zdravé zúbky 

                   Počítač, môj kamarát – digitálna gramotnosť 

 

 

Plnenie cieľov za školský rok 2018/19 – 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 pre stredné deti a predškolákov-

Mgr.Chrťanská uč.ZŠ. 

- využívanie IKT 

- príprava predškolákov na primárne vzdelávanie 

      -    základy finančnej gramotnosti - Proxík a iné 

      -    využívanie Orffovho inštrumentála  

 

Odporúčanie: 
- poskytnúť deťom viac príležitostí na experimentovanie a bádanie 

- naďalej spolupracovať s rodinou a logopédom pri náprave chybnej výslovnosti 

 

 

Zdravý životný štýl 

 

Plnenie:  

      -    realizáca projektu DAJME SPOLU GOL 

- 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 – Školské ovocie, Školský 

mliečny program 

- realizácia športových aktivít podľa plánu práce 

 

 

Environmentálna výchova 

 

Plnenie:  

- spolupráca na projekte 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, skupenstvami vody, životnými podmienkami rastlín, ... 

 

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, interaktívna stena, program Alf, Zvedavé Slniečka 

 

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 

- tvorba vlastných kníh s preddiktabilným textom 

       -  Zajko Japi-precvičovanie oromotoriky a správnej výslovnosti 

 

Hodnotenie:  

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

s výnimkou dvoch dievčat. 

 

 

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 základnou školou a obcou 



Konkrétne aktivity – pozri časť Zoznam aktivít. 

 

Odporúčania:  

      -     nadviazať užšiu spoluprácu s miestnym odborom Matice Slovenskej 

 

 

k) údaje o inšpekcii: 

 
V školskom roku 2018/2019 bola v MŠ vykonaná kompexná inšpekcia 

s nasledovnými výsledkami: 

       Stav a úroveň výchovy a vzdelávania - veľmi dobrá úroveň 

       Riadenie školy - veľmi dobrá úroveň 

       Podmienky výchovy a vzdelávania - veľmi dobrá úroveň 

 

  

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  

   školy: 
 

V školskom roku 2018/19 jednotriednu MŠ navštevovalo 24 detí od 3 do 6 rokov.V 

priebehu šk.roka sa 2 deti odsťahovali. 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. 

 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.  

 Z prostriedkov  SFZsa doplnilo športové náčinie a dresy. Vedenie školy zabezpečilo 

v jeseň 2018 revíziu vykurovacích zariadení a na jar 2019 revíziu preliezok na šk. dvore. Je 

potrebé naďalej hľadať zdroje na výmenu okien, stolov a stoličiek. V spolupráci s vedením 

školy a s rodičmi sa priebežne dopĺňal výtvarný materiál a literatúra. Zriaďovateľ podal 

projekt na výmenu okien a nábytku. 

 

 

m) údaje o finančnom zabezpečení: 
 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov v šk. roku 2018/2019  -  813,40. eur. Prostriedky spravoval zriaďovateľ. 

 

 

n) koncepčný zámer rozvoja školy: 

 
Na plnení koncepčného zámeru rozvoja školy sa podieľali všetci  zamestnanci MŠ v 

spolupráci s rodinou. Snažili sme sa deti vychovávať a vzdelávať v súlade s humánnymi 

aspektmi, vytvárali sme pokojnú atmosféru, eliminovali stres, aby sa deti cítili v MŠ 

spokojné. Smerovanie našej MŠ sa orientovalo na environmentálne cítenie, počítačovú 

gramotnosť, dopravnú výchovu a športové aktivity s ňou spojené. Vštepovali sme deťom 

zásady zdravého životného štýlu.  



Oblasti, v ktorých sú nedostatky Nie sú globálne, nedostatky u jednotlivcov 

odstraňujeme individuálnou prácou a to v jazykovej výchove – nesprávna výslovnosť, 

nedostatky v komunikácii a v pracovnej výchove pri strihaní , skladaní papiera a pri 

sebaobsluhe..  

 

Ciele:  

1. vytvoriť v MŠ priaznivú atmosféru na adaptciu 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: 

      -    vlaňajší problém s nehrajúcim a nehovoriacim dieťaťom sa mierne upravil. 

   

 

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  metodika Zajko Japi, Stimulačný program na 

rozvoj detí s odloženou školskou dochádzkou, Rok s krtkom 

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

jedno dieťa, ktorého rodičia aj napriek slabím výsledkom trvajú na zaškolení. 

