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a)         Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: Základná škola 

2. Adresa školy: Školská ul.č.9, 985 54 Lovinobaňa 

3. Tel.číslo: 0474396120        Fax: 0474396120 

4. Internetová adresa: www.zslovinobana.edupage.sk 

      Elektronická adresa: zslovinobana.v@centrum.sk 

 5.   Zriaďovateľ školy: Obec Lovinobaňa , SNP 1, 985 54,   

obeclovinobana@stonline.sk 

6.   Riaditeľka školy: RNDr. Katarína Golianová 

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

7.   Rada školy: 11 členná – predseda Bc. Andrea Valachová ( zástupca rodičov) 

Členovia : PhDr. Pavol Mičianik, PhD, M.A., Ľubica Mániková,  Ján Baláž,  

Ivana Blahutová  – zástupcovia zriaďovateľa.          

Mgr. Katarína Sluková, Mgr. Jarmila Malčeková –  zástupcovia školy za 

pedagogických zamestnancov, Mgr. Renáta Mihalková –zástupca školy za 

nepedagogických zamestnancov. 

Darina Mochťáková, Ing. Gabriela Jamnická, Dušana Šoltésová – zástupcovia za 

rodičov.  

Poradné orgány vedenia školy : 

Metodické združenie:  1.- 4. ročník, vedúca MZ Mgr. Renata Kocúrová, špeciálne 

triedy, vedúca MZ  Mgr. Mária Bariová 

Predmetové komisie:  

 PK slovenského jazyka a literatúry,  vedúca PaedDr. Dana Mániková, 

 PK cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ),  

      vedúca Mgr. Jarmila Malčeková, 

   PK  matematiky, fyziky, informatiky, predmetu technika, 

       vedúca Mgr. Petra Komárová 

 PK prírodovedných predmetov (biológie, geografie, environmentálnej výchovy, 

chémie ), vedúca Mgr. Katarína Sluková, 

 PK dejepis, občianska náuka, etická a náboženská výchova,  

      vedúca Mgr. Radoslava Flešková 

 PK výtvarná výchova a hudobná výchova, vedúca Mgr. Radoslava Flešková 

 PK telesná a športová výchova, vedúca Mgr. Miriam Jakubove. 

Odborné komisie:  

 Inventarizačná komisia – predseda   Mgr. Katarína Sluková, 

 Vyraďovacia komisia –   predseda   Mgr. Katarína Sluková,  

 Škodová komisia – predseda PaedDr. Renáta Tóthová, 

 Výchovná komisia – predseda PaedDr. Dana Mániková. 

 

 

b)   Údaje o počte žiakov v školskom roku 2019/2020: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2019 bolo na škole 200 žiakov. 

Školský rok 2019/2020 končilo 205 žiakov, prisťahovanie žiakov počas šk. roka. 

10 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku (ďalej PŠD) mimo územia Slovenskej 

republiky, 3 žiaci 2. stupňa mali individuálne vzdelávanie na základe lekárskeho 

odporúčania. 1 žiak plnil PŠD v reedukačnom zariadení. 68 žiakov sme evidovali ako 

žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, z toho 40 žiakov pochádzalo 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimo žiakov 2 špeciálnych tried, kde bolo 

zaradených 17 žiakov.  

  

http://www.zslovinobana.edupage.sk/
mailto:zslovinobana.v@centrum.sk
mailto:obeclovinobana@stonline.sk
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Školské zariadenia školy: 

 

1. Školský klub detí. 2 oddelenia - na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľky 

školy bolo prijatých 66 detí s pravidelnou dochádzkou .  

Vychovávateľky ŠKD : 1. oddelenie Zlatica Kubišová, 2.oddelenie  Anna Porubiaková  

 

2. Centrum voľného času ( ďalej CVČ). CVČ dopĺňa záujmovú činnosť školy, stále 

je podľa výchovného programu orientované na športovú oblasť. V dôsledku prerušenia 

vyučovania z dôvodu pandémie COVID -19 bola činnosť v CVČ ukončená 30.3.2020. 

V šk. roku 2019/2020 bolo zapísaných 47 žiakov školy – 24,73 % žiakov školy 

malo záujem o športové aktivity, predovšetkým volejbal, futbal a pohybové hry, 

čo hodnotíme ako celkom pozitívny stav.   

Volejbalový útvar viedol vyučujúci Mgr. Ján Balážik a Juraj Šróba,  pohybové 

a loptové hry pre žiakov 1. stupňa viedla vyučujúca Mgr. Miriam Jakubove,  

futbalový útvar viedol  Jozef Čipčala ( rodič).  

Vedúci športových útvarov pracovali na základe dohody o pracovnej činnosti.  

V rámci činnosti CVČ sa starší žiaci a žiačky začali pripravovať na volejbalové 

a futbalové súťaže v rámci okresu, regiónu či kraja, ale pandémia COVID -19 zrušila 

všetky športové aktivity a súťaže. 

 

c)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého 

stupňa vzdelania: 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v súlade s platnými metodickými pokynmi na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl.  

V dôsledku prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID -19 sme rešpektovali 

usmernenia ministerstva školstva pri hodnotení a klasifikácii žiakov, s cieľom čo 

najobjektívnejšieho hodnotenia žiakov v danom období, keďže vyučovanie od 

16.3.2020 do 31.5.2020  bolo úplne prerušené pre žiakov základnej školy a od 1.6.2020 

do 30.6.2020 bol umožnený len dobrovoľný návrat do školy, pre žiakov 1.-5.ročníka 

a od 22.6.2020 aj pre žiakov 6.-9. ročníka. Návrat žiakov 6.-9. ročníka nemal žiadny 

význam z pohľadu preberaného učiva, žiaci boli v škole z každého  ročníka maximálne 

2 dni, okrem posledného dňa, kedy dostali vysvedčenie. Vyučovanie prebiehalo 

dištančnou formou, kombináciou on-line a off-line. Na základe uvedených skutočností 

pedagogická rada dňa 29.4.2020 schválila podmienky na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov ZŠ a špeciálnych tried v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v šk. roku 2019 /2020 a 10.6.2020 pedagogická rada schválila dodatok 

k uvedenej smernici, ktorý sa týkal spresnenia klasifikácie žiakov.  

V rámci internej smernice na hodnotenie a klasifikáciu žiakov boli stanovené 

podmienky aj na realizáciu komisionálnych skúšok – individuálne vzdelávanie, plnenie 

PŠD mimo územia SR a opravných. Taktiež sa stanovili podmienky na preskúšanie 

žiakov ako náhradného spôsobu hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie 

v dôsledku prerušenia vyučovania a to z týchto dôvodov: subjektívne príčiny – žiak ani 

po upozornení nezačal pracovať alebo z objektívnych dôvodov, rodiny žiakov nemali 

dostatočné alebo žiadne technické vybavenie na učenie na diaľku.  

 

   I. stupeň:   primárne vzdelávanie - 80 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda 

špecializovaná v 1. ročníku, kde bolo zaradených 6 žiakov, ktorí nenavštevovali 

predškolskú prípravu v materskej škole a boli žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia ( ďalej SZP) podľa vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia 

CPPP a P.  
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   1 žiak  nebol hodnotený, plní PŠD v zahraničí a rodičia nepožiadali o vykonanie 

komisionálnej skúšky po skončení príslušného školského roka aj z dôvodu 

pandémie.  3 žiaci 1. ročníka opakujú ročník, nakoľko nezvládli učivo. V šk. roku 

2020/2021 budú zaradení do špecializovanej triedy.  

 

   Stav k 31.8. 2020  
Vymeškané 

hod. 

spolu 

Ospravedl 

hod. 

Neospr 

hod. 

Individuálne 

začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznamenaním 

PVD Prospeli neprospeli Neklasifikovaní 

/nehodnotení 

3619 3532 15 4 12 8 59 0 1 

 

 3 žiaci 1. ročníka, ktorí neprospeli k 31.8.2020, mohli podľa usmernenia ministerstva 

školstva robiť opravné komisionálne skúšky aj po 1.9.2020 z dôvodu pandémie. 

Uvedení 3 žiaci 1. ročníka nezvládli základy čítania, počítania ani písania, preto 

opakujú prvý ročník a sú zaradení do špecializovanej triedy aj na základe odporučenia 

poradenského zariadenia a súhlasu rodiča.  

  Hodnotenie správania: správanie žiakov bolo v súlade so školským poriadkom, 

prevažnú časť 2. polroka boli žiaci doma. Len 3 žiaci 3. ročníka dostali pokarhanie od 

triednej učiteľky za nezodpovedný prístup k plneniu školských povinností. 

 

   II. stupeň:  nižšie stredné vzdelávanie - 108 žiakov – 6 tried, z toho 10 žiaci plnili 

PŠD mimo územia SR. Dvaja z nich sa zúčastnili komisionálnych skúšok 

v auguste – za 6. ročník a za 9. ročník. 

   Hodnotenie vyučovacích výsledkov:   

    

Stav k 31.8. 2020  
Vymeškané 

hod. 

spolu 

Ospravedl 

hod. 

Neospr 

hod. 

Individuálne 

začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznamenaním 

PVD Prospeli neprospeli Neklasifikovaní 

/nehodnotení 

6923 6418 505 24 15 16 69 0 8 

 

   Hodnotenie správania: V správaní žiakov sa počas školského roka vyskytli vážne      

porušenia školského poriadku hlavne z dôvodu záškoláctva žiakov. Záškoláctvo sme  

evidovali len u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je smutné, že štyria 

žiaci šiesteho ročníka vymeškali spolu 316 neospravedlnených hodín za školský rok do 

prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID -19 t.j. do 12.3.2020. Uvedené 

prípady zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky boli riešené v spolupráci 

s ÚPSV a R Lučenec. Hlavným dôvodom záškoláctva týchto žiakov je nedôsledná 

kontrola zo strany rodičov, zlyhanie rodičovskej výchovy. U týchto žiakov sa prehlbuje 

asociálne správanie. Aj z uvedeného dôvodu bol jeden žiak šiesteho ročníka od 23. 

augusta 2020 umiestnený do Diagnostického centra v Ružomberku.  

   Na konci šk. roka boli udelené 3 znížené známky 2. stupňa zo správania a 2 znížené 

známky 3. stupňa zo správania. 

   Vyskytli sa aj prípady  agresívneho resp. vulgárneho správania niektorých žiakov voči 

spolužiakom, ale aj vyučujúcim, nezodpovedného prístupu k plneniu vyučovacích 

povinností. Porušením školského poriadku je aj nenosenie si základných učebných 

pomôcok ako aj úborov na telesnú a športovú výchovu, z tohto dôvodu mali niektorí 

žiaci udelené pokarhanie od triednej učiteľky.  

  Počas školského roka zasadala 1- krát výchovná komisia školy. 
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  Hodnotenie špeciálnych tried: primárne vzdelanie 

 

Pri  ZŠ boli zriadené 2 špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím.   

Školský rok končilo 17 žiakov, všetci prospeli, boli vzdelávaní podľa variantu A. 

4 žiaci končili v 9. ročníku, z toho 3 žiaci si podali prihlášku na Odborné učilište 

v Lučenci. 1 žiak ukončil PŠD na ZŠ a nepodal si ďalej prihlášku z vážnych 

zdravotných dôvodov.  1 žiačka ukončila PŠD na ZŠ v 8. ročníku špeciálnej triedy. 

V ďalšom vzdelávaní nepokračovala. 

  

  Hodnotenie správania : 

  Najvážnejšie porušenie školského poriadku vedenie školy spolu s triednou učiteľkou 

riešilo v 2. špeciálnej triede – 7.- 9. ročník. Riešilo sa záškoláctvo, hlavne u žiačky  

  8. ročníka a ďalšie porušenia školského poriadku - arogantné správanie, absencia 

tolerancie, fajčenie v areáli školy, nosenie cigariet do školy a nechuť učiť sa.  

  Tieto negatívne javy sa posudzovali hlavne v 1. polroku, v 2. polroku boli žiaci málo 

v škole, lebo došlo k prerušeniu vyučovania. Za 1. polrok bolo udelených 5 znížených 

známok 2. stupňa a 1 znížená známka 3. stupňa zo správania v tejto triede.  

 

 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov zapojených do predmetových 

olympiád, rôznych vedomostných súťaží, speváckych, výtvarných, literárnych či 

športových súťaží ako aj projektových dní.  

Najusilovnejších žiakov v učení a žiakov, ktorí v rôznych súťažiach do prerušenia 

vyučovania reprezentovali školu, triedne učiteľky alebo riaditeľka školy, navrhli na 

pochvalu na konci školského roka. Kultúrna akadémia sa nekonala z dôvodu pandémie. 

 

 

Vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov a mimoškolskej činnosti za  

1. stupeň – metodické združenie 1. stupňa, vedúca MZ Mgr. Renáta Kocúrová 

Hlavné úlohy stanovené na začiatku školského roka neboli všetky splnené, pretože od 

16.03.2020 do 31.05.2020 nastala mimoriadna situácia - COVID 19 - prerušenie 

vyučovania v školách a prešlo sa na dištančné vyučovanie žiakov. 

 Žiaci boli prihlásení do literárnych, vedomostných, výtvarných, hudobných  

a športových súťaží. 

 Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP sme spolupracovali s poradenskými zariadeniami: 

CPPPaP, CŠPP a CŠPP pre žiakov s NKS  v Lučenci. 

 Plnili sme úlohy školského dokumentu Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti, 

zamerali sme sa na čítanie s porozumením, niektoré vyučovacie hodiny čítania 

prebehli v školskej knižnici. Uskutočnili sme aj exkurziu do Novohradskej 

knižnice. 

 Od septembra do novembra 2019 prebiehala realizácia rozvojového projektu 

ministerstva školstva „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v ZŠ 2019.   

Projekt mal niekoľko cieľov. Vlastivedné zameranie - poznávanie našej krajiny, 

regiónu školy a Banskobystrického kraja. Zabezpečenie rovnosti príležitostí pri 

poskytovaní rôznych foriem vzdelávania pre žiakov 1. stupňa so zdravotným 

znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nákup učebných 

pomôcok a detských časopisov. Zakúpenie licencie vzdelávacieho portálu Alf na 1 

rok. 
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 V rámci projektu žiaci absolvovali 3 výchovno-vzdelávacie exkurzie zamerané na 

poznávanie histórie a kultúrnych pamiatok Slovenska. Výstup na Šomošku, kde 

obdivovali národnú prírodnú rezerváciu a zrúcaniny hradu Šomoška a vzácny 

prírodný útvar čadičový vodopád. Druhá exkurzia viedla do Kremnice, kde žiaci 

navštívili mincovňu. Dozvedeli sa, že mince sa razia do 70 štátov sveta. Navštívili 

Múzeum lyží a Múzeum gýčov. V Španej doline žiaci navštívili starú budovu školy. 

Sprievodkyňa im priblížila ako sa v minulosti deti učili, ako sa hrali, umývali, jedli. 

Na námestí mohli vidieť Banícky orloj a vstúpiť do banskej štôlne.  

 Záver projektu patril spoločnému popoludniu pre rodičov, žiakov 1. stupňa a ich 

vyučujúcich.  

 Počas celého školského roka, aj v čase prerušenia vyučovania, sme sa snažili 

zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy s rodičmi formou pohovorov s triednym 

učiteľom, podporovali sme  účasť rodičov na ZRŠ, pomáhali s učením na diaľku, 

vysvetľovali možnosti elektronickej komunikácie. 

 Venovali sme zvýšenú pozornosť písaniu, zamerali sme sa na úpravu zošitov 

a čitateľnosť písma. 

 Vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím informačných a komunikačných technológií. Efektívne sme 

využívali interaktívne tabule v triedach s príslušenstvom. 

 Podporovali sme aktivity detí v záujmových útvaroch – vzdelávacie poukazy. 

 Realizovali sme aktivity a projektový deň zameraný na témy súvisiace s výchovou 

v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu.  

 Snažili sme sa vytvárať vhodné podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia na zlepšenie dochádzky, prospechu a správania – pravidelná kontrola 

triednymi učiteľkami, spolupracovali sme s vedením školy a s pedagogickými 

asistentmi učiteľa a samozrejme s rodičmi. 

 Testovania k identifikácii športového talentu sa zúčastnilo 21 žiakov z I.A,  I.B 

a I.C triedy v 4 cykloch v mesiaci október 2019. 

 Návšteva psieho útulku – v mesiaci október v rámci ,,Svetového dňa zvierat“ sa 

naša škola zapojila do II. ročníka finančnej a materiálnej zbierky s cieľom podporiť 

,,Psí útulok Ľadovo“. 

 Týždeň boja proti drogám na I. stupni  - projektový deň realizovaný podľa 

osobitného harmonogramu rôznych aktivít.  

 Vianočné pečenie medovníkov – tejto úlohy sa tento rok zhostili žiaci z I.B a II.A 

triedy  začiatkom decembra. Hotové medovníčky s krásnym vinšom žiaci rozdali 

v Lovinobani našim obyvateľom. Hriala ich radosť z obdarovania. 

