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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ Pliešovce na obdobie 2015-2019 

4. Plán práce ZŠ s MŠ Pliešovce na školský rok 2018/2019. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií za rok 2018/2019. 

6. V súlade so Školským vzdelávacím programom ISCED1, ISCED 2 a inovovaným 

ŠkVP. 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Pliešovce 

8. Spáva Školského výchovného poradenstva 

9. Správa koordinátorky primárnej prevencie drogových závislostí za školský rok 

2018/2019 
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I. 1. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 
1. Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce 

2. Adresa školy: Školská 27/14, 962 63 Pliešovce 

3. telefónne číslo: 045/5562 465 

4. Webové sídlo školy: www.zspliesovce.edupage.org      e-mailová adresa: skola.pliesovce@gmail.com 

5. Zriaďovateľ: Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 
Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Slavomír MATEJKA riaditeľ školy (menovaný od 01.08.2018) 

Mgr. Ľubica BEZEKOVÁ zástupca riaditeľa školy 

Bc. Alena SOPKOVÁ vedúca vychovávateľka ŠKD 

Jana VAJDOVÁ vedúca školského stravovania 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Pliešovce bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 26.06.2018. Funkčné obdobie začalo dňom  

26.06.2018 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

 
P.č. Meno a priezvisko, titl. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  * 

1.  PaedDr. Vladimíra Ďurčová predseda pedagogickí zamestnanci (ZŠ) 

2.  Katarína Jaďuďová podpredseda pedagogickí zamestnanci (MŠ) 

3.  Ing. Ivana Pántiková  zriaďovateľ 

4.  Dana Cútová  zriaďovateľ 

5.  Mgr. Dana Krištofíková  zriaďovateľ 

6.  Radoslava Strhárska  zriaďovateľ (poslankyňa OZ) 

7.  Dana Krigovská  nepedagogickí zamestnanci 

8.  Ing. Dušan Vajda  rodičia 

9.  Katarína Šajbanová  rodičia 

10.  MVDr. Zuzana Besson  rodičia 

11.  Pavol Hvodlik  rodičia 

12.     

  

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov 

i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň 

plní funkciu verejnej kontroly.  Rada školy sa stretla na 2 zasadnutiach. Predmetom rokovaní 

bol prerokovanie koncepčných materiálov Informácie o pedagogicko–organizačnom a 

materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019, 

Organizačný poriadok ZŠ, aktualizácia ŠkVP/iŠkVP a Výchovného programu ŠKD, ale aj 

prerokovanie Školského poriadku ZŠ, prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
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jej výsledkoch a podmienkach školy za predchádzajúci školský rok, záverečný účet školy za 

rok 2018. 

Zasadnutia rady školy sa uskutočňovali počas školského roka podľa plánu zasadnutí (2-krát 

ročne) a na zasadnutie bol pravidelne prizývaný aj riaditeľ školy. Rokovanie a práca s radou 

školy bola vždy konštruktívna a so zameraním ako pomôcť škole. Členovia sa aktívne zaujímali 

o školskú problematiku a ochotne poskytli svoju vlastnú pomoc pri riešení aktuálnych 

problémov. Spolupráca rady školy so školou je veľmi dobrá.  

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 

● Pedagogická rada  

● Rada školy  

● Rada rodičov  

● Metodické združenie 1. stupeň  

● Predmetová komisia SJL, DEJ, RGV  

● Predmetová komisia – prírodovedné pred.  

● Predmetová komisia - výchovy  

● Predmetová komisia – cudzie jazyky  

● Žiacka školská rada  

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce 

poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, 

systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)  

 

Pedagogická rada  Zasadá pravidelne na začiatku školského 

roka, štvrťročne  

Rada školy  Zasadá spravidla 2x ročne  

Rada rodičov  Zasadá spravidla 4x ročne  

Metodické združenie 1. stupeň  Pracuje podľa ročného plánu MZ/PK, 2x 

ročne odovzdáva správu o činnosti za 

hodnotiace obdobie na prerokovanie PR a 

schválenie, správy o činnosti sú súčasťou 

záverečnej správy  

Predmetová komisia SJL, DEJ, RGV  

Predmetová komisia – prírodovedné pred.  

Predmetová komisia - výchovy  

Predmetová komisia – cudzie jazyky  

Žiacka školská rada  Pravidelné zasadnutia 1x mesačne, 

prípadne podľa potreby častejšie, 

koordinátorom pre činnosť parlamentu je 

zástupkyňa RŠ p. Bezeková Ľubica  

 

Rada rodičov pracovala ako samostatný právny subjekt podľa schváleného plánu. Svoju 

činnosť a rozpočet zverejňuje za daný školský rok prostredníctvom svojich členov na 

stretnutiach rodičov i na webovom sídle školy.  
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Členovia Rady rodičov: 

predseda Bc. Aida Kuglerová 

tajomník Mária Pavlíková 

hospodárka Radoslava Strhárska 

zvolení zástupcovia za 

triedy 

Lišaníková Mária 

Bezek Róbert 

Bartková Katarína 

Herdová Barbora 

Gímešová Michaela 

Kuglerová Aida 

Šajbanová Katarína 

Veľká Zuzana 

Kugler Karol 

Tužinská Jana 

Ďurišová Katarína 

Šusteková Silvia 

Bosáková Jana 

 

Pri škole pracuje Občianske združenie Rodičovské združenie pri Základnej škole s 

Materskou školou Pliešovce. Je to dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných 

zákonných zástupcov žiakov školy, pedagogických zamestnancov školy, zástupcov 

zriaďovateľa školy, zástupcov iných osôb a organizácií zaoberajúcich sa výchovou a prácou s 

mládežou a občanov, ktorí svojou činnosťou v OZ realizujú ciele stanovené združením. 

Predsedníčkou OZ Podbrezovské Slniečko je pani Bc. Aida Kuglerová. Finančne podporujú 

akcie a súťaže, ktorých sa žiaci počas šk. roku zúčastňujú, napr. lyžiarsky a plavecký výcvik, 

škola v prírode, Heuréka, Týždeň hlasného čítania, Mesiac Valentínskeho športu a pod. Škola 

pravidelne a efektívne spolupracuje so zriaďovateľom školy – Obecným úradom v Pliešovciach 

pri školských a športových akciách a akciách určených pre občanov obce Pliešovce.  

I.2.  Údaje o počte  žiakov školy  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Roční

k 

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

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

 so 

ŠVVP 

Počet odd.  

ŠKD 

Počet 

detí 

 v ŠKD 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho so 

ŠVVP 

Počet odd. 

ŠKD 

Počet 

detí v 

ŠKD 

1. 2 30  

4 95 

1 21  

3 78 

2. 1 21  2 30  

3 2 30  1 25  

4. 1 24  1 19  

5. 1 19  2 40  

6. 2 35  1 28  

7. 1 27  1 17  
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8. 1 16  1 23  

9. 1 21  1 18  

Spolu 12 223  11 221  

 

Počet špeciálnych tried na I. stupni:   0          Počet špecializovaných tried: 0 

Počet špeciálnych tried na II. stupni:  0                  Počet tried nultého ročníka:  0 

 

 

I.3.  Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

spolu 
dievčatá  

počet / % 

odklady 

počet / % 

nezaškolení v MŠ 

počet / % 
samostatné (spojené) 

32 53 2/6,25% 0/0% 2 

 

I.4.  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej  školy 

 

žiaci 9. ročníka 
 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Konzervatóriá SOŠ/4- ročné, 5-

ročné 

SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

19 
Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí 

4 0 9 5 1 

 

žiaci 5. ročníka 

 
Počet 

žiakov 

5. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá 

40 

 

Prihlásení 

 

Prijatí 

2 1 

 

žiaci z nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 
Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

z 5. ročníka 1 Gymnázium Martina Kukučína, Revúca 
z 6. ročníka 0 --- 
z 7. ročníka 0 --- 
z 8. ročníka 3 Bilingválne gymnázium S. C. Lewisa, Bratislava 

Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 

SOŠ obchodu a služieb, Krupina  

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 
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Počet žiakov: 0 

I.5.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa  

        vzdelania(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 
 I. stupeň 

 

Roč. 

 

Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL MA

T 

ANJ ETV NBV PDA VLA HUV INF PVC TSV VYV Ø triedy 

I. 1. - - - - - - - - - - - - - 

 

II. 