 

       Negatíva:  

- dve deti nastupujúce do ZŠ aj napriek individuálnemu prístupu učiteliek dosiahli slabé 

výsledky.  

 

 



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: 

-    pravidelný futbalový tréning 
- dobré podmienky na pohybové aktivity – vybavenie školského dvora 

- pravidelná realizácia ranných cvičení 

- pestrá ponuka športových aktivít, participácia na športových projektoch 

- preferovanie zdravého životného štýlu 

- sezónne činnosti – zima – umelý pahorok – sánkovanie 

                                     leto – bazénik na šk. dvore - kúpanie 

 

      Negatíva: 

- nepodarilo sa dosiahnuť u detí preferenciu ovocia pred sladkosťami 

 

       Návrhy a opatrenia: 
- Prehĺbiť spoluprácu s logopédom a Maticou slovenskou 

 

 

Jazyk a komunikácia:  

Utvárali sme u detí veku primeraný poznatkový systém, umožňovali sme im osvojovať 

si základné myšlienkové operácie a rozvoj reči. Individuálnym prístupom a zaraďovaním 

rôznorodých aktivít zameraných na rozvíjanie poznávacej činnosti  si deti utvárali základy 

slovno-logického myslenia. Stimulovali sme u nich správnu výslovnosť hlások a hláskových 

skupín a rozvíjali komunikačné schopnosti. V maximálnej miere sme deťom nechávali 

priestor pre aktívny rečový prejav s dôrazom na rozvoj slovnej zásoby, kultúru prejavu, jasné, 

zrozumiteľné a plynulé vyjadrovanie myšlienok. Skvalitňovali sme a rozširovali slovnú 



zásobu, venovali sme sa individuálne nesprávnej výslovnosti a slabej komunikatívnosti. 

Utvárali sme u detí trvalý pozitívny vzťah ku knihe, k literárnemu a dramatickému umeniu. 

Využívali sme v triede zriadený čitateľský kútik, podporovali u detí pozitívny vzťah k 

umelecko-náučnej literatúre 

Naďalej je potrebné  odstraňovať problémy s vyjadrovaním sa, zlepšovať slabú slovnú 

zásobu, nesprávnu výslovnosť, slabú komunikatívnosť,  motivovať ku komunikácii, 

rozširovať slovnú zásobu. 

 

Matematika a práca s informáciami:  

Cielene sme rozvíjali matematické schopnosti a zručnosti, konštruktívnu aktivitu detí, 

v hrách a rôznych situáciách sme ich viedli k uplatňovaniu matematického myslenia. 

Posilňovali sme u detí sebadôveru, rozvíjali samostatnosť a rozhodnosť pri riešení 

konkrétnych problémov. Hravou formou, rôznymi aktivitami a bežnými situáciami sme 

umožňovali deťom stretávať sa s matematikou, získavať nové vedomosti a logické myslenie. 

Deti zvládli úlohy zo všetkých štyroch podoblastí: Čísla a vzťahy, Geometria a meranie, 

Logika, Práca s informáciami. Deti pracovali s digitálnymi pomôckami, na počítači a 

interaktívnej tabuli využívali edukačné programy. Využívali sme náučné edukačné hry na PC, 

na interaktívnej tabuli, využívali sme elektronickú hračku: včielka BeeBot, tangram.  

Naďalej je potrebné:  Odstraňovať nedostatky v oblasti určovania tvarov (kruh, trojuholník, 

štvorec, obdĺžnik).  Odstraňovať nedostatky v podoblasti Geometria a meranie. 

 

Človek a príroda:  
Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej 

gramotnosti. Deti sme viedli k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a 

situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť 

svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a zdokonaľovať. 

V samotnej prírodovednej vzdelávacej činnosti učiteľky boli pre deti vzorom zvedavej a 

bádajúcej osoby, ktoré neustále kládli otázky a hľadali odpovede pozorovaním a 

manipulovaním. Deti pozorovali rôznorodosť prírody, rastliny, živočíchy, živú i neživú 

prírodu a prírodné javy. Nadobudli veľa vedomostí z oblasti ľudského tela a jeho 

fyziologických funkcií a starostlivosti o svoje telo. Formou zážitkového učenia nadobudli 

poznatky o flóre a faune. Rôznymi aktivitami sme sa zapojili do Dňa Zeme, Svetového dňa 

vody, aby sme poskytli deťom čo najviac informácii a poznatkov. Zaraďovali sme 

environmentálne aktivity a hry, prostredníctvom zážitkového učenia sme u detí upevňovali 

pozitívny vzťah k najbližšiemu okoliu a prírode.  

