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1 Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy   Základná škola s materskou školu Udiča 

Adresa školy   018 01 Udiča 248 

Telefón základná škola – riaditeľka školy 042 43 83 181, 0948 300 531 

  základná škola – zástupkyňa riaditeľky školy 042  42 61 56 

ekonomický úsek 042 42 61 657 

   0911 228 366 

materská škola 042 43 83 194 

   0948 186 689 

školská jedáleň 042 43 83 481 

E-mail    zssms.udica@gmail.com 

WWW stránka  www.zsmsudica.webnode.sk 

Zriaďovateľ   obec Udiča 

 

1.1 Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy    PaedDr. Jana Beláková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ  Mgr. Marika Hajdúchová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ  PaedDr. Silvia Chochlíková 

Vedúca školskej jedálne   Mária Škundová 

Vedúca úseku ekonomiky a prevádzky Ing. Jana Gachová 

 

1.2 Poradné orgány školy 

Rada školy 

Predseda      PaedDr. Božena Ištoková 

Členovia pedagogickí zamestnanci   Mgr. Janka Gašpárková - za ZŠ 

       Zuzana Chochlíková - za MŠ 

ostatní zamestnanci     Ing. Jana Gachová 

zástupcovia rodičov     Mgr. Mária Lamošová 

       Ing. Lenka Markovičová, Phd. 

       Mgr. Slávka Stanislavová 

       Mgr. Michaela Kostková 

zástupcovia zriaďovateľa    Ing. Marianna Cigániková 

       Miloš Markovič 

mailto:zs.udica@stonline.sk
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       Ľudmila Miláková 

 

Pedagogická rada členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ a MŠ 

 

Metodický orgán ZŠ 

Vedúca   Mgr. Patrícia Kršková 

Členovia   všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ 

Metodický orgán MŠ 

Vedúca   Zuzana Chochlíková 

Členovia   všetci pedagogickí zamestnanci MŠ 

 

Gremiálna rada 

Členovia  PaedDr. Jana Beláková - riaditeľka školy 

   Mgr. Marika Hajdúchová - zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ  

   PaedDr. Silvia Chochlíková –  zástupkyňa riaditeľky školy pre 

MŠ 

   Mária Škundová - vedúca školskej jedálne 

   Ing. Jana Gachová – vedúca úseku ekonomiky a prevádzky 

 

Združenie rodičov školy 

Predseda   Ingrid Kondrková 

Členovia    1. A Marcela Šarlayová 

    2. A Ing. Lenka Mituníková 

3. A  

4. A Mária Škundová 

5. A PaedDr. Martina Ulčáková 

6. A Katarína Sirvoňová 

7. A Marcela Šarlayová 

8. A Ing. Eva Budayová 

9. A Katarína Chochlíková Muráňová 

MŠ Martina Uríčková 
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2 Údaje o počte žiakov 

 

Počet žiakov ZŠ: 164  Počet tried: 9 

Trieda 
Počet žiakov Z toho dievčat 

Počet integrovaných 

žiakov 

k 15.9.‘19 k 31.8.‘20 k 15.9.‘19 k 31.8.‘20 k 15.9.‘19 k 31.8.‘20 

1. A 24 24 11 11 0 1 

2. A 20 20 11 11 0 0 

3. A 24 24 11 11 6 6 

4. A 13 13 6 6 0 0 

5. A 19 19 6 6 3 3 

6. A 24 24 9 9 1 1 

7. A 12 12 9 9 0 0 

8. A 11 11 6 6 1 1 

9. A 17 17 9 9 1 1 

SPOLU 164 164 79 79 12 13 

 

Počet detí MŠ k 1. 9. 2019: 57 Počet tried: 3 

Trieda 
1. trieda 2. trieda 3. trieda 

Počet integrovaných 

detí 

k 15.9.‘19 k 15.9.‘19 k 15.9.‘19 k 15.9.‘19 

Počet detí 20 26 11 2 

SPOLU k 31.8.‘20 57 

 

Počet žiakov ŠKD: 66 Počet oddelení: 2 

Oddelenie 
1. 2. SPOLU 

k 15.9.‘19 k 15.9.‘19 k 15.9.‘19 

Počet zapísaných 

žiakov 
32 34 66 

 

Počet zapísaných detí do 1. ročníka školského roka 2020/2021: 22 detí 

Prehľad stravníkov v školskej jedálni za školský rok 2019/2020 

V tomto školskom roku bolo vydaných takmer 40 tisíc jedál. 

Presný prehľad poskytne vedúca školskej jedálne. 
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3 Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy a 8 ročné gymnáziá 

 

Počet žiakov končiacich dochádzku v ZŠ:     19 

Počet žiakov, ktorí dosiahli základné vzdelanie poskytované ZŠ:  17 

Počet žiakov umiestnených na strenú školu:     18 

Počet žiakov prijatých na 8 ročné gymnázium:    1 

 

Stredná škola Počet prijatých žiakov  

Gymnázium 0 

Obchodná akadémia 3 

Školy s talentovými prijímacími pohovormi 0 

SOŠ 

(4-ročné štúdium) 
11 

SOŠ 

(3-ročné štúdium) 
3 

Iné 1 

SPOLU 18 
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4 Výsledky hodnotenia a klasifikácie za obdobie školského roka 

2019/2020 

 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – I. polrok 

Trieda 
Prospeli 

s vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní SPOLU 
Počet 

žiakov 

1. A 0 0 18 0 3 24 24 

2. A 18 1 0 0 0 20 20 

3. A 21 3 0 0 0 24 24 

4. A 11 2 0 0 0 13 13 

5. A 11 7 1 0 0 19 19 

6. A 11 11 2 0 0 24 24 

7. A 9 1 2 0 0 12 12 

8. A 7 3 1 0 0 11 11 

9. A 4 8 5 0 0 17 17 

SPOLU 92 36 29 0 3 164 X 

 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – II. polrok 

Trieda 
Prospeli 

s vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní SPOLU 
Počet 

žiakov 

1. A 0 0 18 0 3 24 24 

2. A 17 1 1 0 0 20 20 

3. A 24 0 0 0 0 24 24 

4. A 10 1 2 0 0 13 13 

5. A 11 5 3 0 0 19 19 

6. A 11 8 5 0 0 24 24 

7. A 9 1 2 0 0 12 12 

8. A 6 2 3 0 0 11 11 

9. A 5 5 7 0 0 17 17 

SPOLU 93 23 41 0 3 164 X 

 

Prospech: 

Z celkového počtu 164 žiakov prospelo k 30.6.2020 161 žiakov. 

Traja žiaci (1. ročník) plnili povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom – 

štúdium mimo územia Slovenskej republiky – Írska republika, Veľká Británia. 
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Správanie žiakov 1. – 9. ročníka - udelené výchovné opatrenia 

Trieda 
Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľkou 

školy 

Znížená 

známka 

Počet 

žiakov 

1. A 1 0 1 0 24 

2. A 0 0 0 0 20 

3. A 0 0 1 0 24 

4. A 1 0 0 0 13 

5. A 0 0 1 0 19 

6. A 0 0 0 0 24 

7. A 0 0 0 0 12 

8. A 0 0 0 0 11 

9. A 0 0 0 0 17 

SPOLU 2 0 3 0 X 

 

Správanie: 

Správanie žiakov v tomto školskom roku sa zlepšilo. 

Z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku, prípadne jednorazových 

prečinov boli udelené nasledovné výchovné opatrenia za: 

- nerešpektovanie pokynov a nevhodné správanie sa voči vyučujúcim 

a spolužiakom, 

- nedostatočná domáca príprava na vyučovanie, 

- arogancia voči spolužiakom a voči vyučujúcim, 

- neplnenie si povinností žiaka na vyučovaní, 

- fyzický útok voči spolužiakom. 

 

Správanie sa žiakov na vyučovaní bolo v prípade potreby boli neustále konzultované 

so zákonným zástupcom žiaka, výchovným poradcom i so zamestnancami CPPPaP 

Považská Bystrica a Púchov. Pracovníci CPPPaP v Pov. Bystrici pracovali počas 

triednických hodín so žiakmi jednotlivých tried na aktivitách vedúcich k zlepšovaniu 

sociálnej klímy v triede, prevencii šikanovania a kyberšikanovania, k ochrane pred  

patologickými vplyvmi. 