2.A 1,3 1,1 1,0 - - - - - - - - - 1,1 

2.B 1,3 1,2 1,0 - - - - - - - - - 1,1 

III. 3. 1,6 1,2 1,1 - 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 1,1 

IV. 4. 1,7 1,7 1,1 - 1,0 1,0 1,5 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 
Spolu 1,48 1,05 1,05 - 1,05 1,0 1,25 1,05 1,0 1,0 1,1 1,0 1,13 

 

II. stupeň  

 

Roč. Tr. 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NJ2 DEJ GEG OBN MAT FYZ CHE BIO HUV VYV TSV INF Ø triedy 

5. 
5.A 2,6 2,0 - 1,8 2,5 - 2,1 - - 2,2 1,0 1,1 1,2 1,7 1,7 

5.B 2,3 1,0 - 1,5 2,0 - 2,2 - - 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 

6. 6. 2,6 2,1 - 1,5 2,4 1,0 2,4 1,8 - 2,0 1,2 1,3 1,1 1,3 1,7 

7. 7. 2,7 2,2 1,1 2,1 2,4 1,2 2,5 2,4 2,4 2,7 1,0 1,2 1,1 1,0 1,8 

8. 8. 2,6 2,1 1,7 2,2 2,1 1,4 2,7 2,4 2,8 2,4 1,0 1,1 1,1 1,2 1,8 

9. 9. 2,9 2,0 2,8 2,6 2,7 1,5 3,0 2,5 2,9 3,0 - - 1,2 1,7 2,1 

Spolu 2,61 1,9 1,87 1,95 2,35 1,28 2,48 2,28 2,7 2,32 1,04 1,14 1,12 1,32 1,88 

 

Prospech žiakov 
P r o s p e ch    ž i a k o v 

Spolu 

počet žiakov 

Z  toho Priemerný prospech 

prospelo Neprospelo I. stupeň/II. 

stupeň 

Spolu 

221 220 1 1,13 / 1,88 1,51 

 

 

 Pochvaly za správanie a prospech  
Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od tried. uč. v % od riad. školy v % 

150 51 23 99 10 

 

 

Výchovné opatrenia 
Výchovné opatrenia  

Spolu 
z toho 

od tried. uč. v % od riad. školy v % 

26 16 7 10 5 

Poznámka: Pri pochvalách a výchovných opatreniach sú uvádzané počty žiakov v % z celkového počtu žiakov. 
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Znížené známky zo správania 
Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

na 2. stupeň na 3. stupeň na 4. stupeň 

4 2 2 0 

 

Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie vnútorného poriadku školy. 

Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. Nehodnotia osobnosť žiaka, ale jeho 

prejavy správania. V jednom hodnotiacom období môže dostať výchovné opatrenie za 

porušovanie vnútorného poriadku, ale aj pochvalu. Najčastejšie prejavy správania, ktoré boli v 

rozpore s vnútorným poriadkom školy: - vyrušovanie na vyučovacích hodinách, 

nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, - zabúdanie pomôcok, - vulgárne vyjadrovanie, - 

nedbalá školská dochádzka (neospravedlnené hodiny), - neúctivé správanie voči pracovníkom 

školy a spolužiakom, - ohrozovanie bezpečnosti a zdravia neprimeraným správaním počas 

prestávok. 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 9  

Trieda Počet žiakov 
Z toho 

písalo 

MAT  Ø v %  

SR 

MAT  Ø  

v % triedy 
SJL  Ø  v %  SR 

SJL Ø v % 

triedy 

9.  18 17  

 

63,1 

 

58,5 

 

 

62,3 

 

59 
Spolu 18 17 

Pozn. Testovania sa nezúčastnil 1 žiak zo zdravotných dôvodov ani v náhradnom termíne. 

 

Údaje o vymeškaných hodinách 

 
Počet vymeškaných  hodín  – I. polrok  + II. polrok 

Spolu Priemer na žiaka z OH Priemer na žiaka z NH Priemer na žiaka 

z celkového počtu   VH 

25 332 114,27 0,35 114,62 

Legenda: OH – ospravedlnené hodiny 

                NH – neospravedlnené hodiny 

                VH – vymeškané hodiny 

 

Príčiny vymeškaných neospravedlnených   hodín: 

Neospravedlnené hodiny boli vykázané u žiakov, ktorí úmyselne neprišli na vyučovanie. 

Všetky prípady boli riešené so zákonnými zástupcami. Žiadny žiak nepresiahol počas mesiaca 

15 neospravedlnených hodín, nebolo potrebné riešiť situáciu s inými orgánmi. 

● záškoláctvo 

● nedôsledná kontrola detí zo strany rodičov 

● zákonný zástupca nepreukázal písomný doklad zdôvodňujúci neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní, ani po upozorneniach – telefonických, písomných, osobných 

  

I.6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2018/2019 (§2 ods.1 písm. f) 

 

 UP ISCED 1     
UP Základ + počet 

voliteľných hodín 

Zameranie  

Posilnené predmety Voliteľné predmety 
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UP podľa iŠKVP 97 Telesná a športová 

výchova (1.-4. ročník), 

Slovenský jazyk 

a literatúra (4. ročník) 

Anglický jazyk 1. – 2. 

ročník – škola je 

zapojená do 

experimentálneho 

overovanie metódy Jolly 

Phonics, podmienkou 

bolo navýšenie hodín 

anglického jazyka od 1. 

ročníka. 

      UP ISCED 2 
UP Základ + počet 

voliteľných hodín 

Zameranie  

Posilnené predmety Voliteľné predmety 

UP podľa iŠKVP  149 Slovenský jazyk , 

anglický jazyk, nemecký 

jazyk ako voliteľný druhý 

cudzí jazyk, matematika 

Regionálna výchova, 

dopravná výchova, prvá 

pomoc, domov a práca 

ako alternácia 

k voliteľnému druhému 

cudziemu jazyku 

Poznámka: Vymenovať stručne všetky UP, ktoré používate (aj pre žiakov s poruchami učenia, pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia atď.)  

 

 

I.7.  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 
Počet PZ 

kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci 

si kval. 

počet 

učiteľov 

počet 

vychovávateľov 

počet PA ostatní PZ 

24 (ZŠ) 0 1 24 3 4 0 

6 (MŠ) 0 0 6 0 0 0 

Legenda: PA – pedagogickí asistenti 

 

Počet NZ 

spolu počet OZ počet zames. HSÚ* zamestnanci ŠJ 

11 (ZŠ) 2 (ZŠ) 5 (ZŠ s MŠ) 4 (ZŠ) 

3 (MŠ) 0 (MŠ) 1 (MŠ) 2 (MŠ) 

Poznámka:* Do počtu zamestnancov hospodársko-správneho útvaru (HSÚ) sú zaradení hospodárky, resp. 

ekonómky, školník...  

Počet zamestnancov spolu: 44 /ZŠ + MŠ/  (súčet 30 + NZ 14) 

 

Prehľad o počte odučených hodín  na primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní   

 
Počet odučených hodín 

I. stupeň II. stupeň 

odborn

e  

v % neodborne v % spolu odborn

e 

v % neodborne v % spolu I. a II. 

stupeň 

spolu 

115 95,8

3 

5 4,17 120 194 88,9

9 

24 11,01 218 338 

odborne 309 91,42 

neodborne 

 

29 8,58 
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ISCED 1 ISCED 2 

Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

neodborne (5) 

Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

neodborne (29) 

INF 1 INF 6 

VLA 2 TSV 8 

PDA 2 PVC 2 

  THD 6 

  VUM 1 

  CHE 6 

Poznámka: V tabuľke Počet odučených hodín sa uvádza týždenný počet odučených hodín za všetky triedy na 

danom stupni vzdelávania.  

 

 

I.8.   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

       
Forma vzdelávania, 

zameranie 
Počet vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

adaptačné 1 1 0 0 

aktualizačné 2 2 0 0 

inovačné 2 2 0 0 

špecializačné 4 3 1 2 

funkčné 0 0 0 0 

Spolu 9 8 1 2 
Poznámka: Pri forme vzdelávania sa uvádza druh kontinuálneho vzdelávania (adaptačné, aktualizačné, inovačné, 

špecializačné, funkčné).  

 

Benešová Ingrid Workshop pre asistentov učiteľa - 

asertivita, problematické správanie 

žiakov 

Zvolen 15.11.2018 40 h. 

Benešová Ingrid Edukačná príprava k prvej atestácii Ružomberok 12.10.,20.10.,

10.11.,23.11. 
40 h. 

Benešová Ingrid Prezentácia edukačnej prípravy k 

1.atestácii 

Ružomberok 7.12.2018 8 h 

Benešová Ingrid Workshop pre šk.psychológov - Pásma 

inteligencie - nové ponímanie... 

Zvolen 18.12.2018 3 h 

Benešová Ingrid Odborný seminár pre šk. psychológov - 

Vzťahová väzba 

B.Bystrica 28.12.2018 4h 

Benešová Ingrid Inklúzia v školstve Banská Bystrica 24.4.2019 12h 

Benešová Ingrid Poradný kruh Zvolen 21.5.2019 8 h 

Benešová Ingrid Skupinové poradenstvo Nitra 15.5.2019 2 h. 

Benešová Ingrid Kamaráti Jabĺčka Banská Bystrica 3.6.2019 12 h. 

Benešová Ingrid Preventívny program pre 13 - 18 

ročných - Práca s rizikovým triednym 

kolektívom 

Partizánske 14.6.2019 3 h. 