Naďalej je potrebné:  rozvíjať u detí vzťah k prírode,  podnecovať ich k ochranárskym 

postojom,  viesť deti k separácii odpadu. 

 

Človek a spoločnosť: 

Táto vzdelávacia oblasť má najviac podoblastí a všetky výkonové štandardy deti 

zvládli na veku primeranej úrovni. Na elementárnej úrovni nadobudli poznatky o časových 

vzťahoch dňa, týždňa, roka, ročných období, vedia sa orientovať v okolí materskej školy, 

poznajú významné budovy  a historické objekty. Dokážu rešpektovať dohodnuté pravidlá 

slušného správania, primerane veku zvládajú prosociálne správanie a základy etikety. Reagujú 

spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií (pozitívne i negatívne) iného 

dieťaťa, alebo dospelého. Oboznamovali sme deti s regionálnymi zvykmi a tradíciami z nášho 

regiónu. Utvárali a následne v praktických situáciách sme uplatňovali zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli 

chodca, cyklistu. Počas vychádzok sme pravidelne využívali dopravné vesty, bezpečnostné 

terčíky, čím sme výrazne dbali o vytváranie návykov pre zabezpečenie a dodržiavanie 



bezpečnosti detí. Zaraďovaním rôznych prosociálnych aktivít sme utvárali u detí sebakontrolu 

správania sa, zvyšovali sme interpersonálne kompetencie, odstraňovali sme prejavy 

agresívneho správania sa sebahodnoteniami po rôznych spoločných činnostiach. 

Naďalej je potrebné:  odstraňovať prejavy nevhodného správania sa niektorých detí. 

 

Človek a svet práce:  
Venovali sme pozornosť rôznym tradičným remeslám – príprava produktov. Poznávali 

sme rôzne pracovné profesie, poznávali sme prácu svojich rodičov. Deti spoznávali vlastnosti 

materiálov a ich využívanie, skladali a konštruovali aj podľa predlohy a návodov a nechávali 

sme im priestor aj na tvorbu vlastných postupov, resp. k spontánnej modifikácii zadávaných 

postupov a tvorivosti. Deti sme zapájali do technológie prípravy čaju, prípravy zeleninových 

šalátov, piekli perníky, pečivo, modelovali z hliny a iných tvárnych materiálov.  

Naďalej je potrebné:  odstraňovať rezervy v strihaní. 

 

Umenie a kultúra:  

Štandardy z tejto vzdelávacej oblasti deti zvládli. Majú rozšírený repertoár detských 

piesní rôznych žánrov, rytmizujú riekanky, zvládajú jednoduché inštrumentálne sprievody k 

piesňam a riekankám, vedia vyjadriť zážitky z počúvanej hudby výtvarne i dramaticky. Majú 

osvojené rôzne tanečné prvky. Počas celého školského roka sme sa zapájali do kultúrnych 

vystúpení. HV: Rozvíjali sme u detí elementárne hudobné schopnosti a prebúdzali trvalý 

pozitívny vzťah k hudbe. Deti zvládali hudobno-pohybové hry so spevom s dodržiavaním 

pravidiel. Zvládali jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám. VV: 

Prostredníctvom rozmanitých pracovných činností sme viedli deti k osvojovaniu si 

výtvarných a pracovných návykov, elementárnych pracovných a technických zručností, 

schopností a poznatkov. V práci s rôznym technickým a odpadovým materiálom sme 

používali a primerane veku detí zdokonaľovali techniku strihania, skladania, trhania 

a vytrhávania. Rozvíjali sme elementárne výtvarné schopnosti a prebúdzali trvalý pozitívny 

vzťah k výtvarnému umeniu. Podporovali sme záujem detí o výtvarné činnosti využívaním 

netradičných výtvarných techník a materiálov, ktoré sú pre deti zaujímavé a pútavé. 

Naďalej je potrebné:  venovať pozornosť správnemu držaniu grafického materiálu, správnemu 

sedeniu, zdokonaľovať sebaobslužné činnosti, viazanie mašličiek a kultúrne stolovanie, 

zapínanie gombíkov. 