 Návšteva predstavenia v Banskej Bystrici – „...divadlo má svoje čaro...“ 

Výber žiakov z prvého stupňa sa zúčastnil na divadelnom predstavení v Štátnej 

opere v Banskej Bystrici pod názvom ,,FERDO MRAVEC“. Predstavenie malo 

u žiakov veľký úspech. Po divadelnom predstavení prešli historickým centrom 

Banskej Bystrice. 
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 Návšteva Novohradskej knižnice a Novohradského múzea –exkurzie sa zúčastnili 

žiaci z prvého stupňa a prezreli si obnovené priestory knižnice. Vypočuli si úryvok 

z knihy G. Futovej a zahrali si hru Rozprávkové čelenky. V múzeu si žiaci pozreli 

stálu expozíciu – Poklady minulosti a Vlnenie. 

 Uskutočnili sme zápis do 1. ročníka (22.04.2020) – 69% rodičov prihlásilo svoje 

dieťa do ZŠ Lovinobaňa on-line z dôvodu pandémie COVID -19. Niektorí rodičia 

prišli osobne na zápis, zápis prebehol bez detí. 

 Uskutočnili sme: Didaktické hry, Cvičenia v prírode a EKO ENVI deň. 

 Školský psychológ Mgr. Jaroslav Rončák pracoval od 01.06.2020 so žiakmi 

individuálne. Skupinové sedenia so žiakmi tried mal tematicky zamerané na 

súčasnú situáciu: zvládanie záťažových situácií, copingové stratégie a diskusia na 

témy dotýkajúce sa strachu, úzkosti, stresu a prežívania v rámci rodiny. 

 Počas celého roka učiteľky 1. stupňa spolupracovali, vymieňali si skúsenosti 

a postrehy o jednotlivých žiakoch s vychovávateľkami v ŠKD. 

 V rámci implementácie Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov“ , pravidelne so žiakmi pracovali školský psychológ Mgr. Jaroslav Rončák 

a pedagogickí asistenti Mgr. Marcela Cerovská a Bc. Pavol Gabľas. 

Okrem toho škola prvýkrát získala od ministerstva školstva pracovný úväzok na 

pracovnú pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

ktorým bola Mgr. Daniela Kovářová. Žiakom so ŠVVP sa venoval aj pedagogický 

asistent pre žiakov zo SZP, Mgr. Alžbeta Ševčíková.   

Na 1. stupni v šk. roku  boli 3 žiaci individuálne začlenení a 25 žiakov zo SZP.  

V dôsledku pandémie a následného prerušenia vyučovania sa uskutočnili len niektoré 

súťaže a niektoré súťaže mali len školské kolá. 

 

  Vyhodnotenie súťaží a iných výchovnovzdelávacích aktivít 

 Timravina studnička 

Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej tvorby: 

I. Kategória 

1. miesto Janka Smolíková  - II.A 

2. miesto Samuel Hajtol – IV.A 

3. miesto Lívia Paučová – IV.A 

Do okresného kola postúpila Janka Smolíková 

 Pytagoriáda 

V školskom kole boli úspešní: 

III. A trieda – Oxana Peťková, Adriana Badinková 

IV. A trieda – Ervín Hronec, Samuel Hajtol, Timotej Račko, Ján Berky 

Obvodové kolá sa neuskutočnili kvôli mimoriadnej situácii. 

 Šaliansky Maťko 

Súťaž v prednese slovenskej povesti. Žiaci sa umiestnili nasledovne:  

I. kategória:  1.miesto – Peter Sihelský  III.A  

2. miesto – Oxana Peťková III.A  

 3.miesto – Nikola Mužíková  III.A  
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II. kategória  

1.miesto – Samuel Hajtol  IV.A  

2.miesto – Lívia Paučová IV.A  

V okresnom kole  našu školu vzorne reprezentovali Peter Sihelský a Samuel Hajtol. 

 Hviezdoslavov Kubín  

I. kategória:   Próza:  1.miesto: Lívia Paučová – IV.A 

             Poézia:  1.miesto: Janka Smolíková – II.A, Samuel Hajtol – IV.A 

      2.miesto: Kamila Berkyová III.A  

      3. miesto: Oxana Peťková III.A 

             

V obvodnom kole nás mali reprezentovať Janka Smolíková a Samuel Hajtol. 

Obvodné kolo sa už neuskutočnilo kvôli mimoriadnej situácii. 

 

 Matematický klokan 

Druhý júnový týždeň žiaci riešili Klokanka 8.6.2020 v škole, alebo z domu online 

v priebehu týždňa podľa ročníkov.  

 iBobor -celoslovenská informatická súťaž.  Súťaže sa zúčastnili: 

    II.A: Natália Hanáková, Kristína Kvačkajová, Janka Smolíková, Miroslava  Strapková 

   III.A: Adriána Badinková, Peter Kičura, Nina Ľalíková, Oxana Peťková, Peter Sihelský 

 

 Plavecký výcvik 

       Zúčastnilo sa ho 34  žiakov prvého stupňa v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši.    

       Plavecký výcvik splnil svoj cieľ. Vedúcim  plaveckého výcviku bol Mgr. Ján Balážik.  

 Od 16. marca 2020  počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie 

realizovalo  dištančnou formou. Od 5. mája 2020 do 31. mája 2020 vyučovanie prebiehalo 

s upraveným rozvrhom hodín, podľa pokynov Štátneho pedagogického ústavu bola 

stanovená indikatívna týždenná záťaž počas dištančného vzdelávania pre žiakov podľa 

ročníkov.  Zadané učivá boli zamerané na prehlbovanie, utvrdzovanie a opakovanie učiva. 

Pracovné listy boli doručené žiakom triednymi učiteľkami a pedagogickými asistentmi 

Marcelou Cerovskou, Dankou Kovářovou. Dištančná forma vyučovania prebiehala každý 

deň s využitím portálov edupage, Bez kriedy, ALF, v mobilnej aplikácii Messenger, SMS 

správami, telefonickými konzultáciami prostredníctvom ktorých sme zisťovali spätnú 

väzbu od žiakov. 

Interná smernica COVID -19  5/2020 zo dňa 25.5.2020 - Zriaďovateľ Obec Lovinobaňa na 

základe zisteného záujmu rodičov prostredníctvom školy, otvoril školu pre 1.stupeň ZŠ 

ako aj školský klub detí  od 1.6.2020.  

Škola  prihliadala na dochádzajúcich žiakov zo spádových obcí, čo sa týka doprovodu 

zákonného zástupcu. Škola zabezpečila podmienky na obnovenie výučby po hygienicko-

epidemiologickej stránke ako aj personálnej stránke.  

Do školy nastúpilo viac ako 80 žiakov, nakoľko na dobrovoľnej báze nastúpili aj piataci. 

Vyučovací proces prebiehal väčšinou kombináciou blokového/tematického  vyučovania a 

hodinovej organizácie, pričom žiaci mali každý deň aspoň jednu vyučovaciu hodinu 

zameranú na pohybové aktivity, prednostne podľa počasia v areáli školy. Súčasťou 

vyučovacieho procesu boli didaktické hry, pohybové aktivity, výtvarné aktivity, rozvíjanie 

čitateľských, matematických či prírodovedných zručností, ale aj environmentálne témy a 

ochrana života a zdravia so zameraním na ochranu pred infekčnými chorobami, hygiena,  
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ochrana zdravia v lete a iné témy. Školský psychológ sa zameriaval napr. na budovanie 

sociálnych vzťahov v triede. Vyučovanie prebiehalo po skupinách, skupiny  tvorili žiaci 

pôvodných tried. V každej skupine  počas daného týždňa so žiakmi pracovali 2 

pedagogickí zamestnanci. 

Žiaci 1.stupňa ZŠ, ktorí sa nevrátili do školy, boli aj naďalej vzdelávaní dištančnou 

formou. Hodnotenie žiakov 1. ročníka bolo v 2. polroku slovné a výchovy slovom 

absolvoval/a. V 1. polroku boli žiaci 1. ročníka klasifikovaní vo všetkých predmetoch, t.j. 

aj v predmetoch výchov. Slovné hodnotenie sa stalo prílohou ku katalógovým listom. 

V 2.- 4. ročníku boli žiaci hodnotení podľa klasifikačnej stupnice v zmysle Metodického 

pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl a s prihliadnutím na podmienky 

vyučovania žiakov v domácom prostredí, tzv. učenie na diaľku, počas prerušenia 

vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19. Hlavné 

predmety boli hodnotené známkou, výchovy – VYV, HUV, TSV, ETV, NBV slovom 

absolvoval/a, pretože nebol splnený cieľ predmetu. Anglický jazyk v druhom ročníku bol 

hodnotený slovom absolvoval/a.  

Výnimku, teda zníženú známku zo správania, mohli  mať žiaci, ktorí v čase od 3.2.2020 do 

13.3.2020 vážne porušili školský poriadok, čo je preukázateľné a prešetrené triednym 

učiteľom. Na I. stupni nebol takýto žiak, preto všetci žiaci 1. stupňa mali známku zo 

správania 1. 

Podľa usmernenia MŠVV a Š SR v druhom polroku mal každý žiak prospieť.  

Každý žiak, ktorý počas dištančnej formy vyučovania nepracoval, mohol byť preskúšaný, 

nesmel prepadnúť. Uvedený dodatok k hodnoteniu a klasifikácii žiakov v čase 

mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19, bol prerokovaný v pedagogickej 

rade dňa 10.6.2020. 

Objednávka učebníc:  Škola dostala nenormatívny príspevok na učebnice  na školský rok 

2020/2021, v celkovej výške 4 504 eur. Učebnice boli objednané na základe cenových 

ponúk v určenej dotácii.   

 

Vyhodnotenie úloh v rámci predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra 

Vedúca  PK  :      PaedDr. Dana Mániková, SJL, ŠpD,  pedagogika 

 Členovia :            Mgr. Miroslava Stieranková, SJL, DEJ 

                             Mgr. Jaroslava Markotánová, učiteľstvo  I.stupňa 

                             

              

Aj naďalej bola prioritná úloha  rozvoj kvality čitateľskej gramotnosti s cieľom zvyšovať 

úroveň vyučovania SJL a aj iných predmetov, dbať na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov 

na všetkých vyučovacích hodinách, vytvorenie  priestoru na samostatnosť a tvorivosť 

žiakov. Túto úlohu sme kládli do popredia aj počas dištančného vyučovania, zadávali sme 

primerané texty na čítanie s porozumením a s plnením úloh, čím sme overovali čitateľskú 

gramotnosť žiakov.  

Formovali sme kladný vzťah k literatúre a  ku knihe, snažili sa eliminovať nedostatky 

v pravopisných zručnostiach. 

Učebné osnovy boli čiastočne splnené  z dôvodu prerušenia vyučovania.  

K náročnejším tematickým celkom sa budeme vracať v budúcom školskom roku.  

Na hodinách SJL sme  venovali pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Prehodnocovali  IVVP žiakov ( 23 začlenených žiakov na II. stupni, z toho  2 s mentálnym 

postihom).  Žiaci využívali rôzne kompenzačné pomôcky, pracovali podľa svojich 

schopností a momentálneho záujmu. Čiastočne alebo úplne zvládli učivo dané 

v individuálnom programe.  
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Podporujeme nadaných a talentovaných žiakov zapájaním do literárnych súťaží. 

Viedli sme žiakov k národnej hrdosti, formou rozhlasových relácií si pripomenuli 

významné osobnosti našej národnej histórie, v tomto školskom roku  to boli :  29.9. 

Mária Ďuríčková  100.výročie narodenia, 2.10. Margita Figuli 110. výročie narodenia. 

 

Výsledky celoslovenských testovaní :   

            Testovanie 5-2019 celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka.  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 45,3 %. Priemerná úspešnosť v SR- národný 

priemer 64,8%. Rozdiel je -19,5%. S výsledkom nie sme spokojní, žiaci z I. stupňa prišli 

s lepším prospechom, predpokladal sa lepší výsledok.   

Musíme však brať na vedomie, že v 5. ročníku je 7 žiakov začlenených žiakov 

s vývinovými poruchami učenia a 6 žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, čo tiež 

ovplyvnilo výsledky testovania, lebo títo žiaci plnia rovnaké zadania úloh ako intaktní 

žiaci, ale bez pomoci učiteľa nedokážu riešiť náročnejšie úlohy, hlavne, kde sa vyžaduje 

čítanie s porozumením, čo u nich zlyháva. 

Najlepšie výsledky dosiahli Daniela Salajová 96,7% (ktorá prišla zo ZŠ Dobroč),  

Nela Ľalíková 90%, Viktória Ľalíková 86,7%. 

            

Testovanie 9-2019 celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka sa neuskutočnilo z dôvodu 

mimoriadnej situácie počas pandémie COVID- 19.   

Žiaci si vyskúšali aspoň elektronické testovanie. 24.10.2019 riešilo E-Test 21 žiakov IX.A 

triedy.  Úspešnosť bola 46,90%. Najlepšie zvládli Z.Šoltésová 85%, Hronec, Majkútová, 

Barcajová 75%. S výsledkami väčšiny žiakov sme neboli spokojní. 

 

Vyhodnotenie súťaží a podujatí podľa mesiacov : 

 Október :  Timravina studnička- súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy.  

Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. I. kat. Janka Smolíková 

II.A,  II. kat. Terézia Lauková VI.A , III. kat. Magdaléna Majkútová IX .A .  

V obvodnom kole nezískali umiestnenie. 

Súčasťou súťaže Timravina studnička je aj celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe 

Literárny Lučenec. Do školského kola sa zapojili 7 žiaci, z nich sme  prácu Radky 

Babiakovej z VIII.A  zaslali do celoslovenskej súťaže, neumiestnila sa.  

 V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili, spolu 

s vyučujúcimi výtvarnej výchovy, do 9. ročníka  česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy – „List za listom – baví ma čítať“ s cieľom podporiť čítanie 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Ako partnerská škola nám bola pridelená  

tentokrát ZŠ zo Slovenskej republiky z Lehoty pod Vtáčnikom, Trenčiansky samosprávny 

kraj. Získali sme informácie o partnerskej škole vďaka propagačnému materiálu, ktorý sme 

obdržali. My sme tiež poslali propagačný materiál aj malé darčeky. Po vzájomnej dohode 

sme poslali poštou cca 40 ks. záložiek z I. a II. stupňa.  Približne taký istý počet sme 

dostali aj od partnerskej školy. 

November :  Školské kolo Olympiády SJL pre žiakov VIII. a IX. roč.  

Do okresného kola  postúpila Zuzana Šoltésová IX.A,  kde získala 5. miesto, bola 

úspešnou riešiteľkou okresného kola.  
Január :  Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí.  

Do okresného kola postúpili : I. kat. Peter Sihelský III.A,  II. kat. Samuel Hajtol IV.A,   

III. kat. Laura Lauková VII.A a Veronika Poliaková.  

V okresnom kole žiaci nezískali umiestnenie. 
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 Literárno-dejepisná exkurzia, Banská Bystrica – žiaci si prezreli Pamätník SNP.  

Prezreli sme si stálu expozíciu múzea aj interaktívnu časť pripravenú k 75. výročiu SNP. 

V Bábkovom divadle na Rázcestí sme si pozreli predstavenie Gulliverove cesty. 

 Marec : Hviezdoslavov Kubín  66. ročník – súťaž v prednese poézie a prózy.  

Umiestnení na 1. mieste I. kat. Samuel Hajtol IV. A a Janka Smolíková II.A /poézia/, Lívia 

Paučová III.A /próza/ z  II. kat.  Elena Strapková VI.A /poézia/, Terézia Lauková 

VI.A/próza/ z  III. kat. Laura Lauková VII.A /poézia/, Veronika Poliaková VII.A a Zuzana 

Šoltésová IX.A /próza/.  

Obvodné kolo sa nekonalo pre mimoriadnu situáciu počas COVID-u-19. 

 

Pri PK SJL pracovali záujmové útvary:  Cvičenia zo SJL  pre 9.roč., na ktorom sa žiaci 

pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Hravá slovenčina pre 5. ročník. 

Redakčný krúžok, ktorý tvorí školský časopis Záškolák a prispieva k rozvíjaniu tvorivosti 

a samostatnosti žiakov. 

              

Úlohy z plánu PK nesplnené z dôvodu prerušenia vyučovania  

Marec : Výstavka kníh slovenskej a cudzojazyčnej literatúry 

Apríl : Čitateľský maratón ku Dňu detskej knihy, Celoslovenské testovanie 9 

Máj : Súťažný diktát, rozhlasová relácia Martin Kukučín 160. výročie narodenia. 