Benešová Ingrid Zippyho kamaráti Banská Bystrica 21.6.2019 3 h 
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Bezeková Ľubica Ukončenie 2. atestácie Ružomberok 12.11.2018 3 h 

Bezeková Ľubica Šampióni školskej participácia 1. 

stretnutie 

Zvolen 27.9.2018-

29.9.2018 
24 h 

Bezeková Ľubica Šampióni školskej participácia 2. 

stretnutie 

Trnava 7.2 - 9.2.2019 24 h 

Bezeková Ľubica Školy, ktoré menia svet 1. stretnutie Zvolen 4.10.-

6.10.2018 
24 h 

Bezeková Ľubica Návšteva Berlína - školy s inklúziou Berlín 7.11.-

10.11.2018 
32 h 

Bezeková Ľubica Správa registratúry Banská Bystrica 20.3.2019 6 h 

Bezeková Ľubica Personálne činnosti, odmeňovanie v 

školstve 

Banská Bystrica 26.03.2019 6 h 

Bezeková Ľubica Konferencia - Pedagogickí hrdinovia Banská Bystrica 29.03.2019 8 h 

Bezeková Ľubica Poradný kruh Zvolen 21.5.2019 5h 

Bezeková Ľubica Vedúci zamestnanc Školy, ktoré menia 

svet 

Zvolen 18.3.-

20.3.2019 
24 h 

Bezeková Ľubica Šampióni školskej participácia 3. 

stretnutie 

Poprad 9.5.-11.5.2019 24 h 

Bezeková Ľubica Asc Agenda Stravovací systém (on-

line) 

Pliešovce 25.4.2019 2 h 

Bezeková Ľubica Moderné prezentačné programy a ich 

využitie vo vyučovacom procese 

Badín 17.-18.6. 16 h 

Bezeková Ľubica Integrácia nástrojov platformy Office 

365 do práce učiteľa 

Badín 19.6.2019 7 h 

Bezeková Ľubica Mentoring 1. stretnutie Zaježová 4.7.-6.7.2019 24 h 

Bosáková Anna Edukačná príprava k prvej atestácii Ružomberok 12.10.,20.10.,

26.10.,9.11. 

2018 

cyklicky 

Bosáková Anna Indícia Roadshow 2018 Zvolen Zvolen 16.10.2018 3h x 4 = 

12h 

Bosáková Anna Slovenská spoločnosť v kontexte 2. 

svetovej vojny (1939 - 1945) - 

akreditované aktualizačné vzdelávanie 

Banská Bystrica 10.11.2018, 

11.11.2018 
15 h 

Bosáková Anna Od skúsenosti k poznaniu (workshop, 

EDUpoint) 

Zvolen 14.11.2018 4 h 

Bosáková Anna Jesenné komunitné stretnutie učiteľov 

(Reflexia a feedback nielen v kontexte 

školy, LEAF) 

Banská Bystrica 30.11.2018 4h 

Dubovská Elena Čítanie je šanca - NJ Banská Bystrica 26.9.2018 12 h 

Dubovská Elena Edukačná príprava k prvej atestácii Ružomberok 12.10.,20.10.,

26.10.,9.11. 

2018 

6h 
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Dubovská Elena Jolly Phonics Liptovský 

Mikuláš 

27.8.2018 7h 

Dubovská Elena Ukončená edukačná príprava k 1. 

atestácii 

Ružomberok 7.12.2018 4 dni 

Dubovská Elena Jolly Phonics Liptovský 

Mikuláš 

4.4.2019 4 dni 

Dubovská Elena Jolly Phonics - Stretnutie učiteľov ZŠ v 

experimentálnom overovaní Efektivita 

vyučovacej metódy Jolly Phonics v 

primárnom vzdelávaní 

Bratislava 29.4. 2019 8 h 

Dubovská Elena Digital Skills Detva 14. 5. 2019 8 h 

Ďurčová Vladimíra Škola inkluzionistov Banská 

Štiavnica 

30.8.-2.9. 

20118 
50 h 

Ďurčová Vladimíra Škola inkluzionistov Bratislava 2.5. - 5.5. 

2018 
1 deň 

Ďurčová Vladimíra EDUPoint - Pátrame po reči iného 

(Kratochvíl) 

Zvolen 26.11.2018 1 deň 

Ďurčová Vladimíra Špeciálno-pedagogická diagnostika Partizánske 26.10.2018 3 dni 

Ďurčová Vladimíra Teoreticko-praktická časť v metóde 

Brainfeedback (základný kurz 50 hodín 

) 

Bratislava 1.-5.10 2018 3 dni 

Ďurčová Vladimíra Špeciálno-pedagocická konferencia Partizánske 28.2.2019 5 dní 

Ďurčová Vladimíra Návšteva ZŠ Dubová Bratislava 15.3.2019 3 dni 

Ďurčová Vladimíra Školy za demokraciu- Amnesty 

International 

Banská Bystrica 1.3.2019 8 h 

Ďurčová Vladimíra Učíme pre život Poprad 22.3.-24.3. 

2019 
8 h 

Ďurčová Vladimíra Obrazové pramene - Kratochvíl Zvolen 2.4. 2019 8 h 

Ďurčová Vladimíra Sfumato Košice 5.4.-6.4.2019 8 h 

Ďurčová Vladimíra Učiace sa školy Zaježová 14.2.-

15.2.2019 
15 h 

Ďurčová Vladimíra Nadácia pre deti Slovenska Bratislava 3.5.-5.5. 2019 4 h 

Ďurčová Vladimíra Špeciálno-pedagogické vzdelávanie Bratislava 24.5.-

26.5.2019 
3 dni 

Ďurčová Vladimíra Školy, ktoré menia svet - posledné 

stretnutie 

Zvolen 6.6.-8.6.2019 3 dni 

Ďurčová Vladimíra Stretnutie školských špeciálnych 

pedagógov 

Zvolen 6.6.2019 4 h 

Gondová Lenka Workshop pre asistentov učiteľa - 

asertivita, problematické správanie 

žiakov 

Zvolen 15.11.2018 4 h 
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Gondová Lenka Ako vzdelávať žiaka s problémovým 

správaním v prostredí ZŠ 

Partizánske 14.12.2018 3 dni 

Kseňák Miroslav Indícia Roadshow 2018 Zvolen Zvolen 16.10.2018 8 h 

Kseňák Miroslav Digital Skills Detva 14.5.2019 3 dni 

Macková Anna Hejného matematika pre 2. stupeň ZŠ Zvolen 19.10.-

20.10.2018 
8 h 

Macková Lucia Ako sa učiť efektívne Zvolen 19. 3. 2019 2 dni 

Matejka Slavomír Indícia Roadshow 2018 Zvolen Zvolen 16.10.2018 3 dni 

Matejka Slavomír Akadémia riaditeľov - EDUJOBS Liptovský Ján 6.2.-8.2.2019 8 h 

Matejka Slavomír Návšteva ZŠ Dubová Bratislava 15.3.2019 5 h 

Matejka Slavomír Efektívne vedenie porád Bratislava 18.3.2019 5 h 

Matejka Slavomír Správa registratúry Banská Bystrica 20.3.2019 8 h 

Matejka Slavomír Akadémia riaditeľov - EDUJOBS Liptovský Ján 20.03. - 

22.03.2019 
8 h 

Matejka Slavomír Personálne činnosti, odmeňovanie v 

školstve 

Banská Bystrica 26.03.2019 3,5 h 

Matejka Slavomír Konferencia - Pedagogickí hrdinovia Banská Bystrica 29.03.2019 3,5 h 

Matejka Slavomír Poradný kruh Zvolen 21.5.2019 4 h 

Matejka Slavomír Učiace sa školy Zaježová 14.2.-

15.2.2019 
2 dni 

Matejka Slavomír EDUJOBS Akadémia raditeľov Liptovský Ján 13.5.-

15.5.2019 
3 dni 

Matejka Slavomír Asc Agenda Stravovací systém (on-

line) 

Pliešovce 25.4.2019 2 h 

Matejka Slavomír Moderné prezentačné programy a ich 

využitie vo vyučovacom procese 

Badín 17.-18.6. 11 h 

Matejka Slavomír Integrácia nástrojov platformy Office 

365 do práce učiteľa 

Badín 19.6.2019 5 h 

Matejka Slavomír Mentoring 1. stretnutie Zaježová 4.7.-6.7.2019 3 dni 

Matejka Slavomír Jesenné komunitné stretnutie učiteľov 

(Reflexia a feedback nielen v kontexte 

školy, LEAF) 

Banská Bystrica 30.10.2018 4 h 

Oremová Eva Kurz kariérneho poradenstva Zvolen 4.,5.,6.,12.,13.

okt.2018 
4h 

Oremová Eva Jolly Phonics Liptovský 

Mikuláš 

4.4.2019 3 h 

Oremová Eva Zippyho kamaráti Banská Bystrica 21.6.2019 3 h. 

Ratkovská Anna Hejného matematika Zvolen 19.10., 20.10. 3 h. 

Ratkovská Anna Expoledu - Biológia B. Bystrica 22.10.2018 6 h. 