 

Zdravie a pohyb:  
Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti je poskytovať dieťaťu základné informácie 

súvisiace so zdravím a súčasne si prostredníctvom vhodných telesných cvičení osvojovať 

nové pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti. Táto vzdelávacia oblasť bola 

zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho 

psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Špecifickou 

súčasťou tejto podoblasti je i výchova k správnemu držaniu tela, ktorú sme podporovali 

adekvátnymi zdravotnými cvičeniami. Deti sme viedli k dodržiavaniu hygienických zásad a 

osvojovaniu si základných hygienických návykov. Táto podoblasť zahrňuje i činnosti, ktoré 

súvisia s kultúrou stolovania, používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní. 

Pozornosť sme venovali i základným sebaobslužným činnostiam ako sú obliekanie, 

vyzliekanie a obúvanie. 

Dominantnou podoblasťou je Pohyb a telesná zdatnosť, v ktorej sú prezentované 

telesné cvičenia zohľadňujúce špecifiká predškolského veku. Športové bránky, trampolína, 

bicykle, kolobežky, taktiež prispeli k rozvoju pohybovej zdatnosti detí. Vytvárali sme 

dostatočný priestor na pohybové činnosti a hry s obsahom spontánnej aj intencionálnej 

pohybovej aktivity detí. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku v dopoludňajších aj 



popoludňajších hodinách sme utvárali pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných. 

Uskutočnili sme aktivity smerujúce k prevencii obezity - turistická vychádzka, športové 

dopoludnie v MŠ. Vzťah detí ku cvičeniu je veľmi pozitívny. Zapojili sme sa do projektu 

DAJME SPOLU GÓL. 

Naďalej je potrebné:  odstraňovať nedostatky v hrubej a jemnej motorike 

 

Úlohy naplánované v pláne práce školy sme splnili. 

 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti: 

Súčasťou práce učiteľky bola pedagogická diagnostika. Ako najlepšia metóda sa nám 

osvedčilo pozorovanie, hlavne pri hrách a hrových činnostiach. Portfólio dieťaťa svedčí o 

úrovni jeho rozvoja - pracovné zošity, pracovné listy, výtvarné, pracovné činnosti a ich 

analýza a rozhovor. Didaktické hry tiež slúžia na získanie informácií o rozvojovej úrovni 

dieťaťa. Výsledky diagnostiky boli následne využité v prospech poznania dieťaťa a na 

plánovanie činností s dieťaťom. Diagnostikovanie je aj spätnou väzbou o práci učiteľky 

 

 

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.  

 Zástupkyňa previedla u učiteľky celkovo 7 hospitácií  a 10 vnútroškolských kontrol  

a 10 kontrol u prevádzkovej pracovníčky. Vo vnútroškolskej kontrole  zástupkyňa 

kontrolovala triednu dokumentáciu, vedenie pedagogickej diagnostiky pre každé dieťa a 

predpísanú dokumentáciu. Sledovala dochádzku zamestnancov i detí, dodržiavanie BOZP, 

starostlivosť o zdravie detí, hygienické návyky, stolovanie, pitný režim, pobyt vonku, 

dodržiavanie denného, pracovného a školského poriadku, dodržiavanie základných noriem, 

predpisov a pokynov, organizáciu výchovnej práce, starostlivosť o zverený majetok, aktivity 

učiteľky s deťmi v rámci akcií, podujatí, úroveň komunikácie s rodičmi a poradenskú činnosť. 

V hospitačnej činnosti sa  zamerala na plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade so 

ŠkVP, na uplatňovanie rôznych edukačných aktivít, na prípravu učebných pomôcok, na voľbu 

a vhodnosť použitých metód a prostriedkov, úroveň motivácie, na stupeň záujmu detí o 

činnosť, ich aktivitu, pozornosť, sústredenosť, samostatnosť, na výsledky činností detí, na 

primeranú implementáciu digitálnych technológií do výučby. Počas kontrolnej činnosti neboli 

zistené nedostatky vážneho charakteru.  

 

 

 

Analýza SWOT 

 

 

Silné stránky školy 

 

Slabé stránky 
 

 kvalifikovanosť učiteľov, stabilita 

pedagogického kolektívu 

 záujem učiteliek o inovatívne metódy a 

formy práce, ich uplatňovanie a 

zavádzanie moderných technológií do 

 obmedzené finančné zdroje 

 absencia interného metodického    

združenia 

 zastaralé učebné pomôcky 



výchovno-vzdelávacieho procesu 

 zodpovednosť a spoľahlivosť 

zamestnancov školy 

 možnosť vzdelávania a sebavzdelávania  

 dodržiavanie a ochrana práv dieťaťa - 

Deklarácia práv dieťaťa  

 kvalitné materiálno-technické vybavenie 

učebnými pomôckami, 

informačnokomunikačnými 

technológiami, hračkami  

 priestranný školský dvor s moderným 

detským zariadením podľa noriem 

Európskej únie  

 vybavenie odbornou a detskou literatúrou. 

