
 Základná škola A. Sládkoviča Sliač 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2020/2021  
podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. § 2, ods. 1 a 

 

 

 
 

Spracovateľ: Mgr. Eva Pintérová, zástupkyňa riaditeľky školy 

  Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy 

 

Sliač, 23. september 2021 

 

 

 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 27. septembra 2021 

 

 

 

        -------------------------------- 
                                       pečiatka a podpis riaditeľky školy 
 

 



 

2 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2020/2021 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. § 2, ods. 1 a 

 
I. 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. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

3. Koncepčného zámeru rozvoja a riadenia ZŠ A. Sládkoviča Pionierska 9, Sliač 2019 – 2024 

4. Mesačných plánov práce pre školský rok 2020/2021 

5. Vyhodnotení plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 
Ďalšie podklady: 

- zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, 

- webová stránka školy, 

- štatistické výkazy, 

- aSc agenda školy, 

- Plán profesijného rozvoja PZ školy. 

 

I.1 Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
Tabuľka č.1 

Názov školy ZŠ A. Sládkoviča Sliač     

Adresa školy Pionierska 9, 96231 Sliač 

Telefón 0904 484 583 

E-mail riaditel@zssliac.sk, zssliac@zssliac.sk 

Webová stránka školy www.zssliac.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač                                    

 
Vedúci zamestnanci školy (§ 2ods. 1 písm. a) 
Tabuľka č.2 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ, štatutár Mgr. Alžbeta Krúpová   

Zástupkyňa  RŠ I 

Zástupkyňa RŠ II 

Mgr. Eva Pintérová,  štatutárny zástupca RŠ  

Mgr. Ivana Oltmanová                        

Vedúca vychovávateľka ŠKD Tatiana Groves 

Vedúca školského stravovania Žaneta Piecková 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm.b) 
Tabuľka č.3 

Názov: Mesto Sliač 

Adresa: Letecká 1, 962 31 Sliač 

Štatutár: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

Telefónne číslo: +421 45 2021 711 

Webové sídlo: www.sliac.sk 

Email: msu@sliac.sk 

Adresa elektronickej pošty ico://sk/00320439 

 

 

 

 

http://www.zssliac.edupage.org/
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Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy (§2 ods. 1 písm. c) 

 

Údaje o rade školy: 
Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 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 23.09.2020 (prvé kolo) a 25.09.2020 (druhé kolo) na obdobie 4 rokov. 

Funkčné obdobie Rady školy začalo dňom 20.10.2020, kedy bola zriaďovateľom podpísaná 

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy konaného dňa 15.10.2020.  

Členovia rady školy: 
Tabuľka č.4 

 Titul, meno a priezvisko 

Predsedníčka Rady školy  Mgr. Martina Kuzmová (delegovaná za 

rodičov) 

Členovia Rady školy za pedagogických zamestnancov Mgr. Ingrid Majerská 

Mgr. Miloslav Storoška 

za nepedagogických zamestnancov p. Ivana Urdová 

za rodičov Mgr. Jaroslav Benčík 

Mgr. Lucia Kapustová 

Andrej Roziak 

Delegovaní za zriaďovateľa Mgr. Dávid Slavkovský   

p. Dáša Kochlicová 

Mgr. Michaela Mikušková    

Doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.             

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 

Rada školy – vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov tejto školy. V školskom roku 2020/2021 sa v dňoch 23.09.2020 a 25.09.2020 

konali voľby do Rady školy. Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy bola za predsedníčku zvolená 

Mgr. Martina Kuzmová. V školskom roku sa konali tri zasadnutia Rady školy, na ktorých členovia 

prerokovali interné dokumenty školy predkladané riaditeľkou školy, riešili aktuálne problémy v škole 

a hľadali spoločné riešenia. Jedným z problémov bola zastaraná elektroinštalácia v škole a jej prípadná 

rekonštrukcia po etapách z dôvodu neustáleho sa zvyšovania materiálno-technického vybavenia školy 

v oblasti IKT. Realizácia rekonštrukcie je možná iba počas letných školských prázdnin. Ďalším 

problémom bola bezpečnosť okolia školy. Je potrebné vybudovať kamerový systém na ochranu majetku 

školy a jej areálu. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie COVID 19 sa 

dve zasadnutia konali online a jedno sa konalo v prezenčne v priestoroch školy.  