Znížená známka zo správania nebola počas školského roka udelená. 
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Dochádzka žiakov 1. – 9. ročníka, do 13.03.2019 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Počet vymeškaných hodín 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín 

na žiaka 

osprav. 
z toho 

dievčatá 
neosprav. 

z toho 

dievčatá 
osprav. neosprav. 

1. A 21 424 248 0 0 20,19 0,00 

2. A 20 634 259 0 0 32,89 0,00 

3. A 24 951 347 9 0 39,63 0,00 

4. A 13 457 171 0 0 35,15 0,00 

5. A 19 1 046 440 0 0 55,05 0,00 

6. A 24 1 084 401 0 0 45,17 0,00 

7. A 12 484 290 0 0 40,33 0,00 

8. A 11 500 163 0 0 45,45 0,00 

9. A 17 1 504 855 0 0 88,47 0,00 

SPOLU 161 7 084 3174 9 0 77,10 0,00 

Celkový počet vymeškaných hodín za školu, ako aj priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka sú uvedené bez žiakov, ktorí sú v evidencii žiakov s osobitným 

plnením povinnej školskej dochádzky (štúdium mimo územia SR). Dochádzku 

výrazným spôsobom ovplyvnilo prerušenie vyučovania od 16. 3. 2020. 

Vysoký priemerný počet vymeškaných hodín žiakov 8. a 9. ročníka je z dôvodu: 

 zlého zdravotného stavu žiakov, 

 nedoliečenia a opakovania ochorení; závažného dlhodobého ochorenia 

 zvýšenej úrazovosti žiakov, 

 návštev žiakov na Dňoch otvorených dverí v stredných školách a 

 návštev u lekára z dôvodu potvrdení prihlášok na stredné školy. 

 

Porovnanie dochádzky s predošlými školskými rokmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 
Dochádzka 

Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené hodiny 

2015/2016 11 387 0 

2016/2017 11 922 3 

2017/2018 12 118 0 

2018/2019 12 080 9 

2019/2020 do 

13.3.‘19 
7 084 0 
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5 Výsledky externých meraní 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 8 - 2019 

Termín: 14. november 2019 

Cieľ: 

- overenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a 

matematiky (MAT), 

- príprava pred celoslovenským testovaním žiakov 9. ročníka Testovanie 9. 

Počet zúčastnených žiakov: 11 

    (účasť na testovaní nebola pre žiakov a školu povinná) 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť 

v rámci SR v % 

Porovnanie 

(% škôl s horším 

výsledkom ako my) 

SJL 70,7% 64,2% 86,6% 

MAT 60,2% 53,8% 77,5% 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 9 - 2019 

Termín: 14. november 2019 

Cieľ: 

- overenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a 

matematiky (MAT), 

- príprava pred celoslovenským testovaním žiakov 9. ročníka Testovanie 9. 

Počet zúčastnených žiakov: 17 

    (účasť na testovaní nebola pre žiakov a školu povinná) 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť 

v rámci SR v % 

Porovnanie 

(% škôl s horším 

výsledkom ako my) 

SJL 59,8% 61,7% 41,4% 

MAT 52,1% 49,7% 62,9% 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 4 – 2019 

Kvôli prerušenému vyučovaniu z dôvodu pandémie COVID-19 sa testovanie 

neuskutočnilo. 
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Certifikačné celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ Testovanie 5 - 2019 

Termín: 20. novembra 2019 

Cieľ: 

- overenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a literatúry – čitateľská 

gramotnosť (SJL) a matematiky – matematická gramotnosť (MAT) po 

ukončení stupňa vzdelania ISCED I. 

Počet zúčastnených žiakov: 19 

    účasť na testovaní bola pre žiakov a školu povinná. 

 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 

SJL 75,08% 64,8% 

MAT 72,0% 63,4% 

Je potešiteľné, že výsledky TESTOVANIA 5 oproti výsledkom testovania 

KOMPARO 4 – 2018  žiakov tej istej triedy sa zlepšili o 35,78 % zo slovenského 

jazyka a literatúry a o 25,1% z matematiky. 

 

Certifikačné celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 - 2019 

Kvôli prerušenému vyučovaniu z dôvodu pandémie COVID-19 sa testovanie 

neuskutočnilo. 

 

Aj napriek prerušeniu vyučovania na 4 mesiace, žiaci boli zo strany vyučujúcich na 

testovanie dlhodobo a cielene pripravovaní, bolo im umožnené aj pravidelné 

doučovanie.  

 

Prínos testovaní  pre žiakov a školu: 

- možnosť porovnať vlastné vedomosti s vedomosťami rovesníkov v rámci SR, 

- získanie spätnej väzby, sebahodnotenie žiaka, 

- efektívny spôsob autoevalvácie školy, 

- overenie dosiahnutého stupňa profilu absolventa našej školy, 

- možnosť definovania slabých a silných stránok školy a prijatie potrebných 

opatrení pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

- možnosť porovnania výsledkov žiakov rovnakých ročníkov v iných obciach 

na Slovensku; zabezpečenie objektivity, 

- spätná väzba pre rodičov, vyučujúcich a vedenie školy. 
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6 Údaje o zamestnancoch 

 

Základná škola 

Pedagogickí zamestnanci:  19, z toho 19 žien, 0 mužov 

Odborní zamestnanci:  2, z toho 2 ženy, 0 mužov 

 

Titul, meno a priezvisko Pracovné zaradenie Aprobácia 

PaedDr. Jana Beláková riaditeľka školy 

učiteľstvo všeobecno-

vzdelávacích predmetov – SJL 

a pedagogika + dejepis+ 

pedagogika 

Mgr. Marika Hajdúchová 
zástupkyňa riaditeľky školy pre 

ZŠ 

učiteľstvo pre 1. st. ZŠ + 

predškolská pedagogika + 

matematika + informatika + 

etická výchova 

Mgr. Janka Bajzová 
učiteľka 

výchovný poradca 

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov – MAT a GEO 

Mgr. Miroslava Čunderlíková učiteľka 

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 
predmetov – SJL a TSV 

PaedDr. Martina Cimeráková učiteľka 

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov – INF a NBV 

PaedDr. Božena Ištoková učiteľka 

učiteľstvo všeobecno-

vzdelávacích predmetov – MAT 

a FYZ 

Mgr. Alexandra Jágriková 

od 2/2019 MD 
učiteľka - MD 

učiteľstvo všeobecno-

vzdelávacích predmetov – SJL 

a ANJ 

Mgr. Patrícia Kršková učiteľka učiteľstvo pre 1. st. ZŠ - PRI 

Mgr. Veronika Kubištová učiteľka - MD 

učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov - DEJ + NEJ 

Mgr. Jana Lazarová učiteľka 
učiteľstvo 1.st. ZŠ + etická 

výchova 

Mgr. Jarmila Markovičová 
učiteľka  

špeciálny pedagóg 

učiteľstvo 1.st. ZŠ + etická 
výchova + špeciálna pedagogika 

(poradenstvo) 

Mgr. Anetta Omámiková 
učiteľka 

  

učiteľstvo všeobecno-

vzdelávacích predmetov – SJL 

a HUV 

Mgr. Slavomíra Repková učiteľka 
učiteľstvo pre 1. st. ZŠ  +  

anglický jazyk 

Mgr. Michaela Šibíková 

zastupovanie počas MD 
učiteľka 

učiteľstvo všeobecno-

vzdelávacích predmetov – SJL 

a AJ 

Mgr. Petra Šramčíková učiteľka učiteľstvo pre 1. st. ZŠ 

Bc. Katarína Mackovičová asistent učiteľa- MD učiteľstvo pre materské školy 

Mgr. Janka Gašpárková vychovávateľka 
vychovávateľstvo + sociálna 

pedagogika 
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Božena Kováčiková vychovávateľka vychovávateľstvo 

Bc. Simona Bialoňová 

zastupovanie počas PN 
vychovávateľka 

učiteľstvo profesijných 

predmetov  

 

Odbornosť vyučovania 

 

I. stupeň 

 

Predmet 

1. - 4. 

ročník 

ŠVP 

1. - 4. 

ročník 

ŠkVP 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Slovenský jazyk a  literatúra  31 0 31 31 100 0 0 