Ratkovská Anna Expoledu - Chémia B. Bystrica 23.10.2018 6 h 
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Ratkovská Anna Hejného matematika pre 2. stupeň ZŠ Zvolen 19.10.-

20.10.2018 
6 h 

Savková Daniela rozširujúce štúdium BIO, 2. roč.,  Prf.UK 

Bratislava 

šk. 

r.2017/2018 a 

2018/19 

6 h 

Sečíková Irena Kurz kariérneho poradenstva Zvolen 4.,5.,6.,12.,13.

okt.2018 
6 h 

Sečíková Irena Hejného matematika Zvolen 12.10. 2018 8 h 

Sečíková Irena Čitateľská gramotnosť v 

prírodovedných predmetoch 

Dobrá Niva 8.11. 2018 6 h 

Sečíková Irena Hejného matematika pre 2. stupeň ZŠ Zvolen 19.10.-

20.10.2018 
7,5 h 

Šajbanová Zuzana EDUPoint - Pátrame po reči iného 

(Kratochvíl) 

Zvolen 26.11.2018 7,5 h 

Šajbanová Zuzana Ako vzdelávať žiaka s problémovým 

správaním v prostredí ZŠ 

Partizánske 14.12.2018 9 h 

Výbošťoková Alena Ukončenie 2. atestácie Ružomberok 9.1.2019 1 deň 

 

 

I.9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Predmetové komisie: 

• MZ 1. stupeň 

• SJL, DEJ, RGV 

• Prírodovedné predmety a informatika 

• Cudzie jazyky 

• Výchovy – VYV, VUM, HUV, THD, SEE 

 

• Správa o činnosti výchovného poradcu 

• Správa o činnosti koordinátorky drogovej prevencie 

• Správa o činnosti školskej psychologičky 

 

predmetová komisia 

SJL, DEJ, RGV  
• Jesenná slávnosť zameraná na starých rodičov a prepojenie so 

100. výročím ČSSR 

• Zapojene žiakov do projektu: Záložka do knihy spája školy; 

v spolupráci s PK výchovy 
• Hlasné čítanie - učitelia čítajú žiakom - motivácia, zlepšiť vzťah 

ku knihám 
• Návšteva KK vo Zvolene 
• Návšteva obecnej knižnice (ŠKD, 4. ročník) 
• Návšteva ŠVK Banská Bystrica - Knižnica z druhej strany pultu 
• Čitateľské dielne v rámci vyučovania literatúry - tiché čítanie 

vlastných kníh; prezentácia prečítaných kníh 
• Návšteva divadelných predstavení - Divadlo Zvolen, Nitra 
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• Spolupráca s POS Zvolen a Združením škôl pre RGV 
• Formovanie kladného vzťahu detí a žiakov ku knihe a literatúre, 

organizovanie súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie 

čitateľské aktivity v ŠKD 
• Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc 

zákonných zástupcov pri domácom čítaní a zintenzívniť 

zaangažovanosť zákonných zástupcov pri konkrétnych školských 

aktivitách 
• kritéria hodnotenia diktátov, inovovaná elektronická žiacka 

knižka, analýza kontrolných diktátov a slohových prác - opatrenia 

na odstránenie nedostatkov, doplnenie databázy tematických 

previerok,  diktátov 
• MZ k týždňu hlasného čítania 

• MZ k programu na Deň matiek 

• zhodnotenie MZ, výstupné previerky 

• Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy 

PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých 

predmetov v ZŠ a SŠ 
• Pri vyučovaní predmetu dejepis využívať informácie zverejnené 

na webovom sídle Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV na 

http://www.shs.sav.sk/, ktorá združuje profesionálnych historikov, 

učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v SR a je jednou z 

vedeckých spoločností pri SAV 
• Doplnenie titulov detskej literatúry - súčasní autori podľa 

odporúčania na http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura/aktivita-

centra/knihometer-hodnotenia-detskych-knih 
• Projekt Amnesty international – živé knižnice,, spolupráca medzi 

8. a 5. ročníkom – vrstevnícke vyučovanie a spoločná tvorba 

a realizácia projektu na skrášlenie okolia školy s regionálnymi 

prvkami a zameraním sa na toleranciu, spoluprácu. 

• Školy za demokraciu – aktivity v 8. ročníku našej školy 

 

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

Projektové dni – zameranie na prírodovedné predmety prepojené 

s informatikou. 

PK sa podieľa na projekte Učiace sa školy, pani Bezeková  koordinuje 

eTwinning. 

Pokračujeme v projektových dňoch, ktoré rozvíjajú rovesnícke 

vzdelávanie žiakov. 

VI. ročník         fyzika                    Technika okolo nás             

VII. ročník     biológia, chémia                                               

VIII. ročník        geografia             Štáty sveta                         

IX. ročník         fyzika                     Mojich 5 divov vedy           

 

V rámci informatiky sa zameriavame na tvorbu projektov a ich 

prezentovanie. Treba premyslieť obsah týchto projektov a termín ich 

prezentovania. Najlepšie z týchto projektov navrhujeme postúpiť na 

http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura/aktivita-centra/knihometer-hodnotenia-detskych-knih
http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura/aktivita-centra/knihometer-hodnotenia-detskych-knih
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Heuréku. Na augustovom zasadnutí Pk navrhujeme prerokovať a zosúladiť 

harmonogram týchto podujatí. 

 

HEURÉKA – 9. ročník - vystúpilo 36 žiakov so 14 príspevkami 

PK výchovy • august 2018 – príprava plánu práce; 

• september 2018 – dopravné ihrisko, Detva (aj žiaci 5. ročník); 

• október 2018 (dvakrát prípravné stretnutie) – Jesenná 

slávnosť k 100. výročiu vzniku ČSR (dramatizácia osobností, 

sadenie lipy, stretnutie so starými rodičmi, vyhodnotenie 

štrúdľovej súťaže);  

• december 2018 – Zimné slávnosti v KD Pliešovce a Mikuláš na 

námestí (spolupráca s obcou); 

• január 2019 – príprava lyžiarskeho výcviku, Donovaly (8., 9. 

ročník – 22 žiakov, p. Čekanová); hodnotenie činnosti plánu 

práce za 1. polrok; 

• november 2018 - Dúhové dni - aktivity s protidrogovou 

tematiku so šk. psychologičkou, so zameraním na zdravý 

životný štýl, scénka pre žiakov 1. stupňa (7. ročník), besedy 

s odborníkmi. 

• Február - Počas Dní športu učitelia spolu so žiakmi rozvíjali svoje 

športové zdatnosti a radosť z pohybu. Víťaznými družstvami v kin-

balle aj vo vybíjanej boli súťažné družstvá žiakov.  

• Marec - Zo školského kola Slávik Slovenska nás na okresnom kole 

vo Zvolene reprezentoval J. Velkov žiak 5. ročníka. 

• Apríl - Počas dobrovoľníckej zbierky Deň narcisov vyzbierali žiaci 4. 

ročníka 794,32 EUR pre Ligu proti rakovine. 

• Máj - Podieľali sme sa na príprave a realizácii Žiackej vedeckej 

konferencie Heuréka.  

• Tentokrát opäť naša škole pripravila Žiacku olympiádu 

mikroregiónu Pliešovská kotlina. Športovci si užili svoje 

vysúťažené ceny. 

• Jún - Rozprávkový les pripravili starší žiaci (7. ročník) s mladšími 

kamarátmi pre žiakov MŠ Sása. 

• Pokračovali sme v preventívnej prevencii – konala sa beseda pre 

žiakov 7. a 8. ročníka na tému Kyberšikana (p. Lietava, Adamovic). 

• Počas školského roka prebehal program projektu Ekoalarm. 

• Uskutočňovali sme naplánované environaktivity ku Dňu Zeme. 

• Priebežne sa pokračovalo v tvorivej spolupráci s POS Zvolen. 

• V závere šk. roka sme zhodnotili pracovnú činnosť PK - výchovy. 

MZ 1. stupeň • október 2018 – Jesenná slávnosť k 100. výročiu vzniku ČSR – 

program pre starých rodičov;  
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• december 2018 – Zimné slávnosti v KD Pliešovce a Mikuláš 

na námestí (spolupráca s obcou); 

• kritéria hodnotenia diktátov, inovovaná elektronická žiacka 

knižka 

• MZ k týždňu hlasného čítania 

• MZ k programu na Deň matiek 

• zhodnotenie MZ, výstupné previerky 

• Karneval 

• Rozvoj čitateľskej gramotnosti, formovanie kladného 

vzťahu detí ku knihe a literatúre. Počas celého roka 

prebiehalo na hodinách SJL:             

- mimočítankové čítanie 

- prezentácie prečítaných kníh-učiteľom aj žiakom 

- intonačných zručností 

- dramatizácia bájok 

- skupinové práce 

- komixové stvárnenie prečítanej knihy 

- metakognitívny proces učenia 

- čítanie s porozumením 

- literárny kvíz 

- čítanie rodičov deťom 

- tvorba čitateľských denníkov, leporela 

- súťaž o najlepšieho čitateľa v triede 

- čítanie deťom v MŠ Sása a MŠ Pliešovce ŠKD 

 

• Environmentálna výchova –separovanie odpadu počas 

celého roka 

• Deň narcisov-4.roč. 

• Plavecký výcvik  

• Škola v prírode  

• Valentínska vybíjaná – učitelia, žiaci 

• Absolvenské popoludnie 1.ročníka s deviatakmi 

• Filmové predstavenia-4.roč. 