 

Údaje o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy (§2 ods. 1 písm. c) 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 

- Pedagogická rada 

- Metodické združenie 1. stupeň 

- Metodické združenie ŠKD 

- Metodické združenie inkluzívneho tímu 

- Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 

- Predmetová komisia cudzích jazykov 

- Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

- Predmetová komisia výchovných predmetov 

- Žiacka školská rada 

- Rada rodičov (OZ Sliačske pramene) 
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2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy, dátumy zasadnutí a prijaté 

uznesenia. 

Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, ku 

ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným 

skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, ku Školskému poriadku, k zásadným otázkam 

výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 

Metodické združenia a predmetové komisie sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa 

pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na 

škole.sa stretávajú podľa harmonogramu schválenom na 1. zasadnutí MZ, PK spolu štyrikrát v školskom 

roku. Po prvom zasadnutí vypracujú plán práce, ktorý sa podľa aktuálnej situácie môže dopĺňať a  na 

konci šk. roka vypracujú vedúci PK, MZ vyhodnocovaciu správu o činnosti príslušného združenia 

a komisie. Vedúci MZ a PK úzko spolupracujú s vedením školy. Na každom zasadnutí MZ a PK sa 

zúčastňuje jeden člen vedenia školy, ktorý zároveň vykonáva kontrolu práce týchto poradných orgánov.  

 

Žiacka školská rada je pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Plán práce Žiackej školskej  je vždy schválený na ustanovujúcej schôdzi. Poslaním ŽŠR 

je naučiť sa aktívne pracovať a zapájať sa do organizovania akcií pre spolužiakov ako aj pomáhať pri 

riešení priestupkov voči školskému poriadku, vylepšovať vzájomné vzťahy. Výbor žiackej školskej rady 

sa pravidelne stretáva jedenkrát mesačne, v prípade potreby častejšie.  

 

Rada rodičov – OZ Sliačske pramene – zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky 

rodičov týkajúce sa  výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých 

sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. 

 

I.2  Údaje o počte  žiakov školy  (§ 2 ods. 1 písm. b) 
Tab. č.5 

 

Stav k 15.09.2020 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

 so ŠVVP 

Počet odd.  

ŠKD 

Počet detí 

 v ŠKD 

1. 3 46 0 

6 

 

oddelenia sú heterogenné 

 

43 

2. 3 56 5 53 

3 2 49 0 40 

4. 2 46 6 35 

5. 3 65 11 0 

6. 2 41 2 0 0 

7. 2 44 9 0 0 

8. 2 45 0 0 0 

9. 2 36 8 0 0 

Spolu 21 428 49 6 171 

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

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

Počet žiakov na  I. stupni : .......197...........    Počet žiakov na II. Stupni: .......231...... 

 

I.3  Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ (§ 2. ods. 3 písm. b) 
Tabuľka č. 6 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

spolu 
dievčatá  

počet  
Pokračujúce PPV nezaškolení v MŠ 

počet 
samostatné (spojené) 

67 38  9 0  3 
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Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnil v dňoch určených 

zriaďovateľom - 08.04.2021 - 09.04.2021 v čase od 14.00 do 17.00 hod. Zápis prebiehal podľa pokynov 

MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie za prítomnosti jedného zákonného zástupcu bez prítomnosti 

dieťaťa. Zápisu predchádzalo vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorá bola zverejnená na stránke školy. 

Počas zápisu sa overovali údaje poskytnuté zákonnými zástupcami dieťaťa. Počas zápisu bola rodičom 

k dispozícii špeciálna pedagogička. 

 

K 31.08.2021 škola eviduje 55 žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 a na 

základe reálneho počtu žiakov sa otvorili v prvom ročníku tri triedy.  

 

I.4.  Údaje o počte prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods.3 písm. c, d) 

 
V školskom roku 2020/2021 ukončilo nižšie stredné vzdelávanie 39  žiakov. V 9. ročníku 36  žiakov, 

v ôsmom ročníku 3 žiačky. Všetci žiaci, ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory, boli prijatí 

a sú zapísaní na stredné školy. 