Maľovaná abeceda 0 1 1 1 100 0 0 

1. cudzí jazyk - Anglický 

jazyk 
9 0 9 9 100 0 0 

Hravá angličtina 0 2 2 2 100 0 0 

Prvouka/Prírodoveda 6 0 6 3 50 3 50 

Vlastiveda  3 0 3 3 100 0 0 

Náboženská výchova 5 0 5 5 100 0 0 

Etická výchova 1 0 1 1 100 0 0 

Sociálna výchova 0 1 1 0 0 1 100 

Matematika 16 0 16 16 100 0 0 

Informatika 3 0 3 2 66,66 1 33,33 

Pracovné vyučovanie  2 0 2 2 100 0 0 

Výtvarná výchova  6 0 6 6 100 0 0 

Hudobná výchova  4 0 4 4 100 0 0 

Telesná výchova 8 0 8 8 100 0 0 

Funkčná gramotnosť 0 6 6 6 100 0 0 

Celková odbornosť 104 99 95,19% 5 4,81% 
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II. stupeň 

Predmet 

5. - 9. 

ročník ŠVP 

5. - 9. 

ročník 

ŠkVP 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Slovenský jazyk a  

literatúra  
29 0 29 29 100 0 0 

Pátranie v literatúre 0 1 1 1 100 0 0 

Tvorivé písanie 0 1 1 1 100 0 0 

1. cudzí jazyk - 
anglický jazyk 

21 0 21 21 100 0 0 

Konverzácia v 

anglickom jazyku 
0 3 3 3 100 0 0 

Nemecký jazyk - 2. 

cudzí jazyk (od 7. 

ročníka) 

0 2 2 2 100 0 0 

Fyzika 6 0 6 6 100 0 0 

Chémia 5 0 5 0 0 5 100 

Biológia 7 0 7 7 100 0 0 

Environmentálna 

výchova 
0 4 4 4 100 0 0 

Dejepis 6 1 7 7 100 0 0 

Geografia 6 0 6 6 100 0 0 

Občianska náuka 4 0 4 0 0 4 100 

Náboženská výchova 6 0 6 6 100 0 0 

Etická výchova   1 0 1 1 100 0 0 

Spoločenská etiketa 0 1 1 0 1 1 100 

Mediálna výchova 0 5 5 5 100 0 0 

Matematika 25 0 25 25 100 0 0 

Informatika 6 0 6 6 100 0 0 

Tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti 

0 7 7 0 0 7 100 

Technika 8 0 8 0 0 8 100 

Výtvarná výchova  5 0 5 5 100 0 0 

Hudobná výchova  4 0 4 4 100 0 0 

Telesná a športová 

výchova 
16 0 16 16 100 0 0 

Celková odbornosť 180 155 86,11% 25 13,89% 
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Nepedagogickí zamestnanci: 6, z toho 5 žien, 1 muž 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

Ing. Jana Gachová 
účtovníčka, 

vedúca úseku ekonomiky a prevádzky  

Ing. Zdenka Húdeková personalistka 

Alena Kališíková upratovačka 

Michaela Gáliková upratovačka 

Katarína Sirvoňová upratovačka 

Ľudevít Kališík školník, údržbár 

 

Materská škola 

Pedagogickí zamestnanci:  7 , z toho 7 ženy, 0 mužov 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Kvalifikačný predpoklad 

PaedDr. Silvia Chochlíková 
zástupkyňa riaditeľky školy pre 

MŠ 
kvalifikovaná 

Annamária Hradňanská učiteľka kvalifikovaná 

Zuzana Chochlíková učiteľka kvalifikovaná 

Simona Turiaková učiteľka kvalifikovaná 

Barbora Kostelanská učiteľka kvalifikovaná 

Lenka Blažeková učiteľka kvalifikovaná  

Bc. Katarína Kubová 

MD 
učiteľka kvalifikovaná 

  

Nepedagogickí zamestnanci: 3, z toho 2 ženy, 1 muž 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

Ľubica Packová 

 

prevádzkový zamestnanec výdajnej školskej 

kuchyne 

Marta Tršková upratovačka, prevádzkový zamestnanec 

Štefan Trško kurič, údržbár 

 

Zariadenie školského stravovania 

Zamestnanci:    4, z toho 4 žien, 0 mužov 

 

 

 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

Mária Škundová vedúca stravovacieho zariadenia 

Zuzana Sláviková zamestnanec v prevádzke 

Jana Matučíková kuchárka 

Lýdia Mituníková kuchárka 
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7 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

 

Ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov sa na našej škole  

venuje mimoriadnu pozornosť: 

1. Riaditeľka školy pravidelne, včas a aktuálne informuje zamestnancov 

o legislatívnych zmenách rezortu školstva. Dbá na to, aby ich právne 

vedomie bolo na takej úrovni, aby si boli vedomí svojich práv, povinností 

a najmä zodpovednosti vyplývajúcej z činností pri zabezpečovaní pracovných 

úloh. S aktualizáciami platnej školskej legislatívy  a novými metodickými 

materiálmi sú oboznamovaní na aktualizačnom vzdelávaní, ktoré  

zabezpečuje vedenie školy. 

2. Zamestnávateľ podporuje ďalší odborný rast zamestnancov a umožňuje účasť 

na ďalšom kontinuálnom vzdelávaní pedagogickým aj odborným 

zamestnancom v zmysle plánu kontinuálneho vzdelávania a v súlade 

s potrebami a možnosťami organizácie. Podmienkou účasti na vzdelávaní je 

súlad obsahu vzdelávania s potrebami školy a následná aplikácia získaných 

vedomostí v pedagogickej praxi. V zmysle platnej legislatívy zabezpečuje 

aktualizačné vzdelávanie pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. 

3. Počas školského roku 2019/2020 dvaja začínajúci pedagoogickí zamestnanci 

úspešne absolvovali adaptačné vzdelávanie, jeden pedagogický zamestnanec 

získal 1. atestáciu. Ostatné pripravované a zabezpečené vzdelávania neboli 

dokončené kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID 19.   

 

Semináre zamestnancov 

 Odborných pedagogických seminárov organizovaných rôznymi 

vzdelávacími organizáciami sa na odporučenie riaditeľky školy 

pravidelne zúčastňovali pedagogickí zamestnanci  na základe aktuálnej 

ponuky v súlade s potrebami školy a svojej aprobácie. 

 Odborných seminárov organizovaných RVC Martin a Trenčín, odborných 

konferencií a školení k problematike manažmentu školy sa podľa 

aktuálnej ponuky pravidelne zúčastňovali zamestnankyne ekonomického 

úseku, úseku školského stravovania a úseku riadenia. 

Získané informácie sme podľa potreby aplikovali do praxe. 
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8 Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 

Priestorové aj materiálne podmienky organizácie sú už dlhodobo na veľmi dobrej 

úrovni. Obidve budovy – budova školy aj budova školskej jedálne spĺňajú všetky 

požiadavky stanovené aktuálnou legislatívou 

- z hľadiska bezpečnosti práce, 

- ochrany zdravia detí, žiakov aj zamestnancov, 

- po stránke estetickej, 

- úrovňou materiálneho vybavenia, 

 pre zabezpečenie výchovno–vzdelávacieho procesu v MŠ aj ZŠ, 

 pre zabezpečenie kvality a kultúry spoločného stravovania, 

 pre výkon práce pedagogických, odborných aj prevádzkových 

zamestnancov. 

Priebežne, podľa aktuálnych finančných možností rozpočtu pre originálne 

a prenesené kompetencie, sa v závislosti na prioritách organizácie materiálne 

vybavenie dopĺňa, vykonávajú sa rekonštrukcie, opravy a údržba. 

Kabinetné zbierky dopĺňame postupne podľa požiadaviek učiteľov modernými 

učebnými pomôckami podľa priorít a finančných možností školy. 

Všetky priestory školy majú prístup na internet. 

Každá trieda základnej školy má svoju kmeňovú učebňu. Postupne, každý rok jednu 

z nich zariaďujeme novým školským nábytkom a z dôvodu nedostatku kabinetných 

priestorov ich „špecializujeme“ na vyučovanie jednotlivých predmetov a na 

vyučovanie jednotlivých ročníkov 1. stupňa. 

V školskom roku 2019/ 2020 boli pre potreby vyučovania v užívaní: 

učebňa biológie, učebňa geografie a spoločenskovedných predmetov, učebňa 

matematiky a fyziky, učebňa slovenského jazyka a literatúry, učebne pre 1 stupeň 

ZŠ, počítačová učebňa pre 1. a 2. stupeň, školská knižnica, kuchynka, dielňa, 

gymnastická učebňa, chemicko-fyzikálne laboratórium, multimediálna a jazyková 

učebňa, projektová učebňa. Od novembra 2020 je na edukačnú činnosť využívaná aj 

novo vybudovaná Trieda pod oblohou. 