• Jolly Phonisc-žiaci 1.trieda,2.A,2.B ANJ pokračujú novou 

metódou, na konci roka prebehlo testovanie vedomostí 2.A 

• Týždeň modrej planéty aktivity v triedach 

• Deň Zeme-ŠKD-výroba píšťaliek z vŕby 

• Návšteva MŠ Pliešovce, MŠ Sása v 1.ročníku 

• Celoročný projekt 2.B triedy Malí chovatelia 

• Program ku Dňu matiek-vystúpenie v kultúrnom dom 

• Zapojili sme sa do zberu šípok a papiera 

• ŠKD-Superstár 
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• ŠKD-Rozprávkový les v Sása 

Finančná gramotnosť prebiehala celý rok na hodinách  matematiky 
s využitím slovných úloh, tabletov. 
Škola je zapojená do projektu :Učiace sa Slovensko.  
 
Spolupracovali sme so školskou psychologičkou , ŠKD, asistentkami , 
učiteľmi z 2.stupňa , 
s učiteľkami z MŠ Sása a Pliešovce. Spolupracovali sme tiež počas 
zápisu do prvého ročníka .   

PK cudzie jazyky Pani Bezeková koordinovala eTwinning, absolvovala školenie, ktoré 

vrámci stretnutia PK cudzie jazyky podala ďalej vyučujúcim. Získava 

informácie ohľadom Erasmus + aj v spolupráci s Iuventou.  

Experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics pokračovalo v 2 ročníku 

našej školy. Na konci roka prebehlo na škole meranie metódy Jolly Phonics 

v školskom roku 2018/2019. Testovanie prebiehalo z nasledovných úloh: 

Odpovede na otázky o žiakovi, Čítanie a slovíčka na tému Nakupovanie, 

Otázky na tému Zvieratá, Čítanie s porozumením, Čítanie a Skupinový 

diktát. 

Pani Dubovská na hodinách anglického jazyka v piatom ročníku začlenila 

do vyučovania vybrané zvuky /metóda Jolly Phonics/ za účelom zlepšenia 

úrovne čítania. Žiaci prijali túto metódu pozitívne, dokonca aj žiaci, ktorí 

dosahujú slabé vyučovacie výsledky, resp. nemajú tento predmet radi. 

U všetkých žiakov sa počas daného obdobia zlepšilo čítanie, žiaci zažili 

pocit úspechu.  

Pani Dubovská v snahe zvýšiť záujem o nemecký jazyk oslovila 

veľvyslanectvá SRN, Rakúska a Švajčiarska o zaslanie propagačných 

materiálov o ich krajinách. Nemecké a švajčiarske veľvyslanectvo poslalo 

propagačné materiály pre približne 40 žiakov. Nemecké veľvyslanectvo 

odporučilo Goeteho institut, ktorý tiež poslal žiakom materiály. Rakúske 

veľvyslanectvo odporučilo internetovú stránku. Každý žiak dostal 

gumenné cukríky, „záložku“,  skladačku o Švajčiarsku. V jednotlivých 

triedach si žiaci zostavili tzv. rebríček  najaktívnejších žiakov na hodinách 

a podľa poradia si mohli vyberať z darčekov – perá, pastelky, zápisníky s 

perom, zošity, šnúrky na mobil, vrecúška, cukríky. Žiaci 9. ročníka 

s najlepšími vyučovacími výsledkami dostali USB kľúče /Švajčiarsko/. 

Žiaci, 9. ročníka, ktorí budú na strednej škole pracovať s nemeckým 

jazykom dostali aj ďalšie brožúry o Švajčiarsku, ktoré im môžu pomôcť 

pri vypracovávaní projektov.  

Pani Dubovská oslovila aj veľvyslanectvá USA, Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska, British council a požiadala 

o propagačné materiály pre žiakov, odpoveď už neprišla alebo 

s poďakovaním o záujem bola odporučená internetová stránka, ktorú 

bežne používame.  

VI. a v II. polroku bolo zrealizované interné vzdelávanie: Metóda Jolly 

Phonics –pravidlá čítania, Stretnutie zamerané na zhodnotenie činnosti 

PK, eTwinning. 
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Zapojenie do súťaží 

predmetová komisia 

SJL, DEJ, RGV 
• školské kolo Hviezdoslavov Kubín – dvaja žiaci, ktorí reprezentovali 

v okresnom kole – bez umiestnenia.  

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

• Klokan – 15 žiakov – 4 úspešní riešitelia 

• Pytagoriáda – 40 žiakov - úspešné: Bošelová, Ľuba (5.A), Macková 

Ema (5.A) 

• Matematická olympiáda – žiačky 9. ročníka – postúpili 2 – Sarvašová, 

D. obsadila 4. miesto. 

• Delesun – žiaci 6. ročníka (6 žiakov) celý rok, slávnostné ukončenie 

17. júna 2019.  

MZ 1. stupeň • Okresné kolo matematickej -úspešní riešitelia: V. Vikár, F. Babinský, 

N. Pažičanová -3. roč. 

• Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – reprezentovala M. Ondrisková 

- 2.A 

• Klokan – matematická súťaž-zúčastnilo sa 44 žiakov z 1.stupňa. 

Úspešní riešitelia boli 3 žiaci - M Besson, V. Vikár a šampión školy 

M. Škoda 

• Okresné kolo Slávik Slovenska - reprezentovali: E.Luptáková-

3.roč.J.Velkov - 5.A 

• Oranies - futbalový turnaj .- najlepší strelec  

• Olympiáda mikroregiónu Pliešovská kotlina 

• Projektový deň z Prírodovedy- 4.trieda 

Výchovy – VYV, 

VUM, HUV, THD, 

SEE 

 

• september 2018 – medzinárodný turnaj Inter G Cup, kinball, Hradec 

Králové, 1. a 4. miesto; 

• september, október 2018 - výtvarné súťaže podľa ponuky; Záložka do 

kníh spája školy (s prvkami pliešovského ľudového kroja), spolupráca 

so ZŠ v Prahe, s postupom do celoslovenského výberu; 

• január 2019 – obvodné kolo vo florbale, Zvolen, 2. miesto. 

• McDonald CUP (2008 a mladší žiaci) v Pliešovciach;  

• Minifutbal (2006 a mladší žiaci) Zvolen – bez úspešného umiestnenia; 

• vybíjaná mladšie žiačky Zvolen – s postupom do okresného kola; 

• máj -  Slávik Slovenska (viď. vyššie); 

• jún - Kin-ball  celoslovenská súťaž v Trnave – ml. žiaci (6., 5. ročník) 

1., 2. miesto, str. žiaci (7. – 9. ročník) 2. miesto. 

Exkurzie 

cudzie jazyky 20.6.2019 – exkurzia Viedeň (28 žiakov našej školy) 

SJL, DEJ, RGV • Apríl 2019 – Osvienčim – pre žiakov 7.- 9. ročníka 

• Máj 2019 – divadelné predstavenie: W. Shakespeare: Skrotenie zlej 

ženy – žiaci 9. ročníka 

• Jún 2019 – návšteva múzea SNP v Banskej Bystricic (8. a 9. ročník) 

MZ 1. stupeň Výlety a exkurzie 
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• návšteva Včelieho domčeka na Zaježovej – postupne všetky ročníky 

našej školy 

• Exkurzia Sása –múzeum, 2.A, 2.B 

• Habakuky- 1., 2.A,2.B,3.trieda 

• Exkurzia do včelieho domčeka-2.B 

• Farma u Bessonov-2.B 

• Exkurzia Zvolenský zámok-veľkonočné tvorivé dielne-2.A 

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

• návšteva Včelieho domčeka na Zaježovej – postupne všetky ročníky 

našej školy 

Výchovy – VYV, 

VUM, HUV, THD, 

SEE 

• september 2018 – Mikroregión Pliešovská kotlina, Pustý hrad, Zvolen 

(6. ročník); 

• október 2018 – Slovenské národné múzeum, Martin (6. ročník); 

• november 2018 – dielne ľudových remesiel v POS Zvolen (vybraní 

žiaci);  

• návšteva OcÚ Sása, Pliešovce (6. ročník); 

• prednáška a tvorivá dielňa v Turzovom dome Banská Bystrica na tému: 

Srdce včera     a dnes (7. ročník);  

• máj:  

• INSITA Pliešovce (v Dome remesiel) – výstava sôch a obrazov 

amatérskych umelcov z Pliešoviec a zo Srbska; 

• výlety žiakov s IZŠ. 

Vzdelávanie  

cudzie jazyky • Interné vzdelávanie - Jolly Phonics – pravidlá čítania 

 • Jolly Phonics – tréning 

• Jolly Phonics – Stretnutie učiteľov ZŠ v experimentálnom overovaní 

Efektivita vyučvacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaná – 

ŠPÚ 

• Webinár NJ – Ako na gramatiku na ZŠ 

• Webinár NJ – Mal projekty v vyučovaní na ZŠ 

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

• Hejného metóda – 4-dňová Letná škola Hejného matematiky v Hronci 

pre 2. stupeň ZŠ, Dvojdňové školenie pre 1 stupeň ZŠ – vzhľadom na 

aplikovanie Hejného metódy do vyučovacieho procesu v 4., 5. ročníku 

a v 1. ročníku našej ZŠ. 