 

žiaci 9. ročníka 
Tabuľka č. 7 

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 

  

Podané 

prihlášky  
Podané prihlášky  Podané prihlášky  Podané prihlášky  

Podané 

prihlášky  

28  0  53  4  0 

Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci Prijatí žiaci  

9 0  24  3  0 

 

žiaci z nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
Tabuľka č. 8 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

z 5. ročníka 0  

z 6. ročníka 0  

z 7. ročníka               0  

z 8. ročníka               3  Bilingválne gymnázium  

 
Informácie o prijímaní žiakov na SŠ 

Rodičia podávali individuálne prihlášky na SŠ elektronicky v termíne do 16.04.2021. Rodičia štyroch 

žiakov podali prihlášky prostredníctvom ZŠ a výchovnej poradkyne.  

Povinnú školskú dochádzku ukončil 1 žiak v 6. ročníku. 

 

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

vzdelania(§ 2 ods. 3 písm. e)   
Tabuľka č.9 I. stupeň 

Roč. Tr. Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL MAT ANJ ETV NBV PDA VLA HUV INF PVC TSV VYV PVO Ø tr. 

 

1. 

1.A sh sh sh A A - - A - - A A sh - 

1.B sh sh sh A A - - A - - A A sh - 

1.C sh sh sh A A - - A - - A A sh - 

 

2. 

2.A 1,33 1,33 1,17 A A - - 1,00 - - 1,00 1,00 1,11  

2.B 1,56 1,22 1,06 A A - - 1,00 - - 1,00 1,06 1,11  

2.C 1,18 1,12 1,18 A A - - 1,00 - - 1,00 1,00 1,06  

 3.A 1,44 1,52 1,44 A A 1,04 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -  
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   Tabuľka č. 10 II. stupeň  

Roč Tr. 
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ DEJ GEG OBN MAT FYZ CHE BIO HUV VYV TSV INF RUJ 

 

RGV 
 

THD 

 

ETV 
 

NBV 

 

Ø 

triedy 

 

5. 

5.A 1,77 1,73 - 1,14 1,09 - 1,50 - - 1,18 1,00 1,05 1,14 1,09 - 1,00 1,18 A A  

5.B 2,52 2,14 - 1,57 1,33 - 2,14 - - 2,14 1,00 1,00 1,14 1,19 - 1,00 1,05 A A  

5.C 1,09 1,95 - 1,35 1,15 - 2,05 - - 1,40 1,00 1,10 1,05 1,20 - 1,00 1,15 A A  

6. 
6.A 2,05 2,10 - 1,62 1,62 1,38 2,29 2,19 - 1,90 1,00 1,00 1,33 1,62 - 1,00 1,14 A A  

6.B 2,89 2,06 - 1,65 1,59 1,41 2,11 2,06 - 1,76 1,00 1,00 1,06 1,33 - 1,24 1,00 A A  

7. 
7.A 2,48 2,08 2,09 1,76 1,44 1,48 2,48 2,36 2,04 2,32 1,36 1,00 1,16 1,56 1,11 1,00 1,00 A A  

7.B 2,68 2,37 1,38 1,74 1,47 1,42 2,26 2,11 1,58 2,79 1,11 1,10 1,05 1,74 2,50 1,00 1,21 A A  

8. 
8.A 2,23 2,14 1,69 1,59 1,5 1,68 2,45 2,05 2,09 2,09 1,00 1,14 1,14 1,45 2,33 1,09 1,00 A A  

8.B 2,05 1,91 1,31 1,45 1,27 1,45 1,95 1,91 1,82 2,05 1,09 1,05 1,00 1,23 2,13 1,00 1,00 A A  

9. 
9.A 1,89 1,95 2,22 1,58 1,16 1,53 2,16 1,42 1,63 1,79    - 1,11 1,00 1,32 1,44 - 1,11 A A  

9.B 1,82 2,00 1,93 1,24 1,24 1,24 2,00 1,47 1,35 1,94 - 1,00 1,00 1,35 2,00 - 1,00 A A  

Ø predmetov 2,13 2,03 1,77 1,51 1,35 1,44 2,12 1,94 1,75 1,94 1,06 1,05 1,09 1,37 1,91 1,03 1,07    
Legenda: CJ2 – druhý cudzí jazyk, podľa ŠkvP doplniť skratku pre konkrétny cudzí jazyk  

Poznámky: 1. Predmety usporiadať, resp. doplniť podľa školských vzdelávacích programov.  