Pre zabezpečenie pracovných a osobných potrieb zamestnancov sú zriadené 

primerané podmienky a priestory, ktoré môžu podľa potreby a pracovného zaradenia 

využívať: zborovňa, kancelária odborných zamestnancov a výchovného poradcu, 

kabinet cudzích jazykov, chemický kabinet, kancelária riaditeľky školy, zástupkyne 

riaditeľky školy, zasadacia miestnosť, kancelária ekonomického úseku a skladové 

priestory. 

Popoludňajšia výchovná činnosť prebieha v dobre vybavenej samostatnej klubovni 

ŠKD a v 1. triede ZŠ. 

Administratívnym a prevádzkovým účelom slúži archív a sklad materiálu. 

Sťažené podmienky sú iba pri vyučovaní telesnej výchovy. Škola nemá telocvičňu. 

V maximálnej miere sú využívané vonkajšie  športoviská – školské športové ihrisko 
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a multifunkčné ihrisko. V prípade nevhodných poveternostných podmienok prebieha 

výučba telesnej výchovy v suteréne a v gymnastickej učebni. 

Materská škola sídli v priestoroch školy. Na vyučovanie a činnosť MŠ slúžia 3 

učebne, šatňa, dobudované sociálne zariadenia, sprchový kút, výdajná školská 

kuchynka a jedáleň, kancelária Z RŠ, kabinet pre učiteľky a sklady materiálu, UP, 

bielizne a čistiacich prostriedkov, k dispozícii je tiež izolačná miestnosť. Učebne boli 

postupne vybavované novým detským nábytkom, didaktickou technikou, 

disponujú dostatočným množstvom učebných  pomôcok a IKT, ktoré sa priebežne 

dopĺňajú a obnovujú podľa finančných možností rozpočtu zriaďovateľa. 

V školskom roku 2019/ 2020 sme z rozpočtu školy, príspevku z 2% daní , projektov, 

prostriedkov zriaďovateľa a vďaka sponzorským príspevkom zabezpečili: 

- učebné pomôcky pre jednotlivé vyučovacie predmety ( chémia, biológia, 

telesná výchova, informatická výchova,...) hračky pre MŠ,  do ŠKD a učebný 

materiál podľa aktuálnej potreby učiteľov z 2% daní a sponzorov, 

- vybavenie kabinetu TSV pomôckami z projektu Gesto pre mesto, 

- nákup nábytku do dvoch tried ZŠ 

- nákup nábytku a školských lavíc do projektovej triedy ZŠ, 

- nákup kobercov do jednej triedy ZŠ, 

- nákup a inštalácia modernej IKT do počítačovej učebne 2, stupňa( kompletná 

výmena PC) z 2% daní, 

- vybudovanie triedy pod oblohou z projektu TSK Zelené oči,  

- revitalizáciu a výsadbu novej zelene, kvetov, bylinkových hriadok, 

vyvýšených zeleninových hriadok, ovocných drevín a kríkov v areáli školy 

z projektu Zelené oči, 

- modernizáciu zariadenia ŠKD,  

- revitalizáciu detského ihriska v areáli školy, 

- zateplenie podkrovia ZŠ, 

- nákup nového nábytku do MŠ. 
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9 Poskytovanie školského stravovania 

 

V školskom roku 2019/ 2020 zariadenie školského stravovania zabezpečovalo 

prípravu a výdaj stravy pre deti materskej školy, žiakov základnej školy, pre 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a pre cudzích stravníkov, 

ktorých počet výrazne vzrástol v momente, keď obec zabezpečila dovoz stravy pre 

dôchodcov do domácností. Počas tohto školského roku do prerušenia vyučovania sa 

v ŠJ stravovalo priemerne 200-220 stravníkov denne. 

V školskej kuchyni sa pripravovali obedy pre všetky skupiny stravníkov. Do MŠ sa 

obedy denne prenášali v špeciálnych, na to určených termonádobách. Raňajky, 

desiatu a olovrant pripravovala kuchárka výdajnej školskej jedálne v priestoroch MŠ. 

Školská jedáleň pokračovala aj v tomto roku v projekte „Školský mliečny program“ 

a „Školské ovocie“, čo aj naďalej výrazne dopomohlo spestriť ponuku 

poskytovaných jedál o mliečne výrobky , čerstvé ovocie a zeleninu vydávanú 

v doplnkovom stravovaní. Projekty sa realizovali aj v MŠ a spestril sa tým jedálny 

lístok deťom pri raňajkách, obede  a olovrante.  

Vybavenie jedálne je vo vyhovujúcom technickom stave, pravidelne odborne 

kontrolované a dopĺňané podľa aktuálnych potrieb zamestnancov i stravníkov. 

Na úseku školského stravovania pracovali štyria zamestnanci: vedúca jedálne, dve 

kuchárky a zamestnankyňa v prevádzke. 

Vzhľadom na počet stravníkov, množstvo denne vydaných jedál a odporúčania 

metodického pokynu MŠ SR  bolo personálne zabezpečenie nedostatočné, a preto 

sme opakovane žiadali zriaďovateľa o možnosť navýšiť počet zamestnancov, čo sa 

nám počas školského roku 2019 / 2020  zásluhou spolupráce zriaďovateľa s ÚPSVR 

v Pov. Bystrici podarilo. 

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej epidémiou COVID 19 nebola školská 

jedáleň  do 31.5.2020 v prevádzke. Zamestnanci sa venovali komplexnej údržbe 

a dezinfekcii priestorov a zariadenia. Po obnovení vyučovania opäť poskytovala ŠJ 

stravu aj cudzím stravníkom za dodržiavania všetkých odporúčaných hygienických 

a protiepidemických nariadení (dezinfekcia, minimalizácia kontaktu s cudzími 

osobami, výdaj cez výdajné okienko, balenie jedla do jednorazových obalov,...). 
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10 Prezentácia školy na verejnosti 

 

Okrem základného poslania, ktoré naša škola  dobre plní – poskytovanie kvalitnej 

predškolskej prípravy a základného vzdelania pre deti MŠ a žiakov ZŠ, je veľa úsilia 

zo strany pedagogických zamestnancov a vedenia školy venované aj podporným 

aktivitám, ktoré obsahovo dopĺňajú učebné osnovy, rozširujú vedomosti, 

kompetencie  žiakov, podporujú  talent a dávajú príležitosť sebarealizácie každému 

žiakovi. 

Tieto aktivity vykonávame zväčša spoločne a vo vzájomnej spolupráci, ale aj 

individuálne na úsekoch: 

1. materská škola 

2. základná škola 

3. ŠKD 

a majú charakter vzdelávací, športový, spoločenský a kultúrny. 

 

Materská škola 

Počas školského roka do prerušenia vyučovania od 16.3.2020 sa uskutočnilo 

niekoľko podujatí športového, kultúrneho a spoločenského charakteru - šarkaniáda, 

športový deň pre deti a rodičov, turistické vychádzky, deti svojimi vystúpeniami 

spríjemnili posedenie pre dôchodcov, pripravili program na vianočnú besiedku. 

Ostatné viď Príloha 2. 

 

Základná škola 

Najvýznamnejšie aktivity školy do prerušenia vyučovania od 16.3.2020: 

 vzdelávacieho a vedomostného charakteru: 

 účasť vo vedomostných súťažiach – okresné kolá: 

 astronomická súťaž – Čo vieš o hviezdach, 

 Pytagoriáda, 

 Matematický klokan, 

 matematická súťaž - Náboj junior, 

 dejepisná olympiáda, 

 geografická olympiáda, 

 olympiáda v SJL,  

 účasť v literárnych a speváckych súťažiach – školské kolá: 

 Slávik Slovenska, 

 Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, 

 Hviezdoslavov Kubín. 

 účasť na prezentácii stredných škôl Trenčianskeho kraja – Hrdina remesla - 

Stredoškolák, 
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 organizovanie školských projektových dní: 

 Medzinárodný deň školských knižníc, 

 Regionálna výchova - RETROVIANOCE, 

 zapájanie sa do vzdelávacích projektov a súťaží: 

 Medzinárodný deň školských knižníc, 

 Všetkovedko 

 Čitateľský oriešok 2019 - celoslovenská literárno-výtvarná súťaž 

nakladateľstva RAABE 

 Expert geniality show. 