 

Vyhodnotenie práce PK cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk  

 

Mgr. Jarmila Malčeková – vedúca PK – vyučujúca anglického jazyka na I. a II. stupni,                

Mgr. Petronela Dančová – členka PK – vyučujúca anglického jazyka na I. a II. stupni,                 

Mgr. Renáta Kocúrová  – členka PK – vyučujúca anglického jazyka na I. stupni,                             

Mgr. Alžbeta Ševčíková – členka PK – vyučujúca nemeckého jazyka na II. stupni                  

Mgr. Janka  Motošková – členka PK – vyučujúca anglického jazyka na 1. stupni 

            

Počas školského roka sme sa snažili rozvíjať všetky 4 rečové zručnosti - t.j. – ústny 

prejav, posluch s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a tiež 

jazykové kompetencie, s výnimkou obdobia počas mimoriadnej situácie, kedy sme 

rozvíjali len 3 rečové zručnosti -  posluch  s porozumením, čítanie s porozumením a 

písomný prejav. Snažili  sme sa získavať jazykové a nejazykové poznatky o krajinách, 

ktorých jazyk sa žiaci učia.  

Na vyučovacích hodinách sme uplatňovali metódu CLILu v anglickom jazyku, 

implementovali sme nové inovatívne metódy do vyučovacieho procesu. 

Využívali sme všetky možnosti uplatnenia IKT pri vyučovaní CJ.  

Využívali sme výukové programy, e-learningové on-line cvičenia a testovania, iTOOLS 

a Test Buildery k učebniciam Projekt 3. a 4. edícia na hodinách ANJ a tiež Classroom 

Presentation Tools k učebnici Explore Together 1 v 3. ročníku.  

Výučbu sme dopĺňali precvičovaním anglického jazyka prostredníctvom webových stránok 

www.viemepoanglicky.sk, https://elt.oup.com/student/project  a iných. 

Na hodinách NEJ  si žiaci zábavnou a zároveň edukatívnou formou precvičovali nemčinu 

on line na internetovej stránke www.goethe.de a iných.                                                                                  

Pravidelne sme na vyučovacích hodinách pracovali s interaktívnou tabuľou, využívali sme 

prístup k databáze testov na stránke www.alfbook.sk, ktorý škola zakúpila v rámci 

projektorých aktivít.  

Pri rozvíjaní jazykových zručností sme sa zamerali na komunikáciu, snažili sme sa naučiť 

žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku.  

http://www.viemepoanglicky.sk/
https://elt.oup.com/student/project
http://www.goethe.de/
http://www.alfbook.sk/
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Snažili sme sa zvyšovať jazykovú úroveň ústnych ale aj písomných prejavov žiakov, 

zdokonaľovať správne používanie vybraných jazykových prostriedkov.  

Viedli sme žiakov k samostatnosti v štúdiu jazyka a dali sme im dostatok priestoru pre 

tvorivú prácu. Rozvíjali sme tvorivé a kritické myslenie žiakov v projektovej práci a v 

tvorbe PWP prezentácií, ktoré žiaci často prezentovali pred spolužiakmi.   

 

Využívali sme prácu s časopiseckou a inou cudzojazyčnou literatúrou a slovníkmi. 

Naďalej sme rozvíjali digitálnu a čitateľskú gramotnosť žiakov. 

 

Vyhodnotenie uskutočnených aktivít do 16.3. 2020 – do prerušenia vyučovania  z dôvodu 

pandémie.  

V septembri – 26.9. -  sme si na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka 

pripomenuli Európsky deň jazykov, formou PPT prezentácie a prostredníctvom stránky 

www.edl.ecml.at  strávili žiaci hodiny aktívne, tvorivo a zábavne . 

V septembri a októbri sme začali pripravovať žiakov na školské a okresné kolá 

olympiády z ANJ a NEJ.  

 19. novembra sa 24 žiakov II. stupňa zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku v kine Apollo v Lučenci,  ktoré pravidelne organizuje Divadelné centrum 

z Martina.                                                                                                                                                                    

Pre žiakov 6. - 9. ročníka bolo pripravené predstavenie o jednovaječných dvojičkách 

Jackovi a Joem - dvojjazyčná anglicko-slovenská divadelnej inscenácii, ktorá bola 

koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. 90 % hovoreného slova v angličtine bolo 

doplnené vsuvkami v slovenskom jazyku, aby sa nestratili ani menej zdatní žiaci.      

Dňa 12. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka.  

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.                                                                                                                           

V 1. A kategórii súťažili žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:                                                      

1. miesto: Lauková Laura                                                                                                                      

2. miesto: Poliaková Veronika                                                                                                                             

3. miesto: Gondová Liliana, Mochťáková Bianca.   Všetky žiačky boli zo VII. A triedy.  

V 1. B kategórii sa školského kola zúčastnilo šesť žiakov. Na 1. mieste sa umiestnila 

Lenka Tušimová . Na 2. mieste Monika Sojčiaková  a na 3. mieste Zuzana Šoltésová. 

Všetky žiačky boli z IX. A triedy. Školského kola sa zúčastnili aj ďalší žiaci: Mišík D. / 8. 

A/, Štrba M. / 9.A/, Peťko M. / 9. A/.  

Keďže žiaci nedosiahli dostatočný počet bodov, nepostúpili do okresného kola.                           

Olympiáda v cudzom jazyku je náročná z hľadiska pravidelnej prípravy žiakov.  

Práca s textom, so slovnou zásobou, s rôznymi gramatickými javmi, s frázami, posluch aj 

čítanie s porozumením a taktiež konverzácia v angličtine aj nemčine sa dajú zvládnuť len 

vtedy, ak žiak pracuje s cudzím jazykom pravidelne a nad rámec učebných osnov, čo sa 

žiakom veľmi nechce, môžno by do budúcnosti pomohla aj väčšia podpora zo strany 

rodičov. 

 V decembri sme pripravili vyučovacie hodiny venované vianočným sviatkom a zvykom 

v krajinách anglicky a nemecky hovoriacich. 

 

Úlohy z plánu PK nesplnené z dôvodu prerušenia vyučovania:                                                      

1. Výstavka cudzojazyčnej literatúry,                                                                                                        

2. vyučovacie hodiny venované veľkonočným sviatkom a zvykom v jednotlivých krajinách 

anglicky a nemecky hovoriacich,                                                                                                                

3. zapojenie sa do medzinárodne súťaže v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ pod názvom 

ENGLISH STAR, 

http://www.edl.ecml.at/
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4. triedne kolá súťaže o najbohatšiu slovnú zásobu v anglickom jazyku pre žiakov 2.- 5. 

ročníka a v nemeckom jazyku pre žiakov 7. ročníka, 

5. triedne kolá súťaže o najlepšieho čitateľa v anglickom jazyku pre žiakov 6. – 9. ročníka  

a v nemeckom jazyku pre žiakov 8. – 9. ročníka, 

6. projektová súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. ročníka na vybranú tému, 

7. exkurzia do Britského a Amerického centra, Nemeckej študovne vo Vedeckej knižnici 

v Banskej Bystrici, navšteva predajne cudzojazyčnej literatúry Albion Books a 

Oxfordbookshop - Megabooks so žiakmi 8. a 9. ročníka, 

8. účasť sa  divadelnom predstavení v anglickom jazyku pre I. stupeň, 

9. účasť vyučujúcich na seminároch, školeniach a iných vzdelávacích aktivitách 

zameraných na cudzie  jazyky, 

10. zapojenie sa do e- testovania žiakov 8. ročníka v anglickom jazyku. 

Dištančné vzdelávanie: 

 Práca žiakov počas dištančného vzdelávania bola veľmi individuálna.  

Boli žiaci, ktorí mali možnosť pripojenia na internet. Ďalší žiaci mali prístup k internetu 

ale iba v mobile, s obmedzenými možnosťami, ktorým sa zadania na vypracovanie 

v niektorých formátoch nedali otvoriť. Prípadne mali málo kvalitné mobily.  

Ďalšou skupinou boli žiaci bez pripojenia na internet, ktorým sa úlohy zadávali v tlačenej 

forme prostredníctvom asistentov učiteľa, raz týždenne.  

Niektorí žiaci, si vyžadovali aj individuálnu telefonickú konzultáciu k riešeniu zadaných 

zadaní a úloh.  Niektorí žiaci pracovali pravidelne, dennodenne a zodpovedne. Žiaci 

vyšších ročníkov dokázali pracovať samostatne.  

Žiaci nižších ročníkov a slabší žiaci väčšinou potrebovali podporu  a pomoc zo strany 

rodičov alebo starších súrodencov. Bola skupina žiakov, ktorá pracovala veľmi málo alebo 

vôbec nič. Títo žiaci boli preskúšaní. 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh v rámci predmetovej komisie matematiky, fyziky, 

techniky a informatiky.  

 

      Vedúca PK: Mgr. Petra Komárová  

Členovia: Mgr. Katarína   Sluková,   Ing. Kvetoslava Poliaková, Mgr. Miriam 

Jakubove, Mgr. Ján Balážik, Mgr. Petronela Dančová, Mgr. Jarmila Malčeková 

Vyhodnotenie súťaží: 

Pytagoriáda  
Elena Strapková – úspešný riešiteľ školského kola 

Liliana Gondová – úspešný riešiteľ školského kola 

Okresné kolo zrušené kvôli mimoriadnej situácii COVID – 19 

Matematická olympiáda:  
5. ročník:  - riešitelia okresného kola - Lara Tamášová – 8. miesto, 

Viktória Ľalíková – 9. miesto, Nela Ľalíková – 10. miesto 

6. – 8. ročník: okresné kolo bolo zrušené kvôli mimoriadnej situácii COVID – 19 

 

Matematický klokan – súťaž sa uskutočnila 8. júna 2020 pre žiakov 5. ročníka, ktorí 

boli v škole, ostatní žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí nechodili do školy – prebiehala súťaž 

online podľa osobitého rozvrhu od 8. – 12. 6. 2020.  

Štartovné bolo 4€/na 1 žiaka. 2€/na 1žiaka prispelo ZRŠ.  

Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov II. stupňa. 
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 5.ročník: N. Ľalíková, M. Valach, T. Berky, I. Oláh, M. Oláh, Ľ. Rendek – písali 

v škole 

     V. Ľalíková, L. Popovič, M. Roziková, S. Barcaj – písali online z domu  

 6.ročník: J. Čipčala, E. Strapková, T. Lauková, R. Berky – písali online z domu 

 7.ročník: Jamnický, Jamnická, Gondová, Lauková, Poliaková – písali online z 

domu 

 8.ročník: Fekiačová, Hangonyi, Tamáš, Hronec – písali online z domu  

 9.ročník: Šoltésová, Hronec – písali online z domu 

 

iBOBOR – celoslovenská informatická súťaž. 

  

Kategória: Bobrík – 8 úspešných riešiteľov 

Nela Ľalíková, Lukáš Popovič, Timotej Račko, Viktória Ľalíková, Matej Valach,  

Daniela Salajová, Tibor Berky, Viktória Tóthová 

Kategória: Benjamín – 4 úspešní riešitelia 

Adam Hraško, Veronika Poliaková, Ján Lauko, Adam Jamnický 

Kategória: Kadet – 1 úspešný riešiteľ :  Matej Hronec 

 

MAKS – celoslovenská korešpondenčná matematická súťaž   

                3. – 4. miesto v rámci Slovenska:  

 Liliana Gondová, Laura Lauková – ako dvojica 

 Adam Jamnický – ako jednotlivec 

 

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: 

Uskutočnilo sa 20. 11. 2019, testovanie písali žiaci v troch skupinách – žiaci bez 

obmedzenia a žiaci s obmedzením – I. skupina obmedzenia. Zúčastnilo sa ho 27 žiakov,  

Z toho 7 žiakov IVP a 6 žiakov SZP.  

Najúspešnejší žiaci: 

V.A:  Lara Tamášová,  

 Nela Ľalíková, Viktória Ľalíková, Matej Valach 

V.B:  René Berky 

 Timotej Mánik 

Priemerná úspešnosť školy bola 49,3%.  Priemerná úspešnosť SR – národný priemer 

63,4% . Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -14,1%. Rozdiel 

bol veľký a spôsobený hlavne tým, že žiaci zo SZP a integrovaní nezvládnu takéto 

testovanie, ich sumárne hodnotenie v rámci 1. stupňa či 4. ročníka je ovplyvnené 

individuálnym prístupom, pozitívnou motiváciou, ale aj usmerňovaním samostatnej práce 

žiaka učiteľom, čo pri testovaní nie je možné. 

 

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka: 

Testovanie bolo zrušené z dôvodu prerušenia vyučovania na školách ohľadne COVID-19 

 

e- testovanie:   23.10.2019 E-testovanie piatakov – písalo 26 žiakov 5. ročníka 

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 41,9% 

Najúspešnejší žiaci: Viktória Ľalíková, Matej Valach, Nela Ľalíková 

 

6.11.2019     E-testovanie piatakov – písalo 25 žiakov 5. ročníka 

S výsledkami sme neboli spokojní, ale výsledok zodpovedal vedomostnej a sociálnej 

úrovni žiakov. Žiaci, ktorí boli v 4. ročníku hodnotení výbornou známkou a sú schopní 

samostatne pracovať, dosiahli dobré výsledky. 



15 

 

INFORMATIKA – predmet zaradený k profilácii školy, v rámci voliteľných hodín 

navýšená hodinová dotácia v ŠkVP. 

V 5. a 6. ročníku mali žiaci predmet 2 hodiny týždenne.  

V 7. a 8. ročníku mali tí žiaci, ktorí majú zavedený predmet nemecký jazyk, informatiku 1 

hodinu do týždňa. Ale žiaci, ktorí nemajú zavedený predmet nemecký jazyk majú 

informatiku 2 hodiny do týždňa.  

V 9. ročníku mali žiaci informatiku 1 hodinu do týždňa v rámci voliteľných hodín.  

Predmet bol klasifikovaný v 1. polroku. V 2. polroku počas mimoriadnej situácie COVID-

19 bol predmet uzavretý slovom absolvoval. 

 

TECHNIKA 

Žiakov viac zaujímajú praktické veci ako teoretické. Na hodinách žiaci vyrábajú rôzne 

výrobky, často pracujú v skupinách, ale aj varia rôzne dobroty. Vyučujúci využívajú na 

vysvetľovanie učiva metódy praktickej ukážky, výkladu, ako aj prezentácie na dané témy. 

Žiaci sú známkovaní za písomné práce a praktické veci.  

Predmet bol klasifikovaný v 1. polroku. V 2. polroku počas mimoriadnej situácie COVID-

19 bol predmet uzavretý slovom absolvoval. 

 
Exkurzia za vedou a technikou - 11.10. 2019 sa 43 žiakov 6. až 9. ročníka zúčastnilo 

exkurzie Za vedou a technikou do Košíc.  

Pedagogický dozor: Ing. Kvetoslava Poliaková – vedúca akcie, Mgr. Katarína Sluková, 

Mgr. Petra Komárová 

Cieľom bolo rozšíriť vedomosti a poznatky z oblasti fyziky, informatiky a geografie – 

návšteva SteelParku Košice, Slovenského technického Múzea v Košiciach, centra mesta 

Košice. 

 

Výstavka ovocia a zeleniny 

V mesiaci október sa na škole konala výstavka ovocia a zeleniny, ktorú sa podarilo 

zrealizovať žiakom 5. a 6. ročníka a vyučujúcim Mgr. Kataríne Slukovej, Mgr. Petronele 

Dančovej a Mgr. Daniele Kovářovej. Výstavka vhodne doplnila interiér prízemia hlavnej 

budovy.   

Výstavka Halloweenskych tekvíc – súťaž tried 2. stupňa 

V mesiaci október sa na škole konala aj výstavka tekvíc, ktorej sa zúčastnili všetky triedy. 

Vyučujúce: Mgr. Katarína Sluková, Mgr. Petronela Dančová a Mgr. Daniela Kovářová. 

 

    Od 5.5. 2020 bol upravený pôvodný rozvrh podľa indikatívnej týždennej záťaže žiakov, 

čomu zodpovedala uvedená týždenná dotácia predmetov.  

Matematika  

5. ročník: 5 hodín => 3 hodiny 

6. ročník: 5 hodín => 2 hodiny 

7. ročník: 4 + 1 hodín => 3 hodiny (1hodina len tí žiaci, čo nemajú NEJ) 

8. ročník: 4 + 1 hodín => 3 hodiny (1hodina len tí žiaci, čo nemajú NEJ) 

9. ročník: 5 + 1 hodín => 4 hodiny (1hodina len tí žiaci, čo nemajú NEJ) 
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Fyzika 

6. ročník: 2 hodiny => 1 hodina  

7. ročník: 1 hodina => 1 hodina  

8. ročník: 2 hodiny => 1 hodina  

9. ročník: 1 hodina  

Informatika  

6. ročník:  2 hodiny => 1 hodina 

7. ročník: 1 hodina => 1 hodina 

Technika – hodiny sme zrušili v rozvrhu, lebo nebolo možné naplniť cieľ predmetu pri 

stanovenej indikatívnej záťaži žiakov. Predmet bol zaradený medzi komplementárne 

vzdelávacie oblasti, napriek tomu vyučujúci zadávali žiakom návrhy na praktické 

činnosti. 