       2. Priemerný prospech jednotlivých predmetov sa uvádza len za II. polrok 2020/2021.   

 

Prospech žiakov ku 31.08.2021 
Tabuľka č.11 

P r o s p e ch    ž i a k o v 

Spolu 

počet žiakov 

Z  toho Priemerný prospech 

prospelo Neprospelo/nekvalifikovaní I. stupeň/II. 

stupeň 

Spolu 

429 421 8/2 1,28/1,19 1,23 

 

Pochvaly za správanie a prospech  
Tabuľka č. 12 

Pochvaly za správanie a prospech  

Spolu 
z toho 

od triedneho učiteľa v % od riaditeľky školy v % 

173 98 56,65 75 43,35 

 

Znížené známky zo správania 
Tabuľka č.13 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

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

15 9 4 2 

 

Údaje o vymeškaných hodinách 
Tabuľka č. 14 

Počet vymeškaných  hodín - II. polrok 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

19 322 18 722 96,89 600 3,11 

 
Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

hodnoteniu  žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

3. 3.B 1,48 1,36 1,32 A A 1,24 1,40 1,30 1,00 1,00 1,00 1,04 -  

 

4. 

4.A 1,86 1,82 1,41 A A 1,55 1,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -  

4.B 1,82 1,55 1,27 A A 1,45 1,77 1,00 1,10 1,06 1,10 1,14 -  

 Ø predmetov 1,52 1,29 1,26   1,32 1,49 1,07 1,02 1,01 1,01 1,03 1,09  
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I.6. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. e,f) 
Tabuľka č. 15 

  Počet PZ 

*spolu 45 / z toho 
splnenie 

KP 
nesplnenie 

KP  
doplňujúci 

si KP 
počet 

učiteľov 

počet 

vychováv

ateľov 

počet PA školský špec. 

pedagóg 
ostatní 

PZ 

 43  0 2 31  6  do 

31.01.2021  

4 +3  

od 

01.02.2021 

4 

 1 0 

Tabuľka č. 16 

Počet zamestnancov  

      Počet NZ, z toho  

spolu počet PZ počet OZ  počet zamestnancov HSÚ zamestnanci ŠJ 
 65 45   1 9  10 

 

I.7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. g) 
Tabuľka č. 17 

Údaje o aktivitách  organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Celoškolské Celoškolské 

Spoločné Spoločné 

Zber papiera - jesenný/jarný 

 

Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi – 

literárna a výtvarná súťaž MsKS 

Európsky deň jazykov Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 

Slovensko 

Ekotýždeň Literárna súťaž Komenský a my 

Deň Zeme Timravina studnička 

Učíme sa vonku 1. - 9. ročník Porozprávam ti ja rozprávočku 

Deň Zeme Dúha, detský literárny Zvolen 

Deň vody Cesty za poznaním minulosti 

Deň finančnej gramotnosti – 1. stupeň Olympiáda v anglickom jazyku – okr. kolo online 

Prvácki Ozoboti Geografická olympiáda 

Medzinárodný deň mlieka Európsky týždeň financií: Európsky kvíz o 

peniazoch 

Dopravná výchova 1. a 2. ročník Týždeň finančnej gramotnosti: Hra Moja família 

Hviezdoslavov Kubín  Digitálna projekt – Pre lepšiu budúcnosť Zeme 

Bojovníci za ľudské práva Logická olympiáda 

Deň Európy Pytagoriáda 3. – 8. ročník škol. kolo, okresné kolo 

Deň Downovho syndrómu - 2. ročník Matematický klokan 

Svetový deň životného prostredia Matematická olympiáda 5.  ročník 

Nástenný časopis Rozlety a Tvorožník Klokan online 

Športové dopoludnie 1. stupeň Európsky kvíz o peniazoch 

Detská škola gastronómie Detská lesnícka univerzita 

Remeselné dielne s POS Zvolen Informatická súťaž iBobor 3.-4. ročník 

Súťaž o najkrajšiu triedu Všetkovedko 2.-3. ročník 

 Výtvarná súťaž Zdravie  

 Výtvarná súťaž Zdravý životný štýl 

 Výtvarná súťaž Pre lepšiu budúcnosť Zeme 

 V krajine remesiel 



 

8 

 

 Projekt Vedecký kuriér 

 Projekt BINOIKA 

 Galéria talentov 

 Aktivity projektu Erasmus+ - implementované do 

jednotlivých predmetov a aktivít ŠKD počas 

celého roka 

 