 

 športového charakteru: 

 športové aktivity počas Európskeho týždňa športu, 

 športový deň pre žiakov a rodičov, 

 účasť v regionálnych a okresných kolách športových súťaží (šach, 

florbal, cezpoľný beh,  stolný tenis, malý futbal, bedminton). 

 

 kultúrno-spoločenského charakteru: 

 posedenie s členmi klubu Jednoty dôchodcov Udiča, 

 Šarkaniáda, 

 Mikulášske všeličo, 

 Valentínske všeličo, 

 RETROVIANOCE, podujatie pripravené nielen pre žiakov školy ale aj 

komunitu obce, 

 Pasovačka prvákov do cechu školákov, 

 finančná zbierka Biela pastelka 2019, 

 Noc v škole, 

 účasť na divadelných predstaveniach. 

Kultúrnymi vystúpeniami žiakov sme spestrili niekoľko osláv v obci konaných pri 

rôznych príležitostiach: 

- hodové slávnosti, 

- uvítanie detí do života, 

- posedenie s osamelými občanmi obce, 

Bohužiaľ, kvôli nepriaznivej epidemickej situácie súvisiacej so šírením COVID 19, 

v tomto školskom roku sa neuskutočnila tradičná Slávnostná školská akadémia 

spojená s oceňovaním žiakov a pedagógov. 

 

V školskom roku sa z dôvodu pandémie neorganizovala žiadna z plánovaných 

exkurzií a výletov. 
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11 Projekty školy 

11.1 Projekty zamerané na zlepšenie materiálnych podmienok školy 

Do rozvojových projektov vyhlasovaných MŠVVAŠ SR, ktoré vyžadujú finančnú 

spoluúčasť školy, prípadne zriaďovateľa sme sa v tomto roku nezapájali, pretože 

povinnú 5% spoluúčasť v prípade úspešnosti projektu by obec nedokázala finančne 

vykryť. 

Škola sa pokračuje v účasti na rozvojových a vzdelávacích projektov pod gesciou 

priamo riadenými inštitúcií MŠVVaŠ SR, kde boli všetky náklady vykryté 

z prostriedkov eurofondov. Ide o projekty, ktoré poskytujú vzdelávanie pre učiteľov 

a zároveň možnosť vylepšiť materiálne vybavenie pre potreby vyučovania (IKT, 

odborná literatúra, didaktický a metodický materiál, ...): 

Touto cestou sme získali pre školu technické vybavenie a zabezpečili vzdelávanie 

učiteľov: 

  Zvyšovanie kvality vzdelávania – Elektronické testovanie (NÚCEM), 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí (VÚDPaP), 

 Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (MŠVVAŠ 

SR), 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie 

predmety (ÚIPŠ), 

 Aktivizujúce metódy vo výchove (MPC). 

 

11.2 Vzdelávacie projekty 

Konto Orange: E-škola pre budúcnosť 

Ciele projektu: 

 podporiť osvetu o predmete mediálna výchova, 

 podporiť žiakov v tvorivej práci, využiť ich potenciál a prezentovať 

výsledky ich práce z mediálnej výchovy. 

Opis aktivít: 

do februára 2020 - príprava žiakov 5. - 9. ročníka k prezentácii mediálnej výchovy- 

získavanie podporného materiálu a jeho  rôzne spracovanie v jednotlivých 

ročníkoch(plagát, poster, video, rozhlasové vysielanie, novinový príspevok 

od februára 2020  - tvorba propagačného letáku o predmete mediálna výchova vo 

formáte DL a jeho distribúcia do ZŠ v okrese Pov. Bystrica 

apríl 2020 – prezentácia práce našich žiakov v školách okresu ( kvôli pandémii 

koronavírusu  sa nerealizovala) 

máj 2020 - vyhodnotenie projektu. 

 

Projekt Pod oblohou – grant TSK -  Zelené oči 
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Ciele projektu: 

 podporiť environmentálne aktivity žiakov školy v rámci Zelenej školy 

 rozvíjať praktické zručnosti žiakov 

 vybudovať triedu Pod oblohou,  

 vybudovať relaxačno- úžitkovú zónu v areáli školy. 

Opis aktivít: 

 september 2019 – vytýčenie miesta výsadby, úprava terénu, príprava na výsadbu, 

osadenie vyvýšených záhonov 

október 2019 – výsadba zelene, vytvorenie triedy Pod oblohou (chodník, „podlaha), 

osadenie lavičiek, tabule, výsadba do vyvýšených záhonov 

november 2019 – slávnostné otvorenie triedy Pod oblohou. 

 

Gesto pre mesto 

Ciele projektu: 

 podporiť pohybové aktivity žiakov našej školy, 

 skvalitniť a zatraktívniť vyučovacie hodiny telesnej a pohybovej 

výchovy 

 pripraviť školskú športovú olympiádu 

 zakúpenie nového športového náradia. 

Opis aktivít: 

do decembra 2019 – nákup športového náradia (trampolíny, lopty, švihadlá,...) 

od januára 2020  - využívanie náradia na hodinách TSV a ZÚ športovom a 

raketovom 

jún 2020 – detská športová olympiáda (kvôli pandémii koronavírusu  sa 

nerealizovala) 
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12 Výsledky činnosti kontrolných orgánov 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti štátnej školskej inšpekcie 

Štátna školská inšpekcia neuskutočnila v školskom roku 2019/2020 na našej škole 

ani jednu kontrolu. 

  

Výsledky kontrolnej činnosti obce  

Zriaďovateľ neuskutočnil v školskom roku 2019/2020 kontrolu. 

 

Výsledky kontroly orgánov s okresnou alebo krajskou pôsobnosťou 

V školskom roku 2019/2020 neprebehla žiadna kontrola. 

 

Kontrolná činnosť školy 

Kontrolná činnosť vedenia školy bola zameraná na: 

1. posúdenie aktuálneho stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ 

a v MŠ hospitačnou činnosťou, 

2. plnenie cieľov školy vyplývajúcich zo strategického a operatívneho 

plánovania, 

3. kontrola vedenia pedagogickej dokumentácie, 

4. dodržiavanie vnútroorganizačných smerníc a predpisov BOZP, 

5. dodržiavanie predpisov pri vedení účtovníctva a pokladne, 

6. kontrola vedenia evidencie zásob v školskej jedálni. 

Vykonané kontroly: 

Oblasť výchovy a vzdelávania v ZŠ 

- vedenie pedagogickej dokumentácie; plnenie povinností triedneho učiteľa, 

- Kontrola dodržiavania školského poriadku – kapitola5, bod 5 – prezúvanie 

sa žiakov, poriadok v šatniach, 

- Kontrola dodržiavania školského poriadku – kapitola 6, bod 16 – 

prezliekanie sa žiakov na TV, 

Priebežne, bez spracovania záznamov boli vykonávané sledovania: 

- vykonávanie dozorov, 

- včasný príchod na pracovisko a na vyučovacie hodiny, 

- komunikácia učiteľov so žiakmi a rodičmi... 

Drobné zistené nedostatky boli odstránené do určených termínov. 

Oblasť výchovy a vzdelávania v MŠ 

Priebežne, bez spracovania záznamov, boli vykonávané sledovania a vzápätí 

zriadená náprava: 
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- vedenie predpísanej dokumentácie, povinnosti triedneho učiteľa, 

- realizácia ranného filtra, 

- organizácia stravovania, psychohygiena, stolovanie detí, 

- príprava na spánok, 

- dodržiavanie hygieny pri činnostiach s deťmi, 

- komunikácia učiteľov so žiakmi a rodičmi... 

Drobné zistené nedostatky boli odstránené do určených termínov. 

 

Oblasť výchovy a vzdelávania v ŠKD 

Priebežne, bez spracovania záznamov boli vykonávané sledovania: 

- vedenie pedagogickej dokumentácie ŠKD, 

- výchovné pôsobenie na žiakov pri spoločnom stravovaní v ŠJ; kultúra 

stolovania, 

- pobyt vonku, 

 

Ekonomický úsek  

Kontroly na úseku práce prevádzkových zamestnancov vykonáva spravidla vedúca 

úseku ekonomiky a prevádzky, Ing. Jana Gachová, prípadne riaditeľka školy a ňou 

poverená osoba. v uplynulom školskom roku boli vykonané kontroly zamerané na: 

- kontrolu stavu zásob v sklade potravín v ŠJ, správnosť vedenia skladovej 

evidencie,  

- dodržiavanie záručnej doby potravín, 

- čistotu a hygienu priestorov ŠJ a kuchyne, 

- používanie OOPP zamestnancami ŠJ, 

- kontrolu dodržiavania dennej činnosti prevádzkových zamestnancov v MŠ, 

- plnenie povinností upratovačky, kuchárky a pomocnej sily v MŠ a vo 

výdajnej kuchyni MŠ, 

- plnenie povinností prevádzkových zamestnancov a BOZP počas mimoriadnej 

situácie , 

- vedenie pokladne – pravidelne 4-krát ročne. 