• Digital Skills v Detve - kódovanie 

SJL, DEJ, RGV • štýly učenie: p. Macková, L. 

• príprava na II. atestáciu: p. Macková, L. 

• didaktický seminár - Inšpirácia pre učiteľov dejepisu: p. Ďurčová 

• v splupráci s EDUPointom vo Zvolene príprava vzdelávaní pre učiteľov 
dejepisu 
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• Školy, ktoré menia svet (p. Matejka, Bezeková, Ďurčová, Macková 
L.),  

• Šampióni školskej participácie (p. Bezeková),  

• Škola inkluzionistov (p. Ďurčová),  

• Učiace sa Slovensko (p. Ďurčová),  

• Školy za demokraciu (p. Ďurčová). 

MZ 1. stupeň • školenia vydavateľstva TAK TIK k učebniciam v interaktívnej forme 

Ostatné úlohy 

cudzie jazyky • eTwinning, Erasmus+, Iuventa 

 • 10.6.2019 merania Metódy Jolly Phonics v školskom roku 2018/2019 – 

žiaci 2. ročníka 

SJL, DEJ, RGV,  • regionálna výchova:  

• spolupráca s POS Zvolen: symboly jari; 

• prezentácia regionálnej povesti: žiaci 5. ročníka si pripravili 
reprodukciu a prezentáciu miestnej regionálnej povesti o hradoch 
a zámkoch; 

• rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a formovanie kladného vzťahu 
žiakov ku knihe: 

• čítanie kníh a prezentácie pred triednym kolektívom; hlasné čítanie 
kníh vyučujúcimi;  

• doplnkové čítanie na hodinách literatúry; 

• pokračovanie v projekte Čitateľská dielňa - tiché čítanie vlastnej 
literatúry s úlohami;  

• úprava kabinetu s detskou literatúrou - vyradenie starých  
nepoužívaných titulov, ktoré boli v 1. polroku doplnené novou 
aktuálnejšou literatúrou; 

• environmentálna výchova: zrealizovanie zberu  papiera; 

• práca záujmového útvaru: Praktická slovenčina - opakovanie učiva 
a rozvoj čítania s porozumením - efektívne využívania programu ALF, 
príprava vlastných testov; 

• príprava pomôcok pre IZŽ: prehľadný materiál učiva o tvarosloví, 
skladbe, hláskosloví, ktorý môžu žiaci využívať v rámci vyučovania, ale 
aj pri testovaní; 

• september 2018 - zber šípok, spolupráca s Lesy SR; 

• október 2018 – nástenky k vzniku 1. ČSR (s významnými 

osobnosťami); 

• november 2018 – tvorivé dielne, spolupráca s POS Zvolen, chlapci – 

výrobky z drôtu, dievčatá – výroba šperkov (6. ročník); potravinová 

zbierka Tesco, Krupina; 

• október 2018 – Žiacka školská rada, návšteva v Strednej priemyselnej 

dopravnej škole, Zvolene;  

• december 2018 – výchovné predstavenia: Mikulášske divadelné 

predstavenie; Vianoce maľované pieskom; Svetielko nádeje (500,- 

EUR); školské zimné podujatia (6. ročník) – Lucie, Orechári – 
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vinšovanie, podujatia v spolupráci s obcou – Živý betlehem, zimné 

športové akcie; 

• december 2018 – Burza kníh, hračiek a športových potrieb, KD 

Pliešovce; 

• prezentovanie školy (p. Bezeková): e-twinning, medzinárodná 

spolupráca „Ukáž svoju kultúru“. 

-  

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

Projektové dni – rovesnícke vzdelávanie 

• Technika okolo nás (6. ročník) – fyzika  

• Biológia, Chémia (7. ročník) 

• Státy sveta – geografia (8. ročník) 

• Mojich 5 divov vedy – fyzika (9. ročník) 

• Zameranie sa na tvorbu projektov a ich prezentovanie.  

MZ 1. stupeň Karneval 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti, formovanie kladného vzťahu detí ku 

knihe a literatúre. Počas celého roka prebiehalo na hodinách SJL:             

• mimočítankové čítanie 

• prezentácie prečítaných kníh-učiteľom aj žiakom 

• intonačných zručností 

• dramatizácia bájok 

• skupinové práce 

• komixové stvárnenie prečítanej knihy 

• metakognitívny proces učenia 

• čítanie s porozumením 

• literárny kvíz 

• čítanie rodičov deťom 

• tvorba čitateľských denníkov, leporela 

• súťaž o najlepšieho čitateľa v triede 

• čítanie deťom v MŠ Sása a MŠ Pliešovce ŠKD 

 

• Environmentálna výchova –separovanie odpadu počas celého roka 

• Deň narcisov-4.roč. 

• Plavecký výcvik  

• Škola v prírode  

• Valentínska vybíjaná – učitelia, žiaci 

• Absolvenské popoludnie 1.ročníka s deviatakmi 

• Filmové predstavenia-4.roč. 

• Jolly Phonisc-žiaci 1.trieda,2.A,2.B ANJ pokračujú novou metódou, na 

konci roka prebehlo testovanie vedomostí 2.A 

• Týždeň modrej planéty aktivity v triedach 

• Deň Zeme-ŠKD-výroba píšťaliek z vŕby 

• Návšteva MŠ Pliešovce, MŠ Sása v 1.ročníku 

• Celoročný projekt 2.B triedy Malí chovatelia 

• Program ku Dňu matiek-vystúpenie v kultúrnom dom 



Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, 962 63 Pliešovce, tel. 045 / 5562 465 

 

 

IČO:     DIČ:            e-mail:                               Internet:        
378 312 16         202 164 10 50              skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk  

• Zapojili sme sa do zberu šípok a papiera 

• ŠKD-Superstár 

• ŠKD-Rozprávkový les v Sása 

 

Finančná gramotnosť prebiehala celý rok na hodinách  matematiky 

s využitím slovných úloh, tabletov. 

Škola je zapojená do projektu :Učiace sa Slovensko.  

 

Spolupracovali sme so školskou psychologičkou , ŠKD, asistentkami , 

učiteľmi z 2.stupňa , 

s učiteľkami z MŠ Sása a Pliešovce. Spolupracovali sme tiež počas 

zápisu do prvého ročníka .   

Nesplnené úlohy  

Prírodovedné 

predmety 

a informatika 

Poznaj a chráň – aktivita, ktorú pripravovali šiestaci sa neuskutočnila 

z dôvodu zlého počasia a následne už ďalších naplánovaných akcií. 

Krúžková činnosť  

 • Krížom-krážom po Slovensku  

• Futbal  

• Volejbal  

• Športové hry  

• Výtvarný krúžok  

• Kin-ball  

• Florbal  

• Športový krúžok 

• Vybíjaná 

• Slovenský jazyk – príprava na monitor 

• Matematika – príprava na monitor 

• Divadelný krúžok 

Správa o činnosti koordinátora drogovej prevencie 2018/2019 

1.polrok školského roka 2018/2019 

1.   V oblasti primárnej prevencie drogových závislostí učitelia priebežne zvyšovali vedomosti 

a pochopenie žiakov o následkoch užívania návykových látok. Postupovali podľa TVVP 

jednotlivých predmetov a využívali odporúčanú literatúru pre 1. a 2. stupeň základnej 

školy. 

2.    V septembri 2018 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili praktických cvičení na dopravnom ihrisku v 

Detve. 

3.  V októbri 2018 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili programu „Zábavná autoškola“ v SOŠ dopravnej 

vo Zvolene. 
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4.   V októbri 2018 sme na ZRŠ informovali rodičov o preventívnych aktivitách školy a o 

možnostiach odbornej pomoci v CPPPaP 

5.  Počas Týždňa boja proti drogám v novembri sa žiaci 7. ročníka zúčastnili Detskej 

konferencie „Križovatky šťastia“ vo Zvolene. 

6.  V rámci Týždňa boja proti drogám sme už tradične uskutočnili preventívne aktivity s cieľom 

motivovať žiakov k zdravému spôsobu života. 

Program pre 1. stupeň – školská psychologička uskutočnila postupne v 1.tr., 2.A, 2.B a v 3.tr 

hodinový program aktivít „Cesta močiarom do Krajiny Zdravíčkovo“, potom rozhovor so 

žiakmi Ako byť zdravý. 

Koordinátorka spolu s triednou učiteľkou L. Mackovou nacvičili so siedmakmi krátku scénku 

o vplyve nezdravého životného štýlu na naše telo a jednotlivé orgány. So scénkou vystúpili 

siedmaci v 4.triede a následne viedli diskusiu a aktivity k tejto téme. Siedmaci zvládli túto úlohu 

výborne a zodpovedne. 