Exkurzie: 

- Exkurzia na družstvo Agrobell v Sliači  

- Hvezdáreň Žiar nad Hronom 

 

Aktivity ŠKD:  

- Ekohry v kúpeľoch 

- Otvorenie dopravného ihriska 

- Európsky týždeň športu 

- Záložka do knihy spája školy 

- Rovesnícke učenie 

- Jesenné variácie - mandaly 

- Ctíme Ťa, jeseň života 

- Tekvičkový deň v ŠKD 

- Slávnostné pasovanie prvákov 

- Čítaním za poznaním 

- Po stopách Andreja Sládkoviča 

- Vianočné tvorivé dielne 

- Zdravý životný štýl 

- Bezpečne na internete 

- Valentín 

- Fašiangy 

- Veselé kamienky 

- Veľkonočné tvorenie 

- Deň vody – Voda je život 

- Deklarácia práv dieťaťa 

- Deň Zeme 

- Zábavné hry a tvorivé aktivity 

- Deň matiek, Deň rodiny 

- Sliač mojimi očami 

- Vitamíny trochu inak 

- Dopravná výchova 

- MDD - športové aktivity 

- Rozlúčka so štvrtákmi 

- Aktivity projektu Erasmus+  

implementované do jednotlivých 

aktivít ŠKD počas celého 

 

Prednášky a besedy koordinátora primárnej prevencie pre žiakov  2. stupňa 

sa v školskom roku 2020/2021 neuskutočnili z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie. 

Koordinátorka primárnej prevencie sa zúčastňovala na online stretnutiach s CPPPaP Zvolen a bola v 

kontakte s členmi Policajného zboru, ktorí spolupracujú so školou.  

 

Spolupráca s MsKS: 

Pasovanie prvákov za čitateľov kníh 

Dni mesta Sliač 

Besedy  

Míľa pre mamu 

 

Charitatívne akcie:   
Týždeň dobrovoľníctva 

Biela pastelka 

Darcovská výzva - program UNICEF 

Zbierka pre seniorov - darčeky k Vianociam 

UNICEF - Škola priateľská k deťom 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (výber najúspešnejších) 
Tabuľka č. 18 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie   a dosiahnuté výsledky 

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Informatická súťaž iBobor 3.ročník   4 x 100% 

Informatická súťaž iBobor 4.ročník   2 ocenení 

Všedkovedko školy   1 ocenený 
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Matematický klokan 1.- 4. ročník   1x100% 

13x nad 90% 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 

rád Slovensko 

  Ocenená práca 

Hviezdoslavov Kubín - poézia 2 x 3. miesto   

                                   - próza 1.miesto 

3.miesto 

  

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné 

kolo online 

2.miesto   

Pytagoriáda P3 2 x 6.miesto   

Pytagoriáda P5 2.miesto   

Matematická olympiáda 5. ročník 2 x 1.miesto   

Logická olympiáda    

Geografická olympiáda 2.miesto   

 

I.8  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. h) 
 Tabuľka č. 19a) Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Náklady 

( v €) 

Školský 

pešobus 

Podpora využívania alternatívnych            

druhov dopravy a zdravého životného 

štýlu 

Žiaci školy 

(180) 

8 0€ 

Do školy na 

bicykli 

Podpora využívania alternatívnych           

druhov dopravy 

Žiaci školy 

(205) 

12 0€ 

Po stopách A. 

Sládkoviča 

Žiacke výtvarné a literárne práce o 

živote a diele A. Sládkoviča 

Všetci žiaci 

školy 

25 0€ 

Obnova 

historickej tabule  

Podpora vzťahu k dejinám našej školy 20 2 50€ 

Ochranné štíty Výroba ochranných štítov pre potreby 

zriaďovateľa počas celoplošného testovania 

20 2 0€ 

Deti robia 

Vianoce 

Zbierka drobných darčekov pre seniorov 

v meste Sliač 

Žiaci školy 20 0€ 

Detský letný tábor História mesta a okolia 40 12 0€ 

Detská škola 

gastronómie 

Prezentácia tradičných jedál a spracovania 

potravín 

25 3 0€ 

 

 
Tabuľka č. 19b) Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov 

projektu 

Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojenýc

h učiteľov 

Dotácia (v 

€) 