Neboli zaznamenané žiadne vážne nedostatky; menšie chyby sa riešili okamžite 

a bola zriadená náprava. 

 

Hospitačná činnosť školy 

Základná škola 

V priebehu školské roka 2019/2020 boli uskutočnené vedením školy hospitácie so 

zameraním na: 
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- zistenie stavu adaptácie detí 1. ročníka, vyučovanie CJ na 1. stupni ZŠ, 

vyučovanie CJ na 2. stupni ZŠ, príprava žiakov na Testovanie 9 a na 

prijímacie pohovory na SŠ, aktivita žiakov 9. roč. na vyučovacích hodinách. 

S vyučujúcimi boli uskutočnené pohospitačné rozhovory, zhodnotené pozitíva aj 

negatíva hodiny a prípade zistení prijaté opatrenia a odporúčania. 

 

Materská škola 

V priebehu školského roka 2019/ 2020 boli v MŠ uskutočnené hospitácie v rôznych 

fázach edukačnej činnosti. Z hospitácií boli vypracované záznamy, bol uskutočnený 

pohospitačný rozhovor a boli prijaté opatrenia. 
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13 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2019 (Príloha 1). 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 je zverejnený na stránke 

http://www.vykazy.sk pod číslom protokolu CKUXVEWMXT zo 02.04.2020. 

 

14 Koncepčný zámer rozvoja školy a plnenie ročného plánu 

 

Dlhodobé ciele a priority školy postupne napĺňame prostredníctvom realizácie 

špecifických cieľov a úloh operatívneho plánovania. 

Získali sme svoju autonómiu, jedinečnosť, sme otvorení požiadavkám meniacej 

sa spoločnosti a snažíme sa plniť potreby a požiadavky našich klientov – žiakov, 

rodičov a partnerských škôl, na ktoré odchádzajú naši žiaci študovať.  

Určite sa dokážeme obhájiť v konkurenčnom prostredí ostatných základných škôl. 

V uplynulom školskom roku sa nám za jednotlivé strategické ciele podarilo plniť 

nasledovné: 

1) Zabezpečiť kontinuálne celoživotné vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov: 

- vedenie školy priebežne podporuje odborný rast všetkých zamestnancov 

školy, motivuje zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu,  

- pedagogickí zamestnanci (učitelia aj vychovávateľky ŠKD) sa do prerušenia  

vyučovania, niektorí aj dištančne vzdelávali v rôznych formách 

kontinuálneho vzdelávania podľa plánu, ale aj podľa aktuálnej ponuky 

vzdelávacích inštitúcií, čím si zvyšovali svoju odbornosť a nadobúdali nové 

kompetencie pre výkon svojej práce (aktualizačné, inovačné,  predatestačné 

a atestačné vzdelávania), 

- podľa aktuálnych potrieb sme organizovali vzdelávanie „pre zborovňu“ – 

aktualizačné vzdelávanie,  

- pre zamestnancov sme vytvorili dobré materiálne podmienky pre účasť na 

vzdelávaní (informácie, odborná študijná literatúra, prístup na internet, 

finančné prostriedky vyčlenené na tento účel...). 

2) Vyučovanie orientovať na žiaka, na rozvoj jeho kľúčových kompetencií 

potrebných pre život: 

 prostredníctvom vlastných predmetov ŠkVP, rozvíjame kompetencie žiakov 

aktuálne podľa potrieb spoločnosti a ďalšieho vzdelávania (komunikačné, 

prezentačné, matematické, čitateľské, sociálne...). Práve počas dištančného 

vzdelávania sa preukázala kvalita nášho ŠkVP, implementované vlastné  

predmety -  mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

výrazným spôsobom uľahčili žiakom aj učiteľom dištančné vzdelávanie, 

 snažili sme sa rešpektovať jedinečnosť žiaka a jeho individuálne potreby, 

využívali sme služby kariérového poradcu, ktorý poskytoval kariérové 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2019/stats/protokoly/zobraz_prots.php?perioda=0&od=&do=&strankovanie=3&typ%5B%5D=a&typ%5B%5D=b&typ%5B%5D=c&typ%5B%5D=d&typ%5B%5D=e&prot_id=&kod=036129798&nazov=&sidlo=&kraj=TC
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poradenstvo žiakom 7. – 9. ročníka ( výber vhodnej strednej školy, pomoc pri 

výbere povolania) v rámci spolupráce s ÚPSVaR Pov. Bystrica, CPPPaP Pov. 

Bystrica,  

- podporovali sme rozvoj talentu a schopností motiváciou a prípravou žiakov 

na predmetové súťaže a olympiády, bohatou ponukou záujmových útvaroch 

a aktivít v ŠKD, žiaci našej školy dosiahli výrazné úspechy vo 

vedomostných, umeleckých a športových súťažiach v rámci okresu, kraja aj 

Slovenska,  

- pokračovali sme vo vybavovaní školy IKT pre potreby vzdelávania ( PC, 

výučbové programy, ...), čím sa výrazne zvyšuje nielen počítačová 

gramotnosť ale aj celková funkčná gramotnosť. 

3) Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakom so ŠVVP: 

- snažili sme sa úzko spolupracovať s rodičmi detí so zdravotným 

znevýhodnením, s CPPPaP, pokračujeme v spolupráci so Súkromným 

centrom špeciálno- pedagogického poradenstva HELP DYS Lúky,  CŠPP  pri 

Spojenej škole internátnej v Pov. Bystrici, 

- žiakom ZŠ aj deťom MŠ ,u ktorých sa vyskytli problémy rôzneho charakteru 

sme venovali patričnú pozornosť a zabezpečovali včasnú diagnostiku  

v CPPPaP a rediagnostiku, individuálnu logopedickú starostlivosť, 

- riadili sme sa odporúčaniami CPPPaP , CŠPP a  HELP DYS, 

- postupovali podľa IVVP, 

- žiakom sme podľa potreby zabezpečili kompenzačné pomôcky, 

- pozornosť sme orientovali predovšetkým do MŠ, kde sa u detí vyskytli vážne 

poruchy ovplyvňujúce výsledky výchovy a vzdelávania s cieľom riešiť 

problém čo najskôr ( poruchy pozornosti, poruchy komunikácie, ...); snažili 

sme sa o intenzívnu spoluprácu s rodičmi, čo sa nám nie vždy darilo. 

4) Budovať kultúru školy uznávajúcu skutočné hodnoty, klímu podporujúcu 

proces učenia sa žiaka: 

- snažili sme sa vytvárať súdržnejšie žiacke triedne kolektívy, využívali sme 

aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, kyberšikany, podporu  

tolerancie a spolupráce v žiackych kolektívoch poskytované pracovníkmi 

centra pedagogicko- psychologického poradenstva HELP DYS a CPPPaP, 

- skvalitnili sme výkon práce triedneho učiteľa, 

- zabezpečili sme odbornú literatúru pre triednych učiteľov a pokračovali vo 

 vyučovaní sociálnej výchovy v 1. ročníku, 

- snažíme sa, aby správanie sa a vzájomné vzťahy učiteľov boli pre žiakov 

príkladom, 

- žiakom priebežne pripomíname udalosti, ktoré podčiarkujú potrebu 

uvedomenia si skutočných hodnôt v živote človeka ( rozhlasové relácie, 

aktivity počas Mesiaca úcty k starším, organizácia zbierky Biela pastelka,...) 