Program pre 2. stupeň – pre žiakov 2.stupňa sme zabezpečili besedy s osvedčenými a skúsenými 

lektormi: 

● Mgr. S. Tichá z CPPPaP vo Zvolene – téma „Kyberšikana“ v 5.A a v 5.B 

● inšp. J. Michalík z Mestske polície vo Zvolene – téma „Šikanovanie“ v 6.triede           

● inšp. J. Michalík  - „Obchodovanie s ľuďmi“ v 9.triede 

● Mgr.I. Gondášová – „Alkohol“ v 7.tr. a v 8.tr. 

7.     V tomto školskom roku sa nám kvôli doprave do Zvolena nepodarilo získať nových 

peeraktivistov. 

8.     Koordinátorka prevencie sa pravidelne zúčastňuje stretnutí koordinátorov v CPPPaP vo 

Zvolene. 

 2.polrok šk. roka 2018/2019 

  1.  Triedni učitelia naďalej priebežne postupovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov jednotlivých predmetov s cieľom zvyšovať vedomosti a pochopenie dôsledkov užívania 

návykových látok. Využívali pri tom odporúčanú literatúru a aktivity na rozvoj životných 

zručností. 

2. V júni 2019 sme v rámci účelového cvičenia OČaP zorganizovali Deň boja proti drogám. 

3. Žiaci školy priebežne navštevovali záujmové útvary v škole.  

4. Priebežne sme zrealizovali ďalšie mimo vyučovacie aktivity – „Valentínsky týždeň športu“ 

pre žiakov a učiteľov, konferenciu „Heuréka“, zorganizovali sme Žiacku olympiádu 

mikroregiónu a pod. 

5. Zapojili sme sa do projektu Eko alarm. 
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6. Počas školského roka sme spolupracovali s inštitúciami: CPPPaP Zvolen, Mestskou políciou 

vo Zvolene, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Komisiou pre rozvoj vzdelávania, 

kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve Pliešovce a so školskou lekárkou. 

 

V školskom roku 2018/2019 školská psychologička: 

- v novembri v spolupráci so psychologičkou p. PhDr. B. Grassl z CPPPaP zabezpečila 

vyhodnotenie testov PROFOR pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov 

- zabezpečila Prevenčný program pre 5.A triedu v spolupráci so psychologičkou z CPPPaP 

p.Mgr. S.Tichou na mesiace február - marec 

- v apríli 2019 sa zúčastnila Zápisu prvákov  

- v máji 2019 bola členkou poroty na Environolympiáde 

- v máji 2019 v spolupráci s CPPPaP zabezpečila testovanie ôsmakov ohľadom profesionálnej 

orientácie  

- priebežne realizovala prevenčný program na zlepšenie sociálnej klímy v 6.triede 

- v júni sa spolu s kolegyňami tr. učiteľkou 4.tiredy D. Sýkorovou a p. učiteľkou A. Sopkovou 

zúčastnila Školy v prírode v Párnici 

- v júni pomáhala p. učiteľkám Z.Šajbanovej a L.Gondovej pri realizovaní výletu 

s integrovanými žiakmi na Gavúrky 

- priebežne sa venovala individuálne začleneným žiakom (individuálna a skupinová práca so 

žiakmi, reedukácia, administratívne činnosti, orientačná psychologická diagnostika) 

- priebežne zabezpečovala diagnostiku a rediagnostiku žiakov v CPPPaP a CŠPP 

- priebežne poskytovala psychologické poradenstvo žiakom, učiteľom a rodičom 

- podieľala sa na rozvrhoch pre asistentov učiteľa a priebežne im poskytovala konzultácie 

- zúčastňovala sa vyučovania v triedach, kde sú žiaci s ťažkosťami v učení a správaní 

- zúčastňovala sa PP, PR, ZRŠ a metodických stretnutí organizovaných CPPPaP a Asociáciou 

školských psychológov v Banskej Bystrici 

- ako koordinátorka drogovej prevencie zabezpečovala úlohy s tým súvisiace (viď. správa 

o činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov) 

- zúčastnila sa nasledovných vzdelávaní: kurz Kariérneho poradenstva vo Zvolene, Edukačná 

príprava k 1.atestácii v Ružomberku, Poradný kruh v škole vo Zvolene, Skupinové 

poradenstvo v Nitre, program rozvoja sociálnych zručností pre 1. stupeň Zippyho kamaráti 

a Jabĺčka v Banskej Bystrici, Prevenčný program pre 13-18 ročných žiakov v Partizánskom. 
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Správa o činnosti výchovného poradcu 

1.polrok školského roka 2018/2019 

Uskutočnené aktivity: 

● konzultácie so žiakmi o možnostiach štúdia na SŠ podľa potrieb žiakov 

● opakované odoslanie informácií, prehľadu záujmu našich žiakov o štúdiu na SŠ na 

príslušné výpočtové stredisko Banská Bystrica 

● aktualizácia programu Proforient a číselníkov škôl a odborov 

● opakovaný import simulácií  poradia žiakov podľa prospechu  z výpočtového strediska 

● konzultácie žiakov o prognózach prijatia podľa simulácií, následné usmernenia o iných 

možnostiach – portál svs 

● informácie o duálnych študijných odboroch 

● informovanie žiakov o DOD na SŠ v kraji 

●  organizačné zabezpečenie  testovania T5 

Deň otvorených dverí: 

Spoločne sme so SŠ realizovali tieto  DOD: 

●  na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1 351, Zvolen 

●  na SOŠ stavebná, Kremnička10, Banská Bystrica 

●  na SOS obchodu a služieb, Krupina 

  

Burza stredných škôl vo Zvolene, ktorej sa zúčastnili žiaci  9. Ročníka 

Plánované rozširujúce aktivity: 

Po absolvovaní vzdelávania Kariérneho poradcu som sa rozhodla rozšíriť prácu v oblasti 

profesionálnej orientácie našich žiakov.  Cieľovou skupinou  budú žiaci 8. ročníka a cieľovou 

činnosťou sebapoznávacie aktivity hodnotové a osobnostné.  Ich absolvovanie žiakom umožní  

rozhodovať sa vedomejšie a ľahšie. 

Predbežný záujem o SŠ je otvorený a kreuje sa, žiaci ešte stále pomerne často menia svoje 

rozhodnutia. 

2. polrok školského roka 2018/2019 

 Agenda: 

● odosielanie informácií, prehľad záujmu  žiakov 9. ročníka o štúdium  na SŠ na príslušné 

výpočtové stredisko Banská Bystrica 

● vypĺňanie prihlášok na SŠ a ich následné odoslanie 

● odoslanie podkladov  a organizácia T9 

● opakovaný import simulácií poradia žiakov z výpočtového strediska 
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● informácie o systéme sietí SŠ pre žiakov  8. ročníka 

● informácie o spôsobe prijímania na SŠ a o duálnom systéme vzdelávania pre žiakov 8. 

ročníka 

● zistenie predbežného záujmu o štúdium na SŠ žiakov z 8. ročníka,  odoslanie na 

príslušné výpočtové stredisko po doplnení koncoročných známok 

● vydávanie zápisných lístkov 

● evidencia rozhodnutí o  prijatí žiakov na SŠ 

● aktualizácia programu Proforient 

Rozšírenie agendy: 

V tomto školskom roku oproti predchádzajúcemu obdobiu bola rozšírená ponuka v 

profesionálnej orientácii o opakované a gradované aktivity pre žiakov 8. ročníka. 

Pre rodičov bola ponuka rozšírená o možnosť nahliadnutia do simulácií o predbežnom prijímaní 

na SŠ a  konzultácie o nej u výchovnej poradkyne. 

 

I.10.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 
 Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Náklady 

( v €) 

Učiace sa školy Konštruktivistické 

vyučovanie 

Inklúzia 

221 27  

Školy, ktoré menia 

svet . 

zážitkový tréningovo-

mentoringový program pre 

učiteľov a učiteľky 

spoločenskovedných 

predmetov (predovšetkým 

občianska náuka, etická 

výchova, dejepis, mediálna 

výchova a pod.) na ZŠ a SŠ 

kdekoľvek na Slovensku 

zameraný na profesionálny 

rozvoj pedagógov a na rozvoj 

občianskych kompetencií a 

životných zručností ich 

žiakov a žiačok, kreovanie 

novej podoby občianskej 

náuky a posilňovanie 

demokratickej a otvorenej 

klímy na škole. 

Prostredníctvom zavádzania 

interaktívnych a zážitkových 

metód a prvkov kreatívneho 

a zábavného neformálneho 

vzdelávania do výučby 

118 4 200  
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tradičných predmetov a do 

ponuky extrakurikulárnych 

školských aktivít podnecuje u 

žiakov a žiačok kritické 

myslenie, myslenie v kontexte 

a v súvislostiach, mediálnu 

gramotnosť, demokratické 

zmýšľanie, morálne hodnoty, 

empatiu, dobrovoľnícke 

aktivity, občianske povedomie 

o fungovaní štátu, občiansku 

angažovanosť a zodpovednosť. 