Práca žiakov počas dištančného vzdelávania 

Matematika 

5. ročník: 

V.A: 4 žiaci sa zapájali aktívne a okamžite po zadaní úloh, 6 žiaci sa snažili plniť úlohy 

načas, 5 žiaci sa zapájali sporadicky, preto im boli doručované zadania v písomnej 

forme cez asistentov učiteľa. 

V.B: 2 žiaci sa zapájali aktívne a okamžite po zadaní úloh, 1 žiak sa snažil plniť úlohy 

načas aj keď mu to veľmi nešlo, ostatní žiaci sa zapájali sporadicky alebo vôbec, preto 

im boli doručované zadania v písomnej forme cez asistentov učiteľa. 

6. ročník: 5 žiaci reagovali na zadané úlohy okamžite, ďalší dvaja sa zapájali sporadicky 

a ostatní sa nezapájali ani po vyzvaní vyučujúcimi, preto boli preskúšaní z prebratého 

učiva počas dištančného vzdelávania. 

7. ročník: 9 žiakov bolo aktívnych, niektorí z nich reagovali okamžite a 6 žiakov  

pracovalo sporadicky alebo až po vyzvaní vyučujúcimi. 

8. ročník: 7 žiakov bolo aktívnych, snažili sa plniť úlohy načas, ostatní žiaci sa zapájali 

sporadicky, po vyzvaní vyučujúcou. 2 žiaci sa nezapojili vôbec.   
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9. ročník: Celkom pekne pracovala celá trieda až na troch žiakov, 2 žiaci sa zapájali 

veľmi málo, až po vyzvaní vyučujúcou si dopísali poznámky. Jeden žiak, ktorý prepadol 

v 1. polroku a pracoval veľmi málo (aj napriek dostupnej technike) bol preskúšaný. 

Fyzika 

6. ročník: 5 žiaci reagovali na zadané úlohy okamžite, ďalší dvaja sa zapájali sporadicky 

a ostatní sa nezapájali ani po vyzvaní vyučujúcimi, preto boli preskúšaní z prebratého 

učiva počas dištančného vzdelávania. 

7. ročník: 10 žiakov bolo aktívnych, niektorí z nich reagovali okamžite a 5 žiakov 

sporadicky alebo až po vyzvaní vyučujúcimi. 

8. ročník: 8 žiakov bolo aktívnych, snažili sa plniť úlohy načas, 4 žiaci sa zapájali 

sporadicky, po vyzvaní vyučujúcou. 1 žiak sa nezapojil vôbec, bol preskúšaný.   

9. ročník: Celkom pekne pracovala celá trieda až na troch žiakov, títo nerobili ani po 

vyzvaní vyučujúcou. Nakoniec si aspoň dopísali poznámky a boli preskúšaní 

z preberaného učiva počas dištančného vzdelávania. 

 

Vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov v rámci predmetovej komisie : 

geografia, biológia, chémia, environmentálna výchova, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu/ základy ošetrovateľstva. 

PK pracovala v zložení – Mgr. Katarína Sluková (vedúca PK), PaedDr. Renata Tóthová, 

RNDr. Katarína Golianová, Mgr. Jarmila Malčeková, Ing. Kvetoslava Poliaková. 

Práca  PK sa riadila podľa vopred vypracovaného plánu . V každom ročníku od 5.- 9. sme 

pracovali podľa školského vzdelávacieho programu, platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. Využívali sme vhodné pedagogické metódy, formy práce, 

učivo sme aktualizovali.  

Venovali sme sa začleneným žiakom, žiakom so SZP a to individuálnym prístupom.  

Na hodinách sme využívali IKT, pracovali sme s interaktívnou tabuľou. Zaraďovali sme 

prvky environmentálnej výchovy a prvky protidrogovej prevencie. V predmetoch sme 

uplatňovali finančnú gramotnosť. Talentovaných žiakov sme zapájali do súťaží. 
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Úspešnosť našich žiakov v súťažiach bola  nasledovná : 

Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G  

  Tibor Berky     riešiteľ     

  Daniela Salajová   riešiteľ 

  Matej Valach    riešiteľ 

6. a 7.ročník Liliana Gondová   9.miesto – úspešný riešiteľ 

 - ostatní žiaci sa nezúčastnili z dôvodu lyžiarskeho výcviku  

8.a 9.ročník –kategória E 

- nezúčastnili sa  z dôvodu lyžiarskeho výcviku 

Žiakov pripravovala vyučujúca  Katarína Sluková. 

Biologická olympiáda 

kategória D  (okresné kolo ) : 

- neuskutočnila sa 

kategória C (okresné kolo) : 

-teoreticko-praktická časť 

8. a 9.ročník –  Magdaléna Majkútová  3.miesto – úspešný riešiteľ 

               Zuzana Šoltésová   5.miesto – úspešný riešiteľ 

               Dušan Mišík    9.miesto – úspešný riešiteľ 

Žiakov  pripravovala zástupkyňa školy Renáta Tóthová. 

Chemická  olympiáda 

- školské kolo – Zuzana Šoltésová, Matej Hronec 

- kategória D (okresné kolo) – dištančná forma – naši žiaci nesúťažili. 

Žiakov pripravovala riaditeľka školy Katarína Golianová. 

Priebeh vzdelávania počas mimoriadnej situácie 

Od 16.03.2020 – 30.06.2020 bolo z dôvodu ochorenia COVID – 19 vyučovanie prerušené. 

Na základe odporučenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vyučovanie predmetu Geografia počas tohto obdobia prebiehalo prostredníctvom 

rôznych foriem dištančného vzdelávania: on – line prostredníctvom webového portálu 

Edupage, e – mailovou komunikáciou a komunikáciou cez aplikáciu Messenger/ 

Facebook,  kde sme sa žiakom snažili sprostredkovať základné učivo alebo opakovať 

a prehlbovať už prebraté učivo. Žiakom, ktorí nemali prístup na internet boli zadania 

zasielané prostredníctvom pedagogických asistentov. Počas práce sme využívali formu 

práce s učebnicou, atlasom, pracovali sme tiež pomocou rôznych prezentácii a videí. 
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Žiakom boli tiež zadávané rôzne projektové práce. Námety sme čerpali z mnohých 

internetových zdrojov.  

Väčšina žiakov pracovala aktívne a plnila zadania zodpovedne. Tí žiaci, ktorí si z rôznych 

dôvodov počas mimoriadnej situácie nesplnili podmienky na hodnotenie predmetu boli 

preskúšaní. Obsah preskúšania bol prispôsobený upraveným cieľom vzdelávania podľa 

ŠPÚ, pričom sa zohľadnili individuálne podmienky žiaka.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 9.ročník 

Vyučovala sa jedna hodina do týždňa v prvom polroku, podľa UO ako minulý školský rok. 

Učebné osnovy boli splnené. Predmet sa klasifikuje, ale známka sa nezaratúva do 

celkového priemeru žiaka. Predmet vyučovala zástupkyňa školy Renáta Tóthová. 

Základy ošetrovateľstva – 9.ročník 

Vyučovala sa jedna hodina do týždňa  v druhom polroku, podľa UO ako minulý školský 

rok. Predmet sa nehodnotil známkou, len slovom absolvoval, pretože nebol splnený cieľ 

predmetu, neboli vytvorené podmienky pre splnenie cieľa.  

Predmet vyučovala pani zástupkyňa Tóthová. 

Environmentálna výchova – je súčasťou profilácie školy, ako samostatný predmet sa 

vyučuje len v 5.-6. ročníku 1 hodina /týždenne v rámci voliteľných hodín. 

 Predmet vyučovala p. uč. Poliaková. 

Exkurzie 

Návšteva psieho útulku 

V mesiaci október v rámci „Svetového dňa zvierat“ sa naša škola zapojila do II. ročníka 

finančnej a  materiálnej zbierky s cieľom podporiť „Psí útulok Ľadovo“. 

Naša zbierka sa rozrastala nielen po finančnej, ale aj po materiálnej stránke, a to o staré 

deky, koberce, hračky a v neposlednom rade o krmivo v podobe granúl a rôznych konzerv. 

         Následne dňa 18.10. 2019 sa výber žiakov II. stupňa zúčastnil exkurzie do psieho 

útulku. Zamestnanci psieho útulku sa potešili nielen materiálnej, ale aj finančnej zbierke 

v hodnote 40€. Ako poďakovanie si pripravili prednášku v rámci ktorej sa naši žiaci 

dozvedeli o chode psieho útulku a vyskúšali si venčenie psov a vžili sa do práce 

dobrovoľníkov v útulku. 

Po prednáške sme sa presunuli na cintorín spoločenských zvierat a našu exkurziu sme 

ukončili návštevou fotovoltaickej elektrárne Ľadovo. Zamestnanci elektrárne si pre 

žiakov pripravili náučnú prednášku a prezentáciu, prostredníctvom ktorej sa žiaci 

oboznámili so samotnou výrobou elektrickej energie pomocou fotovoltaických článkov 

ako i s prevádzkou elektrárne a následne sa zúčastnili krátkej prehliadky po elektrárni, 
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ktorú nám spríjemňovalo pekné počasie. Po pekne strávenom dni sa žiaci vrátili domov 

plní zážitkov a nových informácií. Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Ing. Kvetoslava 

Poliaková.  

Besedy 

Beseda Biela pastelka 

V novembri sa uskutočnila beseda  pre žiakov druhého stupňa s dvomi členkami z Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Deťom porozprávali o verejnej zbierke „Biela 

pastelka“ na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Rozprávali o aktivitách, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ukázali im nácvik 

pohybu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma, rôzne činnosti – ako varia, 

upratujú, vykonávajú osobnú hygienu, ako sa slabozraký podpisuje na pošte. Deti si mohli 

niektoré tieto činnosti vyskúšať. Obe členky boli zrakovo postihnuté, preto o to viac bola 

beseda pre žiakov veľmi prínosná a hodnotná. 

Zbierka  „Biela pastelka“ 

Tento rok sa konal už 18. ročník národnej zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je 

občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a 

príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Svoje služby, poradenstvo a aktivity 

poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. 

apríla 1990. Aj naša škola sa zapojila do tejto vysoko humánnej akcie.  

Zbierka prebiehala 21.septembra 2020.  

Relácie 

Svetový deň zvierat – 4.10.2020  - reláciu uskutočnili Veronika Poliaková a Laura 

Lauková pod vedením p. uč. Poliakovej.V rámci relácie nám pripomenuli, že zvieratá sú 

súčasťou a krásou nášho života a že život bez nich si už nevieme predstaviť. Pripomenuli 

nám, že zviera nie je vec, ale je to živá bytosť a aby aj naša škola naplnila poslanie  

 

Vyhodnotenie  činnosti v špeciálnych triedach – výber z činnosti.  

Vedúca MZ špeciálnych tried: Mgr. Mária Bariová 

 

Monitorovali sme správanie sa žiakov, viedli ich k dodržiavaniu  ľudských práv,  k rozvoju  

medziľudských vzťahov a k zdravému spôsobu komunikácie s rovesníkmi a staršími 

spolužiakmi. Spolupracovali s Obecným úradom v Lovinobani, oddelením sociálnej 

kurately ÚPSVa R v Lučenci, Policajným útvarom v Lovinobani.  
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V mesiaci september sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka spája 

školy. Vyrobili sme záložky, ktoré sa odoslali na výmenu s vybranou partnerskou školou: 

Základná škola Lehota pod Vtáčnikom.  

V októbri, v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec navštívila 2.ŠT spolu so 

žiakmi deviateho ročníka na hodine katolíckeho náboženstva rímsko-katolícky kostol 

v Lovinobani. Svojou modlitbou sme poprosili o pokoj a jednotu v rodinách, medzi 

národmi a na celom svete.  

Zapojili sme sa do výstavky o najkrajšiu tekvicu a získali sme sladkú odmenu. Pri 

blížiacej sa Pamiatke zosnulých navštívila 2.ŠT miestny cintorín v Lovinobani.  

Pri kríži vyučujúce pozapaľovali čajové sviečky. Každý venoval svoju myšlienku niekomu 

blízkemu a popremýšľali sme nad otázkami medzi nebom a zemou.  

Projektového vyučovania v rámci Eko – Envi dňa sa zúčastnila 1.špeciálna trieda 

spolu so žiakmi 1. stupňa. Deň bol zameraný na tvorbu plagátov s environmentálnou 

tematikou, triedenie odpadu. Žiaci pripravovali z ovocia a zeleniny zdravé nápoje. 

Vytvorili výstavu z jesenných plodov. 

V novembri sa 2.ŠT zapojila do výtvarnej súťaže Ochranárik. Vo výtvarnej súťaži 

Chutné maľovanie získal Adam Rendek 1.miesto v školskom kole.  

Týždeň boja proti drogám sa uskutočnil v dňoch 14. a 15. novembra 2019.  

Žiakov navštívil záchranár pán Valach a pani Gubániová – Poradňa zdravia Lučenec.. 

Žiaci vytvorili pekné postery, športovali a zúčastnili sa tvorivých dielní. V rámci výtvarnej 

súťaže Chutné maľovanie vytvorili výkresy, v školskom kole tejto súťaže získal 1. miesto 

Adam Rendek.   

Do 2. špeciálnej triedy vstupovali so svojimi aktivitami aj Mgr. R. Flešková,  

Mgr. P. Komárová, Mgr. D. Kovářová. Prezentácie, prednášky a rozhovory sa niesli 

v duchu škodlivosti drog a alkoholu, oboznamovania sa s ľudskými právami, kyberšikana, 

gamblerstvo.  Žiaci boli aktívni. Zúčastnili sa besedy – Únia nevidiacich. 

Pasovanie prvákov z 1.ŠT v školskom klube sa nieslo v duchu „Malý žiačik ide do 

školy“.  V decembri sme sa zúčastnili školskej Vianočnej besiedky v telocvični.  

Vianočná besiedka sa niesla v duchu vianočných kolied a programu jednotlivých tried. 1. 

špeciálna trieda získala špeciálnu cenu za vyzdobenú triedu. 1.a 2. ŠT sa zapojili do 

výtvarnej súťaže Najkrajšia Vianočná pohľadnica, ktorú organizovala ZŠ s MŠ 

Halič. Žiačka M. Oláhová 5. ročník získala v súťaži 1. miesto a žiačka D. Balogová 7. 

ročník získala pochvalný list. Žiaci 2. špeciálnej triedy vypísali vianočné pohľadnice 

a odoslali poštou svojim rodinám.  
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Február sa niesol v znamení lásky. Žiaci na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej 

výchovy vyrábali Valentínky a pomáhali s výzdobou školského vestibulu Výzdoba sa 

niesla vo Fašiangovom a Valentínskom duchu. 

Žiaci 1. špeciálnej triedy sa v školskom klube detí zúčastnili speváckej súťaže ŠKD 

má talent a karnevalu.  

Žiaci 1.ŠT spolu s  vybranými žiakmi 2.ŠT dňa  3.3.2020 pred vyhlásením mimoriadnej 

situácie vyvolanej vírusom COVID 19 spolu so žiakmi 1. stupňa absolvovali exkurziu do 

Novohradského múzea a Novohradskej knižnice v Lučenci. V múzeu aj v knižnici nás 

veľmi pekne privítali. V knižnici nás oboznámili s priestormi knižnice, odhalili nám 

tajomstvá knižiek a vypočuli si rozprávku. V múzeu sme sa dozvedeli o tajomstvách vlny. 

Žiaci boli pozornými, disciplinovanými poslucháčmi a boli pochválení.  

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.  

Ďalšie naplánované aktivity špeciálnych tried sa v nasledujúcich mesiacoch z dôvodu 

pandémie COVID 19 neuskutočnili.  

 

Vyhodnotenie ročného plánu predmetovej  komisie  DEJEPIS, OBČIANSKA 

NÁUKA, ETICKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

 

Vedúca PK: Mgr. Radoslava Flešková - dejepis 

Členovia predmetovej komisie: 

Mgr. František Koščák - katolícka náboženská výchova,  

od  3. 12. 2019 Mgr. Tomáš Székely 

Mgr. Samuel Velebír - učiteľ evanjelickej náboženskej výchovy 

Mgr. Renáta Kocúrová - etická výchova I. stupeň 

Mgr. Hedviga Reháneková – etická výchova  II. stupeň 

Mgr. Miroslava Stieranková - občianska náuka  6. A, 7. A, 9. A 

Mgr. Jarmila Malčeková - občianska náuka 8 . A 

Dejepis – v predmete dejepis sme sa okrem iných úloh a cieľov zameriavali na výchovu k 

ľudským právam, multikultúrnu výchovu, pripravovali sme žiakov na dejepisnú 

olympiádu, implementovali sme inovačné pedagogické metódy s využitím informačných a 

komunikačných technológií vo vyučovacom procese, rozvíjali kľúčové kompetencie 

žiakov v súlade so ŠkVP, - pravidelne  sme vyhodnocovali  úroveň vedomostí a zručností 

žiakov. 