- v predmete Spoločenská etiketa v 9. ročníku chceme zavŕšiť naše výchovné 

pôsobenie na žiakov, pripraviť ich pre ďalší život v spoločnosti. 
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5) Riešením problémov na lokálnej úrovni poukázať na globálne problémy 

s ktorými bojuje dnešná spoločnosť: 

- pokračovali sme v plnení úloh na úseku environmentálnej výchovy s cieľom 

budovať povedomie k ochrane životného prostredia prostredníctvom 

projektov Zelená škola, Zelené oči , Strom života,  Environmentálni experti, 

súťaží Envirootázniky a Envirotalent,  

- v predmete Mediálna výchova učíme žiakov orientovať sa vo svete médií, 

vybrať si to, čo je prospešné a hodnotné... 

- osvetovou činnosťou a rôznymi aktivitami upozorňujeme žiakov na 

nevyhnutnosť primeranej telesnej aktivity a zdravého životného štýlu. 

6)  Budovať školu ako otvorený systém na komunikáciu s 

vonkajším prostredím:  

- zapájať čoraz intenzívnejšie rodičov a ostatnú verejnosť do práce školy, 

najmä pri zabezpečovaní mimoškolských záujmových aktivít (účasť na 

tvorivých dielňach, vyučovacích hodinách, mimoškolských aktivitách, 

vedenie záujmových krúžkov), 

- získavať čoraz vyšší kredit školy na verejnosti, rozvíjať spoluprácu s rodičmi 

a ostatnou komunitou na mimoškolských aktivitách, tvorivých dielňach,  

- spolupracovať so spoločenskými organizáciami obce (najmä Jednota 

dôchodcov Slovenska, Dobrovoľní hasiči,…), 

 

Základná škola v školskom roku 2019/ 2020 postupovala podľa Štátnych 

vzdelávacích programov a z nich vychádzajúceho Školského vzdelávacieho 

programu. 

 

1. ŠkVP ISCED 1 – 1 - 4. ročník, 

2. ŠkVP ISCED 2 – 5 - 9. ročník, 

3. ŠkVP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania ISCED 1 

a ISCED 2 individuálne začlenených do bežných tried ZŠ. 

 

Školský klub detí postupuje podľa VPŠZ pre ŠKD. 

 

Materská škola postupovala podľa ŠkVP pre predprimárnu výchovu a vzdelávanie 

vo všetkých troch triedach MŠ a podľa podporného programu Rozvíjajúci 

programom výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

v materských školách, ktorý bol schválený 23.3.2005 pod č. CD-2005-5750/9051-

1:091. 

 

V ŠkVP sme v rámci disponibilných hodín pokračovali vo výučbe zavedených  

predmetov: Maľovaná abeceda, Hravá angličtina, Sociálna výchova, Funkčná 

gramotnosť, Tvorivé písanie, Pátranie v literatúre, Mediálna výchova, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, Spoločenská etiketa,  Environmentálna výchova, 

Praktická matematika  a predmety Nemecký jazyk a konverzácia v anglickom jazyku 
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ako povinne volitebné od 7. ročníka. Používanie IKT v celkovej činnosti školy sa 

stalo neoddeliteľnou súčasťou práce pedagogického personálu i zamestnancov 

ekonomického úseku, ale aj žiakov. V medziach finančných možností permanentne 

dopĺňame a obmieňame zastarané materiálne vybavenie tried, PC učební, MŠ, 

kancelárií, zborovne a ŠKD. Informačno-komunikačné technológie využívali učitelia 

pri prípravách na vyučovanie, v procese plánovania svojej práce a stále častejšie sa 

venovali práci s PC priamo na vyučovaní so žiakmi aj počas dištančného 

vzdelávania. Snažili sa aktivizovať žiakov k učeniu aj cez tvorbu prezentácií 

a využívaním interaktívnych tabúľ, prípravu referátov s využitím internetu 

a zapájaním sa do rôznych projektov. Žiaci mali možnosť získavať a rozvíjať svoje 

zručnosti najmä na hodinách informatiky a tiež na hodinách cudzích jazykov, 

slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, prírodopisu, občianskej výchovy a 

náboženskej výchovy. 

V školskom roku 2019/2020  žiaci 9. ročníka zavŕšili svoje vzdelávanie na úrovni 

ISCED2 odovzdaním absolventskej práce, bohužiaľ obhajoby absolventských prác, 

na ktorých mali žiaci prezentovať získané kompetencie v súlade s profilom 

absolventa našej školy, sa kvôli mimoriadnej situácii neuskutočnili.  

Pre zachovanie koncepčnosti a kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle 

platnej školskej legislatívy škola úspešne plnila úlohy aj v oblasti: 

 predškolskej výchovy, 

 starostlivosti o efektívne využitie voľného času (činnosť ŠKD), 

 metodiky (účasť na vzdelávaniach, vnútroorganizačné vzdelávania v rámci 

MO, prísun dostatočného množstva metodických materiálov, odbornej 

literatúry), 

 výchovného a odborného poradenstva ( pravidelné porady a semináre 

výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga, spolupráca s rôznymi 

inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie našich žiakov – ÚPSVaR, 

CPPPaP, – spolupráca s CENTIRE s.r.o), 

 prevencie patologických javov ( celoškolské projektové dni, zbierka Biela 

pastelka, aktivity na prevenciu šikanovania, protidrogové aktivity spolupráca 

s CPPPaP na vybraných aktivitách triednych kolektívov) , 

 špeciálno-pedagogického poradenstva (konzultácie a dodržiavané  

odporúčana CPPPaP , CŠPP a  HELP DYS) , 

 environmentálnej výchovy ( aktivity Zelenej školy), 

 školského stravovania. 

 

Podrobné vyhodnocovacie správy vypracovali poverení zamestnanci a tvoria 

samostatnú prílohu vyhodnocovacej správy, ktorá je prístupná k nahliadnutiu v škole. 

 

 Zabezpečenie vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/ 2020 (Príloha 1) 

Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Beláková 
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 Súhrnná správa o hospodárení za rok 2019 (Príloha 2) 

Vedúca úseku ekonomiky a prevádzky: Ing. Jana Gachová 

 

 Materská škola (Príloha 3) 

 Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: PaedDr. Silvia Chochlíková 

 

 Školský klub detí (Príloha 4) 

Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Janka Gašpárková 

 

 Metodický orgán ZŠ (Príloha 5) 

Vedúca MO ZŠ: Mgr. Patrícia Kršková 

 

 Metodický orgán MŠ (Príloha 6) 

Vedúca MO MŠ: Zuzana Chochlíková 

 

 Výchovné poradenstvo (Príloha 7) 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Janka Bajzová 

 

 Prevencia drogových závislostí a patologických javov (Príloha 8) 

Koordinátor: Mgr. Janka Gašpárková 

 

 Environmentálna výchova (Príloha 9) 

Koordinátor: Mgr. Slavomíra Repková 
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15 Voľnočasové aktivity školy 

 

Záujmová činnosť 

Záujmovú činnosť sme realizovali za finančnej podpory MŠVVaŠ SR z prostriedkov 

vzdelávacích poukazov. V septembri 2019 sme ako poskytovatelia záujmového 

vzdelávania vydali žiakom 161 vzdelávacích poukazov. Žiaci ich uplatnili na našej 

škole žiaľ len 72. 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. boli finančné prostriedky poukazov použité na 

pokrytie nákladov záujmových útvarov. Z dotácií MŠ SR sa vyplatili odmeny pre 

vedúcich záujmových útvarov v sume 1 170,97 €. Na materiálne vybavenie a 

zabezpečenie prevádzky ZÚ sme z uvedených prostriedkov vyplatili sumu 777,96 €. 

Na škole pracovalo 8 záujmových útvarov a navštevovalo ich spolu 135 žiakov. 

 

Prehľad záujmových útvarov školy 

 

Názov záujmového útvaru Deň Čas Vedúci záujmového útvaru 

Priateľ prírody utorok 13:10 – 15:10 Mgr. P. Šramčíková 

Raketový utorok 13:10 – 15:10 Mgr. J. Lazarová 

Príprava na T 9 zo SJL utorok 13:10 – 15:10 Mgr. M. Čunderlíková 

Malý hasič utorok 16:00 – 18:00 Ing. J. Cigánik 

Mladý zálesák streda 13:10 – 15:10 Mgr. P. Kršková 

Výtvarný streda 13:10 – 15:10 p. A. Hradňanská 

Príprava na T 9 z MAT streda 13:10 – 15:10 PaedDr. B. Ištoková 

Túlavé topánky podľa dohody podľa dohody 
Mgr. J. Gašpárková 

Mgr. S. Repková 
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16 Výsledky súťaží školy 

 

Žiaci sa pod vedením pedagógov zapojili do 13.03.2020 aspoň do niektorých súťaží 

rôzneho charakteru na úrovni školských, obvodných i okresných kôl.  