Šampióni školskej 

participácie  

Tvorba mechanizmov 

participácie detí a mládeže na 

rozhodovacích procesoch 

školy a tvorbe verejných 

politík mládeže 
 

118 2  

Škola inkluzionistov Škola inkluzionistov je 

program Nadácie pre deti 

Slovenska zameraný na rozvoj 

a podporu inkluzívneho 

vzdelávania na prvom a 

druhom stupni základných 

škôl. Cieľom je podpora a 

rozvoj práce na školách s 

rozmanitosťou žiakov bez 

ohľadu na ich fyzické, 

intelektuálne, emocionálne, 

sociálne, jazykové alebo iné 

obmedzenia. 

221 9  

Školy za demokraciu  

 

Program Školy za demokraciu 

prichádza v období, kedy je 

naša spoločnosť čoraz viac 

polarizovaná. Štandardné 

politické strany zlyhávajú v 

očiach širokej verejnosti a to 

efektívne využívajú 

alternatívne zoskupenia a 

strany podporujúce občanov k 

extremizácii a radikalizácii. V 

dobe, ktorá je rýchla, prináša 

obrovskú voľnosť v 

informatizácii aj 

prostredníctvom sociálnych 

médií a internetu, je mladý 

človek od detstva vystavený 

množstvám rozhodnutí, ktoré 

si vyžadujú jeho, alebo jej 

63 3  
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reakcie. Vtedy by sa mal 

obrátiť na svoje okolie, rodinu, 

komunitu a školu, ktorá mu má 

pomôcť v rozhodnutí, aký chce 

byť človek v dospelosti. 

Mentor alebo 

dementor 

mentoringový program 0 18  

 
Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojen

ých 

učiteľov 

Dotácia (v €) Vlastné 

finančné zdroje 

(v €) 

Zlepšenie 

kľúčových 

kompetencií 

žiakov na ZŠ v 

Pliešovciach 

Projekt je 

zameraný na 

vybudovanie 

školských učební 

(CHE, FYZ, 

dielne) 

   Projekt začne 

v šk. roku 

2019/2020 

Inklúzia Projekt je 

zameraný na 

inklúziu - 3 

asistenti + 0,5 

úväzok školká 

psychologička 

   začal v 

septembri 

2019  

Záložka do 

knihy spája 

školy 

Podpora 

čitateľskej 

gramotnosti, 

komunikácia s 

partnerskou 

školou 

36 2 0 0 

Komenského 

inštitút 

Mikroprojekt 

zameraný na 

zmeny v školstve 

60 1 0  

EKOALARM Environmentálny 

projekt zameraný 

na triedenie 

odpadu  

18 2 0 30 

 
Medzinárodné projekty 

Názov 

projektu 

Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Dotácia (v €) Vlastné 

finančné zdroje 

(v €) 

E-Twinning Aktivity so 

zahraničným

i 

partnerskými 

školami 

38 2 0 0 
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I.11.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  

  
Rok 

vykonania 

komplexnej 

inšpekcie 

Hodnotenie ŠŠI 

veľmi dobrý dobrý priemerný málo 

vyhovujúci 

nevyhovujúci opatrenia 

2015 riadenie 

školy 

Vyučovanie 

na 1. stupni 

   Dodržať 

najvyšší 

počet žiakov 

v triede 

vzhľadom na 

začlenených 

žiakov 

podmienky 

výchovy a 

vzdelávania 

Vyučovanie 

na 2. stupni 

   

 Vyučovanie 

v škole 

   

V roku 2018 bola vykonaná inšpekcia zameraná na kontrolu úrovne Testovania 5 - kontrola 

nezistila žiadne nedostatky. 

 

I.12.  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)   

                  
- Počet kmeňových tried: 13 

            z toho na I. stupni: 5     na II. stupni: 8 

- Počet odborných učební: 3 (jazyková učebňa a 2 učebne IKT) 

- ŠKD 3 - v kmeňových triedach 1. stupňa ZŠ  

- Športový areál:   telocvičňa, multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko ako súčasť 

areálu telovýchovy 

- Školská jedáleň – kapacita: 260  

- Iné špecifické priestory: knižnica, školská kuchynka, kabinety  

 

I.13.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

       (§ 2 ods. 1 písm. m). Kópia správy je priložená k dokumentu   

I.14.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

         školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n)   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet cieľov 

Úroveň plnenia Koncepčného zámeru ZŠ 2015-2019 

Aktivity  v školskom roku 2018/2019  

 

Počet 

plánovaných  

aktivít 

Splnené 

aktivity v % 

Čiastočne 

splnené 

aktivity v % 

Nesplnené 

aktivity v % 

Odôvodnenie 

nesplnených 

aktivít 

6 25 96 0 4 Zvýšená 

chorobnosť 

žiakov, 

nedostatok 

finančných 

prostriedkov  
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I.15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú  

         nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

        (§ 2 ods.   1 písm. o) 

                

SILNÉ STRÁNKY 

1. Edukačný proces:   

● organizovanie vyučovacích hodín 

zameraných na aktívne učenie sa 

žiakov (minimalizovanie 

monologických výkladov učiteľa)   

● poskytovanie spätnej väzby, 

hodnotenie žiaka (hodnotenie jeho 

výkonov, nie osobnosti)  

● zavádzanie inovatívnych metód a 

foriem do edukačného procesu  

● starostlivosť o žiakov so ŠVVP, práca 

školskej psychologičky, špeciálnej 

pedagogičky, asistentov učiteľa, 

individuálna starostlivosť  

● pravidelné dopĺňanie kabinetných 

zbierok novými pomôckami 

●  estetizácia pracovného prostredia  

● veľký športový areál v bezprostrednej 

blízkosti školy  

2. Pedagogickí pracovníci:  

● kvalifikovanosť pedagogických 

pracovníkov  

● ďalšie vzdelávanie  pracovníkov 

(interné, externé) 

● vzájomná pomoc a spolupráca 

● program vzájomného mentoringu 

● organizovanie mimovyučovacích 

aktivít, záujmových útvarov, 

tematických exkurzií  

● projektové aktivity školy (E-

Twinning, Škola priateľská k deťom, 

Škola inkluzionistov, Učiace sa 

školy,...) 

3. Mimovyučovacia činnosť 

● pestrosť príležitostných  aktivít  

● záujem nepedagogických  

zamestnancov o mimovyučovacie 

aktivity  (pomoc pri ich organizovaní)  

● spolupráca s inými inštitúciami, SZUŠ 

Quo Vadis – rozvíjanie talentov 

žiakov; 

● získavanie sponzorstva  

SLABÉ STRÁNKY 

● nedostatočné ohodnotenie PZ 

● chýbajúce odborné učebne 

prírodovedných predmetov a techniky  

 

Návrh opatrení:  

Naďalej hľadať možnosti prostredníctvom 

aktuálnych výziev 

● chýbajúca odbornosť vo vyučovaní 

techniky, telesnej a športovej 

výchovy, chémie 

● chýbajúci pedagogický zamestnanec 

na 1. stupni 

● nedostatočný počet asistentov učiteľa 

vzhľadom na odporúčaný počet 

s prihliadnutín na diagnózy žiakov s 

ŠVVP 

Návrh opatrení:   

Podľa personálnych možností hľadať učiteľov 

spĺňajúcich uvedené aprobácie, prípadne 

podporovať rozširovanie kvalifikácie u 

súčasných učiteľov. 

● rezervy v diferenciácii úloh 

● rezervy v sebahodnotení žiakov 

● drobné poškodenia majetku zo strany 

žiakov 

Návrh opatrení: 

● do plánov triedneho spoločenstva 

zakomponovať aktivity eliminujúce 

nežiaduce správanie (v spolupráci so 

školskou psychologičkou), 

● zabezpečiť preventívne programy v 

spolupráci s Obvodným oddelením PZ 

vo Zvolene, 

● využiť ponúkané služby CPPPaP v 

oblasti riešenia problémových situácií 

v škole, v triede 

● dôkladná písomná evidencia 

priestupkov 
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● prezentácia na verejných a odborných 

konferenciách, prezentácia v médiách. 

PRÍLEŽITOSTI 

● dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov  

● dobré podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií  

● utváranie podmienok na realizáciu 

projektov 

● získavanie mimorozpočtových 

finančných prostriedkov 

● záujem rodičovskej verejnosti a 

ostatnej verejnosti o činnosť školy a 

možnosť spolupráce 

● využívanie vlastných organizačných 

schopností 

RIZIKÁ 

● nedostatok finančných prostriedkov  

● nepriaznivý demografický vývoj 

kolísanie celkového počtu žiakov 

● migrácia žiakov zo Zaježovej – 

riziko pre rozdelenie žiakov do tried 

v danom ročníku  

● pri znižovaní počtu žiakov, 

znižovanie rozpočtu  

● často meniaca sa legislatíva, 

nesystémové zmeny v školstve 

●  množstvo administratívnej práce  

● odchod do dôchodku vyučujúcich 

odborné predmety - fyzika 
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Vyjadrenie Rady školy 

pri ZŠ s MŠ, Školská 27/14, Pliešovce 

 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Pliešovce, v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena  f) zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

a na základe uznesenia č. 1/2019 zo dňa 14.10.2019 berie na vedomie  Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. 

 

 

 

 

 

V Pliešovciach, 14.10.2019 

 

         ----------------------------------- 

      PaedDr. Vladimíra Ďurčová, predsedkyňa rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