Zrealizované boli rozhlasové relácie: 

September:  75.výročie SNP, vytvorená nástenka k danej problematike, 

zodpovedná  Flešková 

Október:  25. 10. - Výročie Martinskej deklarácie, zodpovedná  Flešková 

November: 17. November – Deň boja za slobodu a demokraciu, zodpovedná  Flešková – 

15.11.2019 bola rozhlasová relácia na tému 30. výročia Nežnej revolúcie.  

Pripravila p. uč. Flešková a žiačky 9. A Zuzana Šoltésová a Magdaléna Majkútová. 
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Január  2020:  Vznik SR a  výročie oslobodenia Lučenca počas druhej svetovej vojny, 

vytvorená nástenka k danej problematike, zodpovedná  Flešková                              

7. 11. 2019 sa uskutočnila dejepisno - literárna exkurzia do Banskej Bystrice. 39 žiakov 

z 5.-9. ročníka si najprv pozreli predstavenie Gulliverove cesty v Divadle na Rázcestí. 

Zaujímavou formou boli oboznámení s herectvom na scéne, bábkoherectvom, rôznymi 

kulisami, kostýmami, hraním na chodúľoch a nechýbalo aj ponaučenie, ako sa majú k sebe 

správať. Potom sme navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde sme si pred 

vstupom prezreli vojnovú techniku použitú počas SNP, po vstupe do budovy sme si v 

úvode pozreli krátky film bez slov k problematike 2. svetovej vojny, potom sme si prezreli 

stálu expozíciu SNP a nakoniec žiakov najviac zaujala interaktívna expozícia k 75. výročiu 

SNP. P. uč. Flešková vytvorila fotodokumentáciu, ktorú bude používať na hodinách 

dejepisu. 

Rozvoj vedomostí u žiakov bol podporovaný a prehlbovaný v rámci dejepisnej 

olympiády, na ktorú sa žiaci pripravovali od septembra 2019. 

 

26. 11. 2019 sa p. uč Flešková zúčastnila na zasadnutí hodnotiacej komisie Okresného kola 

Dejepisnej olympiády v CVČ Lučenec ako členka okresnej komisie DO. 

Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 23.1.2020. Súťažiaci v jednotlivých 

kategóriách:  Kategória F – 6. ročník: Elena Strapková, Terézia Lauková 

Kategória E – 7. ročník: Adam Jamnický, Veronika Poliaková, Liliana Gondová 

Kategória D – 8. ročník: Maximilián Peťko – pre nemoc sa nezúčastnil 

Kategória C – 9. ročník: Matej Hronec, Andrej Popovič 

Úspešní riešitelia: Elena Strapková, Adam Jamnický, Matej Hronec, Andrej Popovič –

postúpili do okresného kola. 

Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo v Lučenci 14. 2. 2020. Adam Jamnický 

získal 5. miesto v kategórii F – 6. ročník. a Andrej Popovič, Matej Hronec boli 

úspešní riešitelia vo svojej súťažnej kategórii C – 9. ročník. 

Žiakov pripravovala vyučujúca predmetu dejepis p. uč. Flešková. 

 

Od 16.03.2020 – 30.06.2020 z dôvodu pandémie COVID – 19 prebiehalo vyučovanie 

prostredníctvom rôznych foriem dištančného vzdelávania: on – line prostredníctvom 

webového portálu Edupage, e – mailovou komunikáciou a komunikáciou cez aplikáciu 

Messenger/ Facebook,  kde sme sa žiakom snažili sprostredkovať základné učivo, alebo 

opakovať a prehlbovať už prebraté učivo.  

Počas práce sme využívali formu práce s učebnicou, pracovali sme tiež pomocou rôznych 

prezentácii a videí. Žiakom boli tiež zadávané rôzne projektové práce. Využívané boli 

vzdelávacie programy na opakovanie a upevňovanie učiva AlfBook, webový portál 

www.ucimenadialku.sk  ako aj televízne vysielanie relácie Školský klub na RTVS 2 – 

hlavne téma Mária Terézia a jej reformy.  Učivo bolo preberané podľa učebných plánov 

pre jednotlivé ročníky, nakoľko obsah predmetu dejepis sa dá priblížiť žiakom aj takýmito 

formami. Ako si ho žiaci osvojili a pochopili budeme overovať na začiatku školského roku 

2020/2021 v septembri. 

 

Od 5. 5. 2020 bola určená indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania. 

Predmet dejepis bol zaradený medzi hlavné vzdelávacie oblasti. Znížený počet hodín 

dejepisu podľa indikatívnej záťaže o 1 vyučovaciu hodinu týždenne bol  v  7. ročníku 1 

vyučovaciu hodinu týždenne a v 9. ročníku na 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

V 5., 6. a 8. ročníku sa počet vyučovacích hodín týždenne nezmenil – 1 vyuč. hodina. 

http://www.ucimenadialku.sk/
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V 8. ročníku nebol prebraný tematický celok 1.svetová vojna. Výhodou je, že tento 

tematický celok sa vyučuje na začiatku 9. ročníka.  

1x týždenne asistenti učiteľa roznášali pripravené materiály žiakom, ktorí nemali prístup 

k internetu.  Záverečné hodnotenie predmetu dejepis sa realizovalo na vysvedčení 

známkou. Väčšina žiakov pracovala povrchne a k zadaným úlohám pristupovali 

benevolentne aj napriek niekoľkonásobnému upozorneniu. Preto došlo k preskúšaniu 

žiakov: 5 ročník  - 1 žiak, 6. ročník  - 3 žiaci, 9. ročník -  1. žiak. 

Preskúšanie prebiehalo písomnou a ústnou formou, žiaci mohli pracovať s učebnicou. 

 

Vyhodnotenie predmetu : občianska náuka 6.,7. 8. a 9. ročník 

 

Učivo bolo preberané podľa učebného plánu pre 6. ročník. Neprebraté zostali niektoré 

témy v tematickom celku Moja vlasť – ako doplňujúce učivo, ktoré bude potrebné 

presunúť do vyučovania tohto predmetu v 7. ročníku, prípadne sa mu venovať na 

triednických hodinách.  

Učivo bolo preberané podľa učebného plánu pre 7. ročník. Neprebraté zostali niektoré 

témy v tematickom celku Sociálne vzťahy v spoločnosti, ktoré bude potrebné presunúť do 

vyučovania tohto predmetu v 7. ročníku, prípadne sa mu venovať na triednických 

hodinách.  

Učivo bolo preberané podľa učebného plánu pre 8. ročník. Neprebratý zostal tematický 

celok Ľudské práva a slobody – ako doplňujúce učivo, ktorý bude potrebné presunúť do 

vyučovania tohto predmetu v 9. ročníku, prípadne sa mu venovať na triednických 

hodinách.  

Učivo bolo preberané podľa učebného plánu pre 9. ročník. Neprebratý zostal tematický 

celok Finančná gramotnosť. 

 

Vyhodnotenie etickej výchovy  

Na 1. aj 2. stupni sa etická výchova vyučuje v rozsahu 1 hodina týždenne. 

V skupinách, ktoré tvoria žiaci rôznych ročníkov, bol menší počet žiakov, čo je pre tento 

predmet  výhodné.  Obsah etickej výchovy je zameraný  na rozvoj medziľudských 

vzťahov, na podporu úcty k sebe samému a úcty k druhým. Vyučovanie prebiehalo formou 

rozhovorov, hrania rolí a didaktických hier. Žiaci  sa  učia vyjadrovať svoj názor, ale aj 

počúvať druhých.  

Počas dištančného vzdelávania bol 7. -9. ročníku zadaný projekt: Ako si pomáhame 

navzájom počas mimoriadnej situácie.  

Najaktívnejší boli žiaci: 9. ročník  - Matúš Alberti, 8. ročník  - Maximilián Peťko 

                                       7. ročník  - Bianca Mochťáková a Michal Sásik 

Náboženská výchova 

 Cieľom predmetu je sprostredkovať žiakom základné náboženské pravdy o Bohu 

a pripraviť ich na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie. Neskôr sa žiaci oboznamujú 

s ďalšími sviatosťami a liturgiou Cirkvi. Na II. stupni pokračujú starozákonnými dejinami, 

príchodom Božieho Syna na svet, cirkevnými dejinami, zodpovednosťou za dar života 

a tvorbou životného štýlu.  yučovanie katolíckeho náboženstva prebieha podľa 

stanovených osnov a tém pre jednotlivé ročníky na prvom a druhom stupni. Individuálnejší 

prístup si vyžadujú žiaci na I. stupni ZŠ a žiaci špeciálnych tried.  

Od 3. 12. 2019 vyučoval katolícku náboženskú výchovu  Mgr. Tomáš Székely.  

Na škole sa vyučovalo aj evanjelické náboženstvo  a to 1 hod/ týždenne na 1. stupni a 1 

hod/týždenne na 2. stupni. Vyučujúcim bol Mgr.Samuel Velebír. 
 

 



25 

 

Vyhodnotenie ročného plánu PK hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy 
 

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Radoslava Flešková 

Členovia  PK HUV :                                                  Anna Porubiaková 

                                                                                    Mgr. Hedviga Reháneková 

  Mgr. Renáta Kocúrová               

                                                                                    Mgr. Janka Motošková 

                                                                                                  

Členovia PK VYV:                                                     Mgr. Hedviga Reháneková 

                                                                                    Mgr. Jaroslava Markotánová 

                                                                                    Mgr. Jarmila Malčeková 

                                                                                                    
 

Vo vyučovacom procese sa využívala interaktívna hudobná náuka a interaktívna hudobná 

výchova  Eurodidact aj s metodickou príručkou, čo bolo spestrenie vyučovacích hodín. 
 

Žiaci sa počas školského roka zapojili do množstva výtvarných súťaží. 

 

Maľujeme Timravu  

4. 10. 2019 boli  odovzdané najlepšie práce výtvarnej súťaže Maľujeme 

Timravu s  podtitulom: Slovensko moja domovina v Matici Slovenskej v Lučenci. 

6.A Elena Strapková,  7. A Liliana Gondová 

Liliana Gondová získala cenu MOMS (Miestny odbor Matice slovenskej) Lučenec. 

 

Petrohrad očami detí.  

V októbri prišlo medzinárodné ocenenie pre Lilianu Gondovú – vo výtvarnej 

súťaži Petrohrad očami detí. Poďakovanie gubernátora mesta Sankt Peterburg, jej dielo je 

vystavené v Akadémii talentov v Petrohrade. 

  

Záložka do knihy  spája školy – medzinárodný literárno-výtvarný projekt 

 

16.10. 2019  prišli do školy záložky zo ZŠ Lehota pod Vtáčnikom spolu s propagačnými 

materiálmi tejto školy, ktorá bola určená ako partnerská škola ZŠ Lovinobaňa. 

25. 10. 2019 bolo zaslaných v rámci projektu Záložka do knihy spája školy : „List za 

listom – baví ma čítať“:30 záložiek z II. stupňa a 10 záložiek z I. stupňa do našej 

partnerskej školy ZŠ Lehota pod Vtáčnikom. 

 I. stupeň / 10 prác/  Zvarová Silvia, Berkyová Veronika, Berkyová Zdenka,  Paučová 

Lívia – 4.A,  Oxana Peťková, Monika Lakatošová, Adriana Badinková – 3. A 

Ottmár Peter – 1.B 

 

Top 10 najlepších záložiek žiakov 2.stupňa: Monika Sojčiaková 9.A,Elena Strapková 

6.A,Viktória Ľalíková 5. A, Matej Hronec 9.A,Lenka Tušimová 9. A, 

Veronika Poliaková 7. A, Laura Lauková 7. A, Terézia Lauková 6. A, Nela Ľalíková 5. A. 

 

V mesiaci október prebehla na II. stupni súťaž o „Najkrajšiu vyrezanú tekvicu“  

 

25. 10.  sa uskutočnilo Pasovanie piatakov a halloweenska párty v telocvični 

ZŠ Lovinobaňa. Výzdobu  a program k príležitosti pasovania piatakov pripravili žiaci  

9. A spolu s p.uč. Fleškovou.  
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„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: Záchranári na 

lúke, v lese, v horskom teréne. 

 15. 11. 2019 – vyhodnotenie školského kola: III. kategória 

 1. miesto: Liliana Gondová 

 2. miesto: Monika Sojčiaková 

 3. miesto: Terézia Lauková 

Monika Sojčiaková získa v okresnom kole 2. Miesto 

„Chutné maľovanie“ -vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže 

1. miesto: Elena Strapková 

2. miesto: Liliana Gondová 

3. miesto: Terézia Lauková 

 

V mesiaci december bola vyhlásená súťaž o „Najkrajšiu zimnú 

fotografiu“. Cieľom súťaže bolo spojiť moderné technológie a vnímanie prírody. Žiakov 

súťaž oslovila a nafotili pekné fotografie s rôznymi pohľadmi. Súťaž organizačne 

zabezpečila koordinátorka ENV 2. stupeň p.uč. Poliaková. 

V mesiaci december prebiehala aj obľúbená súťaž o najkrajšiu vianočnú 

výzdobu tried, ktorá bola vyhodnotená počas Vianočnej besiedky. Organizačne výzdobu 

v triedach zabezpečovali alebo koordinovali triedne učiteľky. 

Vianočná besiedka: pásmo vianočných kolied a vianočných piesní predviedli 

žiaci  pod vedením p. uč Fleškovej. Zábavný program  a výzdobu telocvične pripravili 

žiaci 9. A pod vedením  p. uč Fleškovej. 

 Vianočný  výchovný koncert v rímskokatolíckom kostole v Lovinobani 

Žiaci sa oboznámili so vznikom a históriou piesne „Tichá noc“. Okrem tejto piesne  

v 3 jazykoch zaznelo ešte mnoho kolied. Výchovný koncert bol pre žiakov bezplatný, 

darček k Vianociam z fondu ZRŠ a časť kultúrne poukazy. 

 

Posledná zrealizovaná a vyhodnotená bola 13. 3. 2020 výtvarná súťaž „Vesmír očami 

detí“ . Vyhodnotenie šk. kola : Laura Lauková 7. A  -  1. miesto,  

Terézia Lauková 6. A  -  2. Miesto, Jana Jamnická 7. A  - 3. miesto 

Veronika Poliaková 7. A, Monika Sojčiaková 9. A, Elena Strapková 6.   

 

Od 5. 5. 2020 sa stanovila indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania. 

Predmety hudobná výchova a výtvarná výchova boli zaradené medzi komplementárne 

vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom 

neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne. Zadávané úlohy boli na dobrovoľnej 

báze žiakov.  

 
Vyhodnotenie stanovených úloh a cieľov v predmete telesná a športová výchova 

Vedúca PK: Mgr. Miriam Jakubove 

Členovia:  Mgr. Jaroslava Markotánová – učiteľ I. stupňa, 

                  Mgr. Ján Balážik – učiteľ 2. stupeň 

 

V rámci vyučovania predmetu TSV sme plnili predpísané učebné osnovy, obsahové 

a výkonové štandardy. Viedli sme žiakov k zdravému spôsobu života a starostlivosti 

o zdravie, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného 

času. Podporovali sme aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako 

aj porúch príjmu potravy. Pozornosť sme venovali disciplíne žiakov počas vyučovania 

a záujmovej športovej činnosti.  
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Žiakov sme viedli k zodpovednosti za svoje zdravie a bezpečnosť. Vyžadovali 

a kontrolovali sme nosenie správnej obuvi a odevu na hodiny TSV a záujmových útvarov.  

Využívali sme školský športový areál – antukové ihrisko, multifunkčné ihrisko a 

telocvičňu. Počas hodín TSV sme uplatňovali individuálny prístup k žiakom a  

rešpektovali aktuálny zdravotný stav žiakov.  

 

Pokračovali sme v realizácii výchovného programu ,, Hry s loptou´´ v Centre voľného času 

pri  ZŠ Lovinobaňa. Volejbal pod vedením Mgr. Jána Balážika, Juraja Šróbu, Mgr. 

Jakubove a pohybové hry s loptou I. stupeň pod vedením  Mgr. Miriam Jakubove. Futbal 

viedol pán Jozef Čipčala.  

Na hodinách TSV a krúžkoch sa využilo v zimnom období klzisko v obci, veľa žiakov 

sa zdokonalilo v korčuľovaní.  

Pri klasifikácii a hodnotení predmetu v I. polroku sme  použili pozitívnu motiváciu, 

pochvaly, hodnotenie snahy žiakov o pravidelné športovanie a nezamerali sme sa len na 

výkon podľa tabuliek.  

V šk. roku 2019/2020 sa na našej  škole uskutočnili nasledujúce akcie a škola sa 

zapojila do nasledovných športových podujatí:  

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ.  

Na jeseň 2019 sa v zmysle Zákona o športe uskutočnilo v poradí už druhé testovanie 

pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Cieľom projektu testovania 

pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových 

predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého 

populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť 

vrodené predpoklady.  