Škole sa nepodarilo zorganizovať všetky plánované vlastné súťaže (matematické, 

jazykové, športové, výtvarné a recitačné). 

No v tých súťažiach, ktoré sa do marca 2020 uskutočnili, boli niektorí žiaci úspešní. 

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2019/ 2020 boli títo žiaci za snahu 

odmenení v podobe diplomu riaditeľkou školy. 

Najúspešnejší a najaktívnejší žiaci, súťažné družstvá i triedne kolektívy boli ocenené 

vecnými cenami a diplomami  

 

Cena riaditeľky školy za Absolventskú prácu žiakov 9. ročníka v tomto 

školskom roku nebola udelená. 

 

Na návrh triednych učiteľov boli žiaci ocenení aj za výborný prospech a vzorné správanie. 

Trieda Dôvod... 

1. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

2. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

3. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

4. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

5. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

6. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

7. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

8. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

9. A - výborný prospech, vzorné správanie a pomoc triednej učiteľke 

 

Úspechy žiakov- vedomostné súťaže, umelecké a športové súťaže 

 

Matematická súťaž MAKS 

- 10., 20. a 34. miesto v rámci Slovenskej republiky 

 

Geografická olympiáda - okresné kolo 

- 1., 2. a 4. miesto 

 

Čo vieš o hviezdach? - krajské kolo 
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- 2. miesto 

 

Internetová geografická súťaž GQIQ 

- účasť v celoslovenskom kole 

 

Olympiáda zo SJL - okresné kolo 

- 4. miesto (1. miesto- test) 

 

Rôzne matematické súťaže - KLOKAN, SEZAM, NÁBOJ (29. miesto na SVK) 

 

Vyhodnotenie zberov 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu budú zbery vyhodnotené na konci školského roka 

2020/ 2021. 
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17 Aktivity školy počas prázdnin 

 

Obdobie hlavných prázdnin sme využili na: 

1. odbornú metodickú prácu učiteľov ZŠ - dôslednú prípravu nového 

školského roka v zmysle legislatívnych zmien; aktualizácia prevádzkového 

poriadku, pracovného poriadku, organizačného poriadku a vnútorného 

mzdového predpisu v súlade s novoprijatou platnou legislatívou,   

aktualizácia ŠkVP a vzdelávacích štandardov všetkých vyučovacích 

predmetov ZŠ, ŠVP pre ŠKD, MŠ, aktualizácia platného Školského 

vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou v MŠ. 

2. organizačné zabezpečenie nového školského roka , aktualizácia UO, 

TVVP jednotlivých predmetov v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ 

SR , 

3. rekonštrukcia detského ihriska ( financované zriaďovateľom ), 

4. kompletné upratanie a dezinfekcia všetkých priestorov školy,  

5. zateplenie podkrovia školskej budovy( financované zriaďovateľom)  . 

 

Materská škola bola v prevádzke ako obvykle po dobu 4 týždne. 
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Záver 

 

Na záver možno konštatovať, že iba vtedy dokážeme sústavne zvyšovať kvalitu 

výchovy, vzdelávania a vôbec celkovú klímu školy a jej kredit na verejnosti, ak 

komplexne zanalyzujeme výsledky práce žiakov aj zamestnancov  školy, zhodnotíme 

klady aj nedostatky našej práce a chyby, ktoré negatívne môžu ovplyvniť jej 

výsledky budeme dôsledne eliminovať. 

Na základe vnútornej analýzy možno Všetky zistenia zhrnúť nasledovne: 

 

Silné stránky školy: 

 úspešnosť žiakov najmä vyšších ročníkov v celoslovenských certifikovaných 

testovaniach, 

 absolútna úspešnosť absolventov školy v prijímacom konaní na stredné školy, 

 úspešnosť absolventov v ďalšom štúdiu na stredných školách, 

 starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov s VPU, 

poruchami správania, narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov 

s nadaním,  

 veľmi dobré podmienky pre vyučovanie žiakov so ŠVVP, individuálny 

prístup k žiakom, 

 kladný prístup pedagogických zamestnancov k problematike rozvoja školy, 

 otvorenosť vedenia a pedagógov k používaniu nových metód a foriem práce, 

 ochota  pedagógov vzdelávať sa, ústretovosť vedenia k vzdelávaniu 

pedagógov, 

 pozitívna pracovná klíma pedagogického kolektívu aj v žiackych kolektívoch, 

 profilácia školy, 

 dobré materiálne vybavenie, najmä informačnými komunikačnými 

technológiami pre potreby vyučovania a administratívnu prácu, 

 estetické a kultúrne prostredie školských priestorov, celého areálu školy, 

 úspešnosť v postupových súťažiach a olympiádach, 

 neustále sa zvyšujúca odbornosť vyučovania, 

 vysoká úroveň činnosti ŠKD, 

 ponuka kvalitných mimoškolských aktivít pre deti, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy a výborom združenia 

rodičov, 

 vysoká úroveň školského stravovania. 

 

Slabé stránky školy: 

 problémy s dochádzajúcimi žiakmi, autobusovými spojmi, 
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 absencia telocvične, 

 slabá spolupráca s rodičmi žiakov, 

 nejednotnosť školy a rodičov pri riešení výchovných problémov detí, 

 slabšie využitie výukových serverov a programov v práci niektorých 

pedagógov, 

 slabšia prezentácia školy na verejnosti. 

 

Príležitosti školy: 

 snaha zriaďovateľa skvalitňovať areál školy,  

 snaha zriaďovateľa rozšíriť kapacitu MŠ, 

 neustále sa zvyšujúca odbornosť pedagogického zboru vďaka sústavnému 

vzdelávaniu sa pedagógov, 

 pozvoľné omladzovanie pedagogického kolektívu, 

 možnosť pracovať podľa vlastného ŠkVP s ohľadom na potreby školy 

a regiónu, 

 zavedenie vlastných vyučovacích predmetov, 

 komplexný rozvoj kompetencií žiakov školy (profil absolventa – 

absolventská práca), 

 možnosti spolupráce s inými školami  aj v rámci EÚ, zapojenia sa do 

medzinárodných projektov (Škola priateľská deťom, Záložka do knihy spája 

školy), 

 dobudovanie  zariadenia odborných učební, najmä školskej dielne, 

 vybudovanie oddychových a relaxačných zón,  

 rekonštrukcia školskej jedálne- revitalizácia zariadenia, 

 získavanie grantov a projektov, 

 získavanie sponzorov, 

 mimoškolské športové aktivity koordinovať s činnosťou športových oddielov 

pracujúcich v obci, 

 spolupráca s rodičmi a ostatnou verejnosťou, ich zapojenie do vyučovacieho 

procesu, mimoškolskej činnosti, 

 spolupráca s rôznymi spoločenskými organizáciami v obci, 

 spolupráca so zriaďovateľom, radou školy a ZRŠ, obecným zastupiteľstvom, 

 spolupráca s CPPPaP v Považskej Bystrici a Súkromným centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva  HELP-DYS Lúky, včasná diagnostika detí 

s poruchami učenia a správania, logopedická starostlivosť, 

 využívanie externého kariérneho poradcu pre žiakov školy, 

 spolupráca so ZUŠ v Považskej Bystrici, 
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 udržanie dobrej úrovne školského stravovania. 

 

Ohrozenia rozvoja školy: 

 zlá dostupnosť školy pre žiakov z  Uhrov a Upohlavu, 

 riziko nástupu detí na povinnú školskú dochádzku do iných školských 

obvodov v súvislosti s nedostatočnou kapacitou MŠ, 

 riziko krátenia rozpočtu, 

 nedostatok finančných zdrojov na obnovu a rekonštrukciu priestorov školy 

 nedostatok finančných zdrojov na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania 

(vybavenie odborných učební, nákup učebných pomôcok, odbornej 

literatúry,...), 

 rastúci počet detí s poruchami správania, komunikácie a špeciálnymi 

potrebami už v MŠ, 

 ťažká komunikácia a spolupráca s niektorými rodičmi, ich neochota 

spolupracovať pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov svojich detí, 

 tendencie niektorých členov komunity dehonestovať činnosť školy. 

 

 

 

 

V Udiči 10.7. 2020      PaedDr. Jana Beláková 

             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

........................................ 

predseda rady školy 