 prezentácia MŠ na verejnosti 

 kladné ohlasy na prípravu detí do            

1. ročníka. 

 nedoriešené dopadové plochy pod 

detskými preliezkami 

 zhoršujúca sa výslovnosť u detí 

 
 

 

 

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, 

 celospoločenské trendy 

 nedostatočné  financovanie školstva 

 riziko „vyhorenia“ 



fotodokumentáciu a videí z akcíí MŠ 

 

Odporúčania: 
• posúdiť, doplniť obsah plánov VVČ o nové aktivity 

 

 

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. 

 

• 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.  

 

         Zástupkyňa Lešková viedla prax študentky PaSA Lučenec (Z.Kapičákovej). 

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. 

 

 

V Dolnej Strehovej 29.06.2019 

 

Zostavila: A. Lešková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2018 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

- prenesené kompetencie podľa normatívu                                                        382 452,00 € 

- presun z r. 2017                                                                                                  11 000,00 € 

Zdroje 2018                                                                                                        393 452,00 € 

   

  Výdavky:                 -    mzdy                                                                           324 920,00€ 

                                   -    poistné                                                                          € 

                                   -    bežné výdavky                                                             57 532,00 € 

                                     Výdavky spolu                                                              382 452,00 € 

                                      Presun do r. 2016                                                           11 000,00 € 

 

- nenormatívne: dopravné                                                                                   19 979,00 € 

                           presun z r. 2017                                                                                1 282 € 

                           Zdroje 2015                                                                              19 898,00 € 

                            Výdavky                                                                                - 19 140,00 € 

                            Presun do r. 2016                                                                          839,00 € 

 

 

                           pre žiakov v hmotnej núdzi na stravu                                   11 423,87 € 

 

                           výdavky na stravu žiakov v HN                                               11 423,87 € 

                                                                                            Spolu:                       11 423,87 €                                 

 

 

                           pre žiakov v hmotnej núdzi na školské pomôcky                   2 307,40 € 

 

                           výdavky na školské pomôcky pre žiakov v HN                         2 307,40 € 

                                                                                              Spolu:                       2 307,40 € 

 

 

                                  pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia              8 197,00 €  

                                  

                                  Výdavky:               - mzdy                                                         8 197,00 € 

                                         

                                                                                                Spolu:                           8 197,00 € 

 

 

                                 na výchovu a vzdelávanie pre MŠ                                           1 736,00 € 

 

                                 Výdavky:                - mzdy                                                            700,00 € 

                                                                 - materiál                                                     1 036,00 € 

                                                                   Spolu:                                                        1 736,00 € 

 



 

 

                               odchodné                                                                                       798,00 € 

 

                                 Výdavky:                 odchodné  Fajčíkovej                                    798,00 €                                                                    

                                                                   Spolu:                                                          798,00 € 

 

 

 

                              finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy              3 162,00 €   

     Výdavky: 

- mzdy                                                                                                                 2 490,00 € 

- odvody                                                                                                                    0,00 € 

- materiál a služby                                                                                                 627,00 € 

                                                                                                 Spolu:                    3 162,00 € 

                                                                  

                            príspevok na učebnice                                                                     700,00 € 

Výdavky:                                                                     

       -   učebnice                                                                                                             700,00 € 

                                                                                                                      Spolu:      700,00 € 

 

2.  Dotácia z rozpočtu obce: 

- originálne kompetencie                                                                                            70 524,89 € 

- zdroj 41                                                                                                                    17 913,36 € 

 

 

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických  alebo fyzických osôb: 

z toho: 

                  -   za stravné – režijné poplatky                                                               15 548,10 € 

                       

 

                  -   poplatky od rodičov za ŠKD           729,47 € 

                  -   poplatky od rodičov za MŠ           732,06 € 

                  -   dobropis           190,93 € 

 

 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

      -  finančný dar škole PETIT ACADEM denník SME                                              712,80 € 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



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   08.  07. 2019 

 

 

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

a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

 

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

zasadnutí dňa  08. 07. 2019 bola riaditeľkou školy PaedDr. Annou Malatincovou oboznámená 

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

rok 2018/2019. 

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

vzala na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ján Kubiš 

 

                                                                                                     predseda RŠ 