Testovanie sa uskutočnilo dňa 16. 09. 2019 a 20. 9. 2019. Testovania sa zúčastnilo 22 

žiakov z I.A,  I.B a 1.C -  špecializovanej triedy. Testovanie prebiehalo v 4 cykloch.  

Za testovanie a odosielanie údajov boli zodpovedné Mgr. Jakubove a Mgr. Motošková.  

Výsledky testovania sa elektronicky zaslali do Metodického centra v Bratislave. 

Testovanie bolo náročné a to najmä výdrž v zhybe a vytrvalostný stupňovaný beh.  

 

Plavecký výcvik 

V dňoch 27. 9. – 4. 10. 2019 sme zorganizovali plavecký výcvik pre  žiakov I. stupňa a  

žiakov II. stupňa, na plavárni vo Veľkom Krtíši.  Vedúci plaveckého výcviku  bol Mgr. Ján 

Balážik. Inštruktori plávania a pedagogický dozor Mgr. M. Jakubove,  

Mgr. J. Markotánová, Mgr. H. Reháneková. Na realizáciu plaveckého výcviku finančne 

prispela škola, obecný úrad a rodičia.  

Vianočný turnaj vo volejbale 

Tradične sa podarilo zorganizovať Vianočný turnaj vo volejbale, aj keď dievčat je veľmi 

málo. Zúčastnilo sa ho 12 dievčat. Úroveň dievčenského zápasu nebola veľmi vysoká. 

Naproti tomu chlapci rozdelení do dvoch družstiev hrali tuhý trojsetový boj o víťaza. 

Úroveň tohto zápasu bola veľmi dobrá. Turnaj mal správnu atmosféru, žiaci hrali férovo.  

Za dievčatá nastúpili: Šoltésová, Mičudová, Rendeková M., Fekiačová, Majkútová, 

Berkyová Jesica, Rendeková A., Lauková,Gondová, Poliaková 
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Súperili nasledovní chlapci: Berky Jakub, Berky Kamil, Berky Martin, Štrba, Hangónyi, 

Hronec, Alberti, Čipčala M., Lauko, Tamáš, Popovič 

Lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik sa konal v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná, v čase od 

3.2. - 7.2.2020. Prvá jazda kabínkou na svah, bola pre väčšinu žiakov veľký zážitok.. Žiaci 

zažili skoro každý druh počasia a každý druh snehu. Všetci žiaci zvládli základnú techniku 

lyžovania, ktorú už predpokladáme nezabudnú. Tí najlepší sa veľmi zdokonalili.  

Najlepší lyžiari sú:  Nikolas Hangonyi, Matej Hronec, Zuzana Šoltésová. 

Z 2. družstva:  Ján Lauko, Nela Lalíková, Veronika Poliaková.  

Z 3. družstva Adam Hraško a Viktória Lalíková. 

Florbal žiakov ZŠ 

Kolo : Okresné kolo Lučenec, Banskobystrický kraj 

Dátum konania: 19. 2. 2020 

Miesto konania: telocvičňa - ZŠ Farská lúka Fiľakovo , Farská lúka 64/A , 986 01 

Fiľakovo 

Školu reprezentovali: Alberti Matúš, Berky Erik, Berky Kamil, Čipčala Jozef, Čipčala 

Martin,  Hangonyi Nikolas, Lauko Ján, Štrba Martin,  Tamáš Roman  

Cezpoľný beh žiakov ZŠ 

Kolo : Okresné kolo Lučenec, Banskobystrický kraj 

Dátum konania: 4. 10. 2019 

Miesto konania: Mestský park Lučenec , 984 01 Lučenec 

Školu reprezentovali: Bartoš Denis, Berky Kamil, Berky Martin. 

 Žiaci obsadili prvé miesto ako družstvo a postúpili na krajské kolo.  

 Kolo : Krajské kolo Banskobystrický kraj 

Dátum konania: 8. 10. 2019 

Miesto konania: Plážové kúpalisko a park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom , Žiar nad 

Hronom. Najlepšie sa umiestnil Kamil Berky. 

Cezpoľný beh žiačok ZŠ 

Kolo : Okresné kolo Lučenec, Banskobystrický kraj 

Dátum konania: 4. 10. 2019 

Miesto konania: Mestský park Lučenec , 984 01 Lučenec 

Školu reprezentovali: Majkútová Magdaléna, Šoltésová Zuzana  

 

Futsal žiakov ZŠ 

Kolo : Okresné kolo Lučenec, Banskobystrický kraj 

Dátum konania: 6. 3. 2020 

Miesto konania: ŠH Aréna Lučenec , Námestie Artézskych prameňov 3394/49 , 984 01 

Lučenec.  Školu reprezentovali: Bartoš Denis, Berky Erik, Berky Jakub, Berky Kamil, 



29 

 

Berky Martin, Čipčala Jozef, Čipčala Martin, Hangonyi Nikolas, Hronec Matej, Lauko Ján, 

Tamáš Roman. Výsledok zodpovedal  našim podmienkam, umiestnili sa v 2. polovici.  

Počas dištančného vzdelávania sme sa zamerali na pobyt žiakov v prírode a sezónne 

činnosti ako bicyklovanie, korčuľovanie, turistika. TSV sa zaradila medzi komplementárne 

predmety, išlo o udržanie žiakov byť aktívnymi. Využívali sme na to športové kvízy, aj 

Telesnú na doma, Športovú akadémiu Mateja Tótha. Pripravil sériu cvičení, ktoré žiakom 

ukázali, že cvičiť doma sa dá aj zábavne.  

 

Vyhodnotenie práce koordinátorov prevencie I.– II. stupňa 

Koordinátori: Mgr. Renáta Kocúrová, Mgr. Katarína Sluková 

 

 V školskom roku 2019/2020  vedenie školy podporovalo  rozvoj záujmovej činnosti 

a tvorivosti žiakov v záujmových krúžkoch  cez  vzdelávacie poukazy a prácou CVČ v 

oblasti športu. Žiaci navštevovali  viaceré krúžky, čím sa vytvorili  predpoklady pre  

realizáciu záujmov aj žiakov zo SZP a rizikovú skupinu.  

Žiaci zo SZP  mali  podmienky pre  individuálne doučovanie  a trávenie voľného času. 

 25.9.2019 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov, koordinátorov prevencie 1. a 

2.stupňa základných škôl. Program porady bol zameraný na aktuálne informácie 

o CPPPaP, ponuka činností a aktivít oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom 

a kariérovom vývine a vyhodnotenie prieskumu – Prieskum 2019.  

Odborného semináru sa zúčastnila  riaditeľka školy RNDr. K. Golianová a výchovná 

poradkyňa Mgr. K. Sluková. 

         22.10.2019 sa uskutočnil odborný seminár pod názvom: „Deň prevencie 

koordinátorov na Prednej Hore“, ktorý organizačne zabezpečilo CPPP a P Lučenec.  

Za školu sa seminára zúčastnila Mgr. Renáta Kocúrová. Pre koordinátorov prevencie a 

odborných zamestnancov CPPP a P boli pripravené nasledovné  prednášky: 

1. Problémy osobnostného vývinu súvisiace s pornografiou. 

2. Novodobé nelátkové závislosti. 

    

Projektový deň školy:  

Týždeň boja proti drogám na I. stupni (14.11.-15.11.2019).  Žiaci vyrábali postery na 

tému: Ovocníčkovia a Záchranárik.  

Športovali: hrali vybíjanú, floorbal, prekonávali prekážkovú dráhu.  

Medzi nami sme privítali aj odborníkov: v oblasti zdravia p. Gubániovú z RÚVZ 

v Lučenci  a záchranára p. Valacha, ktorí deťom priblížili ako sa správne stravovať, starať 

sa o hygienu tela a zubov, ako vedieť správne ošetriť malé zranenia, alebo privolať prvú 

pomoc pri úrazoch.  

V tvorivých dielňach vyrábali rôzne výtvarné práce na témy: Ovocie a zelenina, Pyramída 

zdravia, Dopraváčik. Tieto aktivity ukázali žiakom ako správne využívať voľný čas, ako si 

zmeniť životný štýl, aby boli zdraví a šťastní. 

 

Týždeň boja proti drogám na II. stupni 14.11- 15.11.2019 - aktivity zamerané na 

prevenciu sociálno-patologických javov. 

Besedu pre žiakov si pripravila aj pani Renáta Oláhová, členka z Únie nevidiacich, ktorá 

žiakom priblížila život slabozrakých a nevidiacich.  
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Žiaci mali možnosť si vyskúšať rôzne pomôcky pre nevidiacich, aby vedeli porovnať život 

zdravých  - vidiacich ľudí s nevidiacimi.  

Najviac žiakov zaujala čítačka farieb a indikátor množstva vody v pohári.  

Beseda bola zaujímavá a veľmi pútavá. 

        

V triedach prebiehali aktivity na témy ako bezpečné surfovanie po internete, kyberšikana, 

nebezpečenstvá  fajčenia, užívanie drog a omamných látok. 

        

Z Poradne zdravia Lučenec nás navštívila pani Gubániová, ktorá mala náučný film o 

alkoholizme a iných nebezpečných látkach.  

Žiaci videli film o mladistvých, ktorí mali problémy s návykovými látkami. Videli ako 

takáto mládež funguje v spoločnosti, aké majú neskôr problémy.  

         

Žiaci si v rámci týchto dní mohli aj zasúťažiť a zašportovať v telocvični, zahrali si 

volejbal, vybíjanú, stolný futbal. V jednej triede si aj zacvičili jogu, cvičenie navodilo 

ukľudňujúcu atmosféru 

        

V piatok si na nás vyčlenil čas aj záchranár  - člen Červeného kríža v Lučenci.  

Poskytnutie prvej pomoci si zopakovali ôsmaci a siedmaci, naučili sa základné postupy 

prvej pomoci. Žiaci zistili, že podávať umelé dýchanie na resuscitačnej bábke dve minúty 

nie je také ľahké.   

 

Ďalšia netradičná hodina bola v kuchynke, kde sa pripravovali šaláty a ochutnávali sa 

rôzne zmesi ovocia. Žiaci sa učili dôležitosť vitamínov v tele a ako sa správne stravovať.   

 

        Máme v škole aj výtvarníkov, ktorí pripravili na témy ako „Obchodovanie s ľuďmi, 

Práva dieťaťa, Kriminalita mladistvých, postery, ktoré boli vystavené vo vestibule školy.

  

Zrealizovali sme zbierku – Biela pastelka na podporu deťom a mladým ľuďom na 

Slovensku, ktorí majú problém so zrakom. 

 

        Boli pripravené rôzne rozhlasové relácie:  Mesiac úcty k starším, Deň ľudských práv. 

 

Počas rozdávania vysvedčení na prvom stupni v prvom polroku bol vstup PEER aktivistov 

do tried  s rôznymi hrami, zábavnými úlohami. PEER aktivisti boli žiačky Diana 

Fekiačová a Zuzana Šoltésová pod vedením Mgr. R. Kocúrovej. 

 

       29.06.2020 sa žiaci prvého stupňa,  5.ročníka a 1.špeciálnej triedy rozlúčili športovými 

aktivitami na multifunkčnom ihrisku so školou. 
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VYHODNOTENIE PRÁCE KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ 

VÝCHOVY: 1. stupeň Mgr. Miriam Jakubove, 2. stupeň . Ing. Kvetoslava Poliaková 

September 2019  

Školský rok sme v rámci environmentálnej výchovy začali úpravou a starostlivosťou o 

lesopark školy. Žiaci prejavili environmentálne cítenie a boli vykonané nasledovné 

činnosti: zber odpadkov v priestoroch ZŠ,  úprava okrasnej skalky pred budovou školy, 

hrabanie lístia v lesoparku ZŠ, výsadba okrasných kvetov a ovocných stromov 

v priestoroch ZŠ. 

Svetový deň mlieka (5.9.2019) – sme si pripomenuli v rámci triednických hodín, pričom 

sme si so žiakmi pozreli náučné CD a vypracovali zábavné úlohy a pracovné listy, ktoré  

pre triednych učiteľov na I. stupni pripravila p. uč. Kocúrová. 

Október 2019 

2. 10. 2019  Svetový deň zvierat –dobrovoľná zbierka  

- v rámci „Svetového dňa zvierat“ sa naša škola zapojila do finančnej a  materiálnej 

zbierky s cieľom podporiť „Psí útulok v Lučenci“.  Žiaci prejavili záujem a ochotu pomôcť 

a naša zbierka sa rozrastala nielen po finančnej, ale aj po materiálnej stránke a to o staré 

deky, koberce, hračky a krmivo. Zbierku podporili rodičia žiakov školy ako aj zamestnanci 

školy a podarilo sa nám vyzbierať sumu 40 eur. 

11. 10. 2019 – Cvičenie v prírode pre I. stupeň a 1. špeciálnu triedu  

- žiaci v rámci Cvičenia v prírode plnili rôzne úlohy a aktivity s cieľom osvojiť si 

základy správneho pohybu v teréne, rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej 

výkonnosti a samostatnosti pri prekonávaní prekážok. 

Žiaci prvého a druhého ročníka – trasa záhradky nad Lovinobaňou, pričom  pozorovali 

zmeny prírody v jeseni, zbierali listy a gaštany. Lúku využili na hry a športové aktivity.  

Žiakov tretieho a štvrtého ročníka sprevádzala pestrofarebná príroda po turistickej trase 

k studničke a k vykopávkam – smer Cinobaňa. 

Po turistike nasledovalo plnenie rôznych športových úloh na pripravených stanovištiach: 

11. 10. 2019 - Účelové cvičenie pre II. stupeň a 2. špeciálnu triedu pod názvom 

„Ochrana života a zdravia“. Žiaci II. stupňa si počas cvičenia preverili svoje vedomosti 

a využili praktické zručnosti v oblasti pohybu a pobytu v prírode. Dôraz bol kladený na 

ochranu prírody a poznávanie rastlín a živočíchov v lese, ako aj orientáciu v teréne 

a určovanie svetových strán.  

11. 10. 2019 – exkurzia „Za vedou a technikou Košice“  

18. 10. 2019 – exkurzia „Psí útulok Ľadovo“ 
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18. 10. 2019 - exkurzia fotovoltaická elektráreň Ľadovo  

29. 10. 2019 - Eko-envi deň  

31. 10. 2019 - Súťaž o najkrajšiu vyrezanú tekvicu 

- počas celého týždňa žiaci I. stupňa nosili vyrezávané a pekne vyzdobené tekvice. Do 

súťaže sa zapojilo 23 detí a bolo sa veru na čo pozerať. Porota v ŠKD nevedela 

rozhodnúť, ktorá tekvica je tá najkrajšia, a tak každý kto sa zapojil do súťaže dostal 

sladkú odmenu a diplom.  

November 2019: 

21. 11. 2019 – exkurzia Špania dolina, Kremnica a Šomoška 

Úprava okolia a priestorov ZŠ: v priebehu mesiaca november sa v rámci ENV 

a predmetu technika čistil a upravoval areál školy, hrabalo sa lístie, upravovala sa okrasná 

skalka pred vstupným vchodom II. stupňa a zbierali sa odpadky. 

December 2019: 

- aktualizovali sa nástenky pri príležitosti najkrajších sviatkov roka - Vianoce a  

Nový rok 2020, 

- využitie prírodných materiálov pri vianočnom aranžovaní, 

V  mesiaci december bola na II. stupni vyhlásená súťaž o „Najkrajšie vyzdobenú 

triedu“. Súťaž vyhodnocovali učitelia bez triednictva a výsledky boli nasledovné:  

      1. miesto – VIII.A 

2. miesto – VII.A 

3. miesto – IX.A     ( ocenené triedy si pochutili na sladkej torte). 

Cena poroty – 1.šp.trieda  (za svoju snahu získali ceruzky a náčrtníky). 

Súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu:       

- v mesiaci december bola vyhlásená súťaž o „Najkrajšiu zimnú fotografiu“. Cieľom 

súťaže bolo spojiť moderné technológie a prírodu. Súťaž sa stretla so záujmom u žiakov. 

Marec 2020: 

- v mesiaci marec sa v triedach a na chodbách aktualizovali nástenky pri príležitosti 

„Sviatkov  jari“  

Počas celého školského roka prebiehalo na škole separovanie odpadu:  

    1. Prebiehal zber: 

      - starých, použitých batérií a žiariviek  s názvom Zbieram baterky 

      - starého papiera, pričom Zberné suroviny Žilina a.s. rozšírili portfólio vykupovaných   

        materiálov zo školského zberu na: noviny/časopisy, lepenku, vrchnáky z PET fliaš,  
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        hliníkové nápojové plechovky (pokračuje aj v šk.roku 2020/2021) 

   2. Prebiehala kontrola dodržiavania hygieny v triedach, v jedálni a v šatniach. 

   3. Pravidelne sa čistil a upravoval areál školy a staralo  sa o kvetinovú výzdobu školy. 

   4. Počas celého školského roka sa využívali rôzne edukačné materiály- encyklopédie,   

       videofilmy, DVD filmy, rôzne fotografické materiály, odborná literatúra a počítačové  

       programy s environmentálnou tematikou.  

    5. Počas celého školského roka sa aktualizovali nástenky s environmentálnou tematikou. 

 

Vyhodnotenie úloh koordinátora informatizácie 

Koordinátor: Mgr. Petra Komárová   

V školskom roku 2019/2020 sme tak isto, ako aj niekoľko rokov pred tým, venovali 

pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese.  Učebne sú neustále modernizované 

novým hardvérovým a softvérovým vybavením, podľa finančných možností školy. Vo 

vyučovacom procese vyučujúci využívali nielen edukačné CD, ktoré poskytol Infovek, ale 

aj informácie z www- stránok internetu. Na www- stránkach mali žiaci možnosť vyhľadať 

si informácie a pomôcky, ktoré použili pri príprave posterov, referátov a mimoškolskej 

činnosti.  

Okrem toho sme využívali prostredie E- Learningu (edupage), ktoré nám bolo 

sprístupnené na základe zakúpenia licencie programu aScAgenda. Toto sme aktívne 

využívali počas dištančného štúdia, ktoré prebiehalo počas mimoriadnej situácie od 16. 3. 

2020 podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 12.3.2020 v dôsledku vzniku 

pandémie vyvolanej šírením koronavírusu. Od tohto dátumu došlo k zatvoreniu škôl a tým 

k prerušeniu vyučovania na školách až do 22.6.2020.  

Počas mimoriadnej situácie všetci vyučujúci pracovali z domu – učili na diaľku 

dištančnou formou. Žiaci, ktorí mali tú možnosť pracovať s IKT s pripojením na internet, 

mali zadávané úlohy prostredníctvom webovej stránky www.zslovinobana.edupage.sk 

Niektorí žiaci už mali nejaké skúsenosti s touto stránkou. Vyučujúci námety čerpali 

z rôznych internetových stránok, zadávali odkazy pre samostatnú prácu žiakov, vytvárali 

rôzne materiály – rôzne dokumenty, prezentácie, videá, online testy a požívali videohovory 

so žiakmi.  Vyučujúci so žiakmi okrem edupage – stránky komunikovali cez rôzne chaty, 

http://www.zslovinobana.edupage.sk/
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emailovú poštu a telefonicky. Pri niektorých žiakoch sa objavili problémy, ktoré sme aj 

riešili, napr. s inštaláciou programov alebo prehodnotením veľkosti súborov, aby vedeli 

pracovať so zadanými úlohami. Elektronicky vrátené zadania žiakmi, si vyučujúci 

sťahovali, opravovali, hodnotili a poskytli žiakom spätnú väzbu.  

V rámci platenej licencie aScAgenda sme mali možnosť využívať aj školský 

informačný systém, v ktorom sme tlačili vysvedčenia,  mohli využívať elektronickú žiacku 

knižku, ale aj vytvárať online testy pre žiakov. Ďalej sme mali zakúpený prístup na stránku 

www.zborovna.sk ,, kde sme mohli čerpať rôzne námety na vyučovanie od ostatných 

učiteľov zo Slovenska. 

IKT zručnosti žiakov sa postupne “nabaľujú“ od 3. ročníka, kedy prvýkrát začína 

predmet informatika. A tak žiaci 9. ročníka vedia pracovať s viacstránkovým dokumentom, 

vedia vytvoriť obsah. Vedia si stiahnuť potrebný softvér a nainštalovať ho.  

Vedia digitalizovať tlačený a písaný text. Vedia upravovať a vytvoriť vlastné video. 

Vedia, čo je to licencia a autorské právo.  

Žiaci mohli pracovať s počítačmi aj v mimovyučovacom čase - v rámci krúžkovej 

činnosti: ZÚ „Počítače hrou“ viedla Mgr. D. Kovářová,  ZÚ „Redakčný krúžok“ viedla 

Mgr. Z. Kristínová, ZÚ „ Rozvíjame sa komplexne“ viedla Mgr. J. Malčeková,  ZÚ „Bola 

raz jedna trieda“ viedla Mgr. M. Bariová. 

PC technika sa využíva takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Z uvedeného 

dôvodu aj pedagogickí zamestnanci musia mať primerané digitálne vedomosti a zručnosti, 

na ktorých pravidelne pracujú, pretože svet informačných technológií sa dynamicky mení.  

Vyučovanie sa realizovalo v počítačových učebniach, v odborných učebniach fyziky-

chémie a v žiackej knižnici, samozrejme v triedach vybavených interaktívnou technikou. 

V jedenástich triedach je k dispozícii interaktívna tabuľa.  

V ostatných triedach je k dispozícii umiestnený dataprojektor s notebookom a 

s pripojením na internet. Na škole máme 43 kusov tabletov. Obidve budovy majú wifi 

pokrytie.  

PC- techniku využívali aj žiaci navštevujúci ŠKD, ktorý majú k dispozícii niekoľko 

počítačov s pripojením na internet a interaktívnu tabuľu.  

Tento rok sme využívali internet s rýchlosťou 50Mbps download a 5Mbps upload, 

čo je päťnásobne vyššia rýchlosť ako roky pred tým.  

http://www.zborovna.sk/
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V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania, sme mohli aj tento rok využívať e-testy. 

V mesiacoch október - november 2019 prebehlo 2- krát e-testovanie piatakov z predmetov 

MAT, SJL (Príprava na Testovanie 5) a e-testovanie deviatakov zo SJL (Príprava na 

Testovanie 9). 

Počas školského roka sa tiež obnovovali informácie na www- stránke školy. www - 

stránku ŠKD aktualizovala Z. Kubišová (webstránka: http://skd0.webnode.sk/) a samotnú 

www – stránku školy aktualizuje PaedDr. R. Tóthová a Mgr. P. Komárová, web- stránku 

špeciálnych tried (www.spec-lov.webnode.sk/) spravuje Mgr. Z. Kristínová a www stránku 

školskej jedálne aktualizuje vedúca školskej jedálne Mgr. Renáta Mihalková. Informácie sa 

dopĺňajú priebežne, počas celého školského roka. 

 Aj tento rok sme pokračovali vo využívaní prístupu na internetový portál 

www.zborovna.sk. A zakúpili sme rozšírenú licenciu na program aScAgenda 2020 

komplet, čím máme prístupný ďalší webový priestor www.zslovinobana.edupage.sk, ktorý 

môžeme využívať. Máme  prístup do premium testov, digitálnej knižnice, kde si môže 

každý učiteľ nájsť mnoho zaujímavých materiálov. Ďalej máme prístup k rozvrhom a 

suplovaniu učiteľov.  Škola má bezplatný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu v 

rámci programu Digipedia realizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

Škola mala zaplatený prístup do online testovania ALFBOOK (september 2019 – 

september 2020), ktorý bol zaplatený z NP MŠVVa Š SR Podpora výchovy a vzdelávania 

žiakov zo SZP. Je to databáza testov a učebných materiálov pre žiakov. 

Pravidelne k začiatku mesiaca sme aktualizovali údaje o zamestnancoch a žiakoch 

v informačnom systéme RIS.     

Od roku 2012 máme bezplatný prístup k softvéru firmy Microsoft na základe 

projektu PiL School Agreement. 

Tento rok sa malo začať s realizáciou národného projektu zameraného na 

budovanie a modernizáciu odborných učební.  Názov nášho projektu je „ V modernej 

škole vzdelanie pre každého“. Jeho realizácia sa neustále predlžuje, hlavne z dôvodu 

verejného obstarávania IKT, nakoľko finančne stanovený limit v rámci projektu, nevedia 

firmy s IKT dodržať, aby zabezpečili zodpovedajúcu technickú úroveň vybavenia.    

V roku 2020 sa s realizáciou ešte nezačalo aj kvôli problémom s verejným obstarávaním 

http://www.spec-lov.webnode.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
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IKT v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenú šírením koronavírusu. 

Pôjde o modernizáciu žiackej knižnice, modernizáciu počítačovej učebne a vybudovanie 

jazykovej učebne.  V tomto školskom roku nám boli nainštalované zariadenia siete 

EDUNET.  Je to najmodernejší systém školského internetu, ktorý je bezpečný, 

mnohonásobne rýchlejší ako aktuálne používaný Infovek 2 a zodpovedá európskym 

nárokom na vzdelávanie v 21. storočí. Infovek 2 od 1.1.2021 končí. 

Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu 

v školskom  roku 2019/2020 – výchovný poradca Mgr. Katarína Sluková 
 
V školskom roku 2019/2020 pracovala výchovná poradkyňa na základe vypracovaného 

plánu práce, zúčastňovala sa zasadnutí výchovných poradcov na CPPPaP  v Lučenci 

a spolupracovala prostredníctvom elektronickej pošty so Školským výpočtovým 

strediskom v Banskej Bystrici. V školskom roku 2019/2020  bolo na škole 34 končiacich 

žiakov, z toho piati žiaci zo špeciálnej triedy. Nie všetci žiaci sa rozhodli pokračovať 

v štúdiu. Traja žiaci nebudú pokračovať v štúdiu, žiaci splnili desať rokov povinnej 

školskej dochádzky. Počas školského roka žiakom  pri rozhodovaní pomáhali nábory 

zástupcov jednotlivých stredných škôl a stredných odborných škôl. Zúčastnili sa exkurzie 

na SOŠ technickej v Lučenci, Obchodnej akadémii v Lučenci, Strednej zdravotníckej škole  

v Lučenci. Individuálne sa žiaci zúčastňovali  aj  „Dňa otvorených dverí“ na iných SŠ 

a SOŠ.  Rodičia mali možnosť informovať sa o stredných školách v prípade záujmu na 

individuálnej konzultácii a na triednych schôdzkach ZRŠ. Uskutočnila sa beseda s 

pracovníčkami Úradu práce.  

O systéme duálneho vzdelávania žiakov informoval Mgr. Štefan Malík, koordinátor pre 

duálne vzdelávanie zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. 

Rozmiestnenie žiakov je nasledovné: 

 Gymnázium B. S. Timravy Lučenec: 2 žiaci 

 Stredná zdravotnícka škola Lučenec: 3 žiaci 

 Súkromná škola umeleckého priemyslu Zvolen: 1 žiak 

 Škola umeleckého priemyslu Košice: 1 žiak 

 SPŠ stavebná O. Winklera Lučenec: 1 žiak 

 SOŠ pedagogická Lučenec: 2 žiaci 

 SOŠ drevárska Zvolen: 1 žiak 

 Spojená škola – SOŠ Detva: 2 žiaci 

 SOŠ technická Lučenec: 3 žiaci 
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 SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec: 6 žiaci 

 Odborné učilište internátne Lučenec: 4 žiaci 

 Nevyužili termín: 3 žiaci 

 Mimo Slovenska: 4 žiaci 

 Reedukačné zariadenie: 1 žiak 

 

      V školskom roku sa výchovná poradkyňa zúčastňovala zasadnutí žiackej školskej rady 

a požiadavky žiakov predkladala vedeniu školy. Spolupracovala pri príprave testovania 

žiakov 5. ročníka. Pracovala vo výchovnej komisii pri riešení výchovných problémov 

žiakov. Výchovná komisia zasadla tento školský rok jedenkrát. Predmetom zasadnutia VK 

boli výchovné ťažkosti – prejavy nevhodného správania sa voči spolužiakom a 

zamestnancom školy, agresívne správanie, vulgárne vyjadrovanie, neplnenie si školských 

povinností.  

Aj tento školský rok vyrezávané tekvice, hoci ich nebolo veľa, potešili. Členovia žiackej 

školskej rady sa spolupodieľali na vyhodnotení súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. 

V decembri, vďaka ochotným žiakom z druhého stupňa, navštívil našu školu Mikuláš. 

Nezabudol so sebou vziať aj svojich pomocníkov – čerta  a anjela. Okrem sladkostí vo 

vreci priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. 

Výchovná poradkyňa spolupracovala od 1.6.2020 so školským psychológom Mgr. 

Jaroslavom Rončákom. 

Spolupracovala s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci a Centrom 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. 

 V júni školského roku 2019/2020 vyplnila výchovná poradkyňa prihlášky žiakov 

ôsmeho ročníka a zistila predbežný záujem o štúdium na SŠ , SOŠ a OU. 

Vo výchovnej a vzdelávacej oblasti sme veľkú pozornosť venovali žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom roku 2019/2020 bolo individuálne 

začlenených 29 žiakov, z toho sú 4 žiaci z prvého stupňa. 
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 d)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020:  

 

Do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020  bolo zapísaných 30 žiakov.  

  

 Z toho: 

  4 žiaci boli  zaradení do 1. ročníka špecializovanej triedy,  

  1 žiak do špeciálnej triedy,  

  4 žiaci mali odklad plnenia PŠD 

  1 žiak plní PŠD mimo územia SR 

  

 e) Realizovaný učebný plán:     

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Školský  vzdelávací program „ Vzdelanie pre každého „ obsahuje : 

- učebné plány a učebné osnovy pre triedy ZŠ – ISCED 1, ISCED 2, 

- IVVP individuálne začlenených žiakov.  

 

Od 1.9.2015 platí inovovaný školský vzdelávací program ( iŠkVP), v ktorom sa 

postupne inovovali učebné plány. 

 Od 1.9.2019 všetky ročníky postupujú podľa platných inovovaných učebných plánov. 

  Inovovaný ŠkVP „Vzdelanie pre každého „ sa zameriavame: 

- na informatiku, digitalizáciu vyučovania a uplatňovanie IKT vo 

vyučovacom procese , 

- na výučbu cudzích jazykov, anglický jazyk zavádzame od 1. ročníka, 

nemecký jazyk ako 2. CJ je však už len ako voliteľný 2. CJ od 7. ročníka, 

- na prírodovedné predmety, okrem zvýšenej hodinovej dotácie na biológiu, 

chémiu, matematiku sú súčasťou ŠkVP aj predmety environmentálna 

výchova pre 5.-6. ročník, výchova k manželstvu a k rodičovstvu v prvom 

polroku 9. ročníka a základy ošetrovateľstva v druhom polroku 9. ročníku,   

- na telesnú a športovú výchovu – volejbal, atletika, futbal, stolný tenis 

- na realizáciu environmentálnej výchovy, realizáciu drogovej prevencie 

a prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom, 

- na zlepšovanie podmienok inkluzívneho vzdelávania, predovšetkým 

zabezpečenie personálnej stránky tejto formy vzdelávania – vytváranie 

pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, školského psychológa, školského špeciálneho 

pedagóga alebo sociálneho pedagóga. 

-  

Počas výchovno-vyučovacieho procesu vyučujúci zohľadňovali individuálne potreby 

začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rešpektovali 

zdravotný stav a ťažký proces adaptácie prvákov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

na školské prostredie u žiakov, ktorí nenavštevovali materskú školu. Týmto žiakom 

nepomohlo ani zaradenie do špecializovanej triedy, pred vstupom do školy nemali 

osvojené žiadne pracovné návyky potrebné k úspešnému zvládnutiu 1. ročníka.  

V bežnej triede by iba spomaľovali vyučovací proces ďalších žiakov. 
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f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 24 pedagogických zamestnancov z toho 19 

učiteľov, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 farári, 1 asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením,  od 9. 3. 2020 bola škola zapojená do národného projektu, tak v rámci 

projektu začali pracovať 2 pedagogickí asistenti a školský psychológ. .    

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad vzdelania. 

Neodborne sa vyučovala fyzika, občianska náuka, technika na 2. stupni,  17 vyučovacích 

hodín  v špecializovanej triede v 1. ročníku.  

Technicko-hospodárski zamestnanci : 8 

Zamestnanci školskej jedálne : 5  

 

g) Stav ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
V rámci plánu profesijného rozvoja na rok 2020 sa pedagogickí zamestnanci zamerali na: 

1. aktualizačné vzdelávanie – 10 hodín za školský rok – témy digitálne zručnosti, 

finančná gramotnosť  

2. atestácie 

2. atestáciu úspešne vykonali: PaedDr. Renáta Tóthová, Mgr. Miriam Jakubove. 

1. atestáciu úspešne vykonala: Mgr. Petra Turčanová 

3. sebavzdelávanie – hlavne počas dištančného vzdelávania 

 

 

h) aktivity súvisiace s prezentáciou školy na verejnosti: 

 

Predovšetkým sem zaraďujeme úspechy žiakov v predmetových olympiádach, 

v športových, literárnych  a iných prevažne umeleckých súťažiach. Zaraďujeme sem aj 

aktivity žiakov v mimoškolskej činnosti – kultúrne akadémie, športové podujatia. 

Prehľad súťaží, do ktorých sa žiaci školy pod vedením svojich učiteľov zapojili. 

 

Na obvodové a vyššie kolá súťaží žiakov pripravovali títo vyučujúci, bohužiaľ mnohé 

súťaže sa z dôvodu pandémie COVID -19 neuskutočnili v jarnom období šk. roka 

2019/2020. 

 

Matematické súťaže – Mgr. Sluková, Mgr. Komárová,  vyučujúce I. stupňa,  

Biologická olympiáda: PaedDr. Renáta Tóthová 

Geografická olympiáda: Mgr. Sluková,  Mgr. J. Malčeková 

Chemická olympiáda : RNDr. Katarína Golianová 

Olympiáda zo slovenského jazyka (8.-9. ročník): PaedDr. Dana Mániková,  

Mgr. Miroslava Stieranková, 

Dejepisná olympiáda : Mgr. Radoslava Flešková 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina studnička – 

PaedDr. Dana Mániková,  Mgr. Miroslava Stieranková, vyučujúce 1. stupňa 

Literárna tvorba – PaedDr. Mániková, Mgr. Miroslava Stieranková  

Slávik Slovenska – Mgr. Radoslava Flešková, Mgr. Renata Kocúrová 

Matematický klokan – vyučujúce MAT 2. stupňa 

Matematický klokanko – vyučujúce 1. stupňa, zodp. Mgr. Renata Kocúrová 

Olympiáda z anglického jazyka – Mgr. Jarmila Malčeková 

Výtvarné súťaže – Mgr. Radoslava Flešková, vyučujúce 1. stupňa a špeciálnych tried,  

Športové súťaže: 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová,  

2. stupeň – Mgr. Ján Balážik,   
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ch) Zapojenosť školy do projektov  

 

   Projekty školy realizované v školskom roku 2019/2020 : 

 

• Zvyšovanie  kvality vzdelávania na základných školách – projekt  NÚCEM 

zameraný na elektronické testovanie E – testovanie. Škola zapojením do projektu 

získala licencie – prístupové heslá pre žiakov, ktoré umožňujú využívať e- testovanie 

z tzv. banky testovacích zošitov. Tento typ testovania škola využíva na autoevalváciu – 

cieľom je overiť podľa testovacích zošitov vedomosti predovšetkým z predmetov: SJL, 

MAT, prírodovedná oblasť všeobecný prehľad, ANJ. Testovacie obdobie: jeseň - jar . 

Využili sme testovanie na jeseň. 

• Rozvojový  projekt  MŠVV a Š SR „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo 

SZP v základných školách 2019. 

OBDOBIE REALIZÁCIE:  september  – november 2019 

Projekt  bol podporený sumou 2450,- eur  z MŠVV a Š SR, 164,13 € eur 

z Občianskeho združenia Sparťan.   

Z finančných dotácií bola zakúpená licencia do databázy ALF testov a on-line 

testovania žiakov na dobu 1 roka, učebné pomôcky -  pracovné zošity, knihy, detské 

časopisy Slniečko a Šikovníček.  Boli hradené cestovné náklady a vstupenky počas 

exkurzií: Banská Bystrica, Kremnica, Špania dolina.  Za organizačné zabezpečenie 

projektu boli zodpovedné realizátorky projektu  Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Hedviga 

Reháneková  a Mgr. Jaroslava Markotánová. 

Projekt vypracovali Mgr. Miriam Jakubove, vyučujúca 1. stupňa a riaditeľka školy  

RNDr. Katarína Golianová.  

 

 Projekt Kultúrne poukazy – projekt ministerstva kultúry na podporu kultúrnych 

aktivít pre žiakov a pedagogických zamestnancov. Všetky poukazy boli vyčerpané 

veľmi aktuálne – vstupy do divadla, múzeí, výchovné koncerty, do Novohradskej 

knižnice Lučenec. 

 Environmentálne projekty:  Recyklohry. 

Cieľom projektu bolo zaistiť recykláciu drobných starých  elektrozariadení a batérií v čo 

najvyššej miere. V rámci tohto projektu je škola vybavená zbernou nádobou na použité 

a nefunkčné drobné elektrozariadenia. 

            Zbieram baterky – zber opotrebovaných bateriek a akumulátorov. 
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 Národný projekt  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  – projekt zameraný 

na vytváranie podmienok na inkluzívne vzdelávanie a zvýšenie efektivity vyučovania 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizácia projektu na škole začala od 

9.3.2020. 

 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole vykonaná inšpekcia. 

 

j) priestorové podmienky školy:  
 

Budovy: hlavná budova školy, pavilón A je trojpodlažná 60- ročná budova - obsahuje 

učebne, súčasťou je telocvičňa, šatne v suteréne, plynová kotolňa, školská kuchyňa + 

školská jedáleň, sklady, školská kuchynka, hygienické zariadenia, sklad CO, sklad učebníc, 

učiteľská a žiacka knižnica, kabinety, počítačová učebňa pre 15 žiakov, odborná učebňa 

fyziky a chémie, archív.  

 

V priestoroch žiackej knižnice je možnosť vyučovania pomocou interaktívnej tabule 

s príslušenstvom. Multimediálna technika sa využíva hlavne pri výučbe cudzích jazykov, 

prírodovedných predmetov a prezentácií rôzneho zamerania - Deň slovenských knižníc, 

drogové závislosti, profesionálna orientácia a iné nemenované formy prezentácií. 

V pavilóne A sú triedy 2. stupňa a špeciálne triedy.  Vo všetkých triedach 2. stupňa je už  

nový výškovo nastaviteľný školský nábytok, je to veľká výhoda pre triedy, lebo nábytok 

ostáva deťom až do ukončenia deviateho ročníka, len sa výškovo prestavuje.  

Pavilón B. V budove je sústredený I. stupeň a ŠKD. Žiaci I. stupňa majú zodpovedajúce 

pracovné prostredie. Takmer všetky triedy majú nový  výškovo nastaviteľný školský 

nábytok, všetky triedy majú umožnené vyučovanie pomocou interaktívnej techniky, majú 

možnosť pracovať s tabletami.  

Prízemie zdobia výstavky prác žiakov prevažne počas pobytu v ŠKD.  

Nástenka aktualít hovorí o živote žiakov 1. stupňa a ŠKD. 

Pavilón C  –v  jednej časti ostala zámočnícka dielňa pre výučbu  predmetu technika  a  

prípravovňa materiálu slúži pre potreby školníka.1 miestnosť je počítačová učebňa.  

 

Podmienky na uskutočňovanie telesnej a športovej výchovy sú primerané.  

Telocvičňa vyhovujúca.  Súčasťou školy je športový areál –  antukové ihrisko 

a multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou.  Bežecká dráha so sektorom na skok do diaľky 

už nevyhovuje po technickej ani bezpečnostnej stránke, do budúcnosti ostáva žiadať 

financie na jej rekonštrukciu cez projekt alebo zriaďovateľ zo svojich finančných 

prostriedkov zabezpečí jej rekonštrukciu. 

 

Materiálno – technické podmienky školy: 

Musíme konštatovať, že materiálno- technické podmienky školy sú na dobrej úrovni 

a spĺňajú štandardné podmienky na dosiahnutie cieľov stanovených školským 

vzdelávacím programom. 

Vybavenosť školy učebnicami je zodpovedajúca, chýbajú hlavne učebnice, ktoré 

ministerstvo školstva nestíha dodať resp. zadať vydavateľom.   

K efektívnejšiemu vyučovaniu a hlavne aj k domácej príprave napomáhajú aj pracovné 

zošity, ktoré si musia rodičia pre svoje deti hradiť sami.  
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Tu nastáva veľký problém, lebo niektorí rodičia nie sú schopní kúpiť svojim deťom  

pracovné zošity, takmer počas celého šk. roka. Pracovný zošit slúži hlavne na precvičenie 

preberaného učiva, dôležitý je hlavne pri výučbe cudzích jazykov, slovenského jazyka, 

matematiky, ale aj iných predmetov  

1. a 2. stupňa. 

 

Učebné pomôcky: stav zodpovedajúci, sú priebežne modernizované, podľa finančných 

prostriedkov školy. Na modernizáciu slúžia hlavne projekty a normatívne rozpočtové 

prostriedky školy. Pravidelne sa modernizuje hlavne počítačové vybavenie. 

 

Ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok: 

 

- Modernizovať vyučovací proces, využívať digitálny vzdelávací obsah, zvyšovať 

počítačovú gramotnosť pedagógov a následne aj žiakov, absolvovať 

zodpovedajúce školenia v danej oblasti – oblasť splnená, uskutočnené školenie 

pedagógov na zvyšovanie digitálnych zručností v rámci aktualizačného 

vzdelávania, ale aj pravidelným samovzdelávaním,  
- mať úspešných žiakov na súťažiach, pri prijímaní na SŠ a  pri prechode na SŠ, 

najúspešnejší žiaci boli v atletických disciplínach – krajské kolo, 

v informatickej súťaži iBobor, v matematickej súťaži – Klokan, vo výtvarnej 

súťaži Petrohrad očami detí –medzinárodné uznanie, biologickej olympiáde 

kat. C,(8.-9. ročník), všetci žiaci boli prijatí na SŠ, prijímacie pohovory sa 

z dôvodu pandémie nerobili,  
- zlepšiť spoluprácu školy a rodičov pri vzdelávaní a výchove  žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým dosiahnuť väčšiu 

spoluzodpovednosť rodičov za vzdelávacie výsledky  a správanie svojich detí ,  

- digitalizácia vyučovania  – s využitím projektov EÚ v spolupráci s MŠVV a Š SR.   

- získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, tvorba projektov 

s využitím možnosti štrukturálnych a iných fondov a nadácií, 

- prezentovanie činnosti školy na verejnosti – Novohradské  noviny, web stránka 

školy, informačná tabuľa v Obci Lovinobaňa, školský časopis Záškolák, 

- zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov, zlepšiť prístup žiakov k učeniu s efektívnou 

pomocou rodičov, to je úloha dlhodobá, 

- naďalej podnecovať žiakov k pravidelnému športovaniu, motivovať ich k 

úspechom v športe - oblasť hodnotíme v rámci školy pozitívne, žiaci 1. stupňa 

a starší chlapci chcú športovať, 

- naďalej podporovať environmentálne aktivity školy a zlepšovať prírodovednú a 

matematickú gramotnosť žiakov – environmentálne aktivity školy sa pravidelne 

realizujú a majú pozitívny dopad na žiakov aj zamestnancov školy. 
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Hodnotenie: 

 

o) škola dosahuje dobré výsledky v týchto oblastiach, ktoré považujeme za silné 

stránky :  
      Dobre nastavený školský vzdelávací program v súlade s profiláciou školy, 

 pedagogickí zamestnanci spĺňajú podmienku kvalifikačných predpokladov na výkon 

práce, pedagogickí zamestnanci ochotní zvyšovať svoje kompetencie vo vzťahu 

k vyučovaciemu procesu,   

 organizačne schopné vedenie školy, uplatňujúce vo svojej riadiacej práci aj metódu 

procesu učenia sa od iných, reaguje na výzvy a poučuje sa zo silných stránok iných 

organizácií, škôl, 

 vzdelávanie pedagógov hlavne oblasti digitálnych technológií a finančnej 

gramotnosti, digitalizácia vyučovania,  

 individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

 vypracovávanie projektov za účelom modernizácie učebných pomôcok a inovácie 

vyučovania, ako aj environmentálnej výchovy a ochrany pred sociálno-

patologickými javmi,  

 rôznorodá mimoškolská činnosť  a z toho vyplývajúca ochota pedagogických  

zamestnancov  pracovať so žiakmi aj v mimo vyučovacom čase, 

 vybavenosť interiéru, zrekonštruované budovy školy za účelom energetickej úspory 

a technického zhodnotenia budov, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy,  

 pravidelná  prezentácia školy na verejnosti, web stránky školy, regionálne noviny – 

Novohradské noviny,  

 pravidelne organizujeme celoškolské projektové dni rôzneho zamerania, vyučovanie 

prebieha hlavne zážitkovou formou – Deň Zeme. Týždeň boja proti drogám, Deň 

komplimentov, Eko-Envi Deň,  

 rovesnícke PEER programy zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov – 

kyberšikanu, bezpečne na internete,  

 pravidelne sa škola snaží realizovať ozdravné podujatia pre žiakov  - plavecký výcvik, 

škola v prírode, lyžiarsky výcvik, športové pobyty, bohužiaľ v tomto prípade snaha 

školy úplne závisí od rodičov, ktorí musia finančne zabezpečiť dané podujatia, 
v tejto oblasti máme len priemernú podporu rodičov, tento školský rok pandémia   

zrušila rôzne podujatia v tomto smere, 

 podpora športu na škole,  

 cielená práca s rómskymi žiakmi a ich rodičmi zameraná na ďalšie vzdelávanie ich 

detí, ukončenie ZŠ v 9. ročníku a získanie nižšieho sekundárneho vzdelania alebo 

v špeciálnych triedach primárneho vzdelania, 

 Výchovný program Lipka – základ nápaditej činnosti v školskom klube detí, 

prezentácia činnosti na www.skdlov.tym.sk 

 inkluzívny  tím ako súčasť vyučovacieho procesu, pomoc rodičom, 

 poradné orgány riaditeľa školy – poskytujú pomoc, spoluprácu, nápady, 

 dobrá spolupráca s poradenskými zariadeniami okresu, políciou, ÚPSV a R pri 

riešení problémov záškoláctva, agresívneho správania, zanedbanej starostlivosti 

rodičov o svoje deti, 

 modernizácia školskej jedálne, estetická a hygienická úroveň ŠJ, výsledok 

organizačnej práce vedúcej ŠJ, prezentácia činnosti na www.sjlovinobana.szm.com. 

 

 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/
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   Ohrozenia školy, ktoré sa snažíme eliminovať: 

 Nepriaznivý demografický vývoj populácie v obci , v spádových obciach, z toho 

vyplýva znižujúci sa počet žiakov v škole, čo bude mať negatívny dopad na 

normatívny rozpočet školy daný štátom, 

 zvyšujúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania, 

resp. žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

 nedostatočná spolupráca vo vzťahu: rodič – žiak – škola, spolupráca často zlyháva 

hlavne v problematických rodinách,   

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, odchod aspoň 1 rodiča za 

prácou do zahraničia alebo mimo domova v rámci SR, neúplné rodiny, negatívny 

dopad na výchovnovzdelávacie aktivity školy, mimoškolskú činnosť, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti o dianie v škole, 

 morálne a zdravotné ohrozovanie učiteľov zo strany žiakov a ich rodičov, 

psychický nátlak, agresívne a vulgárne správanie niektorých žiakov voči učiteľom, 

 konkurencia mesta k vzhľadom polohe školy. 
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     Základná škola ,Školská 9, 
Lovinobaňa 

   
  

IČO: 37832867 
    Zúčtovanie finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky k 31.10.2020 

      
 

                     
               Suma poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel Dátum  

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 

finančných (stĺ.1-stĺp.2) vrátenia 

  prostriedkov prostriedkov  vratka nepoužitej    

  v roku 2020 k 31.10.2020 dotácie   

  1 2 3 4 

1. Prenesené kompetencie     
spolu         

a) normatívne výdavky spolu 465 910,00 457 635,75 22 574,25 
     z toho prenesené z r. 2019 14 300,00  0,00   

b) nenormatívne výdavky 
spolu         

dopravné prenesené z r. 2019 367,98 0,00 367,98  31.03.2020 

            dopravné r. 2020 2 782,00 2 012,48 769,52 
 z toho: vzdelávacie poukazy 3 533,00 3 533,00 0,00   

            príspevok na ž. so SZP* 5 300,00 4 751,20 548,80   

            príspevok na as.uč.z.z. 8 535,00 8 059,55 475,45  

            lyžiarsky kurz 3 000,00 1 350,00 1 650,00 29.02.2020 

            škola v prírode 3 750,00 0,00 3 750,00 15.06.2020 

           učebnice 5 736,00 5 736,00 0,00  

Projekt NP PoP 26 832,52 20 538,47 6 294,05   

     

2. Originálne kompetencie 
spolu         

z toho: školský klub 29 000,00 22 582,72 6 417,28  

            školská jedáleň 46 000,00 42 013,71 3 986,29  

CVČ 2 500,00 1 560,25 939,75  

3. ÚPSVaR spolu         

z toho: dotácia na stravu 27 600,00 16 867,73 10 732,27   

            školské potreby 1 444,20 1 444,20 0,00   

4. Ostatné dotácie spolu         

Všeob.služby-oprava parkoviska 3 000,00 3 000,00 0,00 
 bežné výdavky - Od obce- transfery 1 570,00 820,00 750,00  

bežné výdavky - Príjmy ŠJ 4 259,55 3 230,00 0,00  

bežné výdavky - Príjmy ŠKD 708,00 559,00 0,00   

bežné výdavky - príjmy škola 1 139,10 0,00 1 139,10   

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00  

 
Vypracovala:  Mgr. Jana Tkáčová, ekonómka školy            
V Lovinobani 30.11.2020   

 
  

    
   

 
  

 

 
  

 

 
   

  