Vlastné 

finančné 

zdroje 

(v €) 

Škola s 

rozšíreným 

vyučovaním 

regionálnej 

výchovy 

Predmet, záujmová činnosť pre 

žiakov 

Žiaci 2. 

stupňa 

3 0€ Členský 

poplatok 

 

Zelená škola Riešiť reálne potreby svojej školy a 

okolia v oblasti environmentálnej 

výchovy 

Žiaci školy 8 0€ Členský 

poplatok 

Záložka do 

knihy           spája 

školy 

Výroba a výmena záložiek 

s partnerskou školou,      podpora 

čitateľskej gramotnosti 

Žiaci školy 10 0€ 0€ 

Čítajme spolu Podpora čitateľskej gramotnosti - 

nákup kníh do školskej knižnice 

Všetci žiaci 

školy  

Všetci 

vyučujúci 

800€ 0€ 
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Elektoropdpad 

a EKO-alarm 

Vzdelávanie a zber elektroodpadu, 

jeho minimalizácia, separácia a 

recyklácia 

Žiaci školy  Všetci 

zamestnanci 

školy 

0€ 0€ 

Erasmus days Propagácia aktivít školy v 

progame Erasmus +  

Žiaci 

projektovýc

h tímov 

Projektový 

tím  

Propagačný 

pateriál 
0€ 

Európsky deň 

jazykov 

Podpora multikulturalizmu a 

viacjazyčnosti 

Žiaci školy 15 0€ 0€ 

Európske dni 

športu 

Podpora športu a zdravého 

životného štýlu 

Žiaci školy  20 0€ 0€ 

Rozvoj 

úspešnosti vo 

vzdelávaní 

a vzdelávacích 

výsledkoch 

žiakov so 

ŠVVP a zo SZP 

Činnosť 3 pedagogických 

asistentov      so      zameraním

 na inklúziu žiakov so 

ŠVVP a žiakov zo SZP 

Žiaci 1. a 

2. stupňa 

školy 

3 103 113€ 5% 

Ukončen

é 

31.1.202

1 

Zvýšenie 

kvality 

vzdelávania 

v oblasti 

čitateľskej, 

matematickej 

a prírodovednej 

gramotnosti v 

ZŠ 

Skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a študijných 

výsledkov          žiakov v oblasti 

čitateľskej,                   

matematickej a prírodovednej 

gramotnosti. 

Vybrané 

triedy 

Cca 20 - 30 94 327 € 5% 

V ZŠ 

úspešnejší 

Inkluzívny tím Pre 

pomoc 

žiakom 

so ŠVVP 

2 91 458€ 5% 

Škola 

priateľská 

deťom 

Charitatívne aktivity Žiaci 

školy  
21 0€ 0€ 

Prvácki ozoboti Podpora digitalnych zručností 

žiakov 1. ročníka 

Žiaci 1. 

ročníka 

3 2 500 0€ 

 A little bit Podpora metódy STEM pre žiakov 

2. stupňa 

Žiaci 2. 

stupňa ZŠ 

3 1 000 0€ 

Nevzdávaj to Zakúpenie tabletov pre žiakov na 

vyučovanie počas dištančného 

vzdelávania  

Žiaci so 

sťaženým 

prístupom k 

digitálnym 

technológiá

m 

20 1 500 0€ 

Zippyho 

kamaráti 

Podpora tímovej spolupráce a 

komunikácie a priateľstva 

Žiaci ŠKD 2 0€ 0€ 

Modernejšia 

škola 

inovatívne prístupy priestorových 

riešení a výučby v základných 

 

Žiaci školy Všetci 

zamestnanc

i 

16522€ 0€ 

Projekt 

Barborkina 

truhlica 

Remeslo na našej škole Žiaci školy 

 
1 Získanie 

remeselných 

pomôcok 

0€ 
 

TEACHERS Profesijný rozvoj učiteľov – Ako 

podporovať projektovú prácu 

učiteľov?  

0 1 – 

riaditeľka 

školy 

hosťom na 

webinári 

0€ 0€ 
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Tabuľka č. 19c) Medzinárodné projekty 

Názov 

projektu 

Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojenýc

h učiteľov 

Dotácia 

(v €) 

Vlastné 

finančné 

zdroje 

(v €) 

CABEL 

(Erasmus+ 

KA2) 

Medzinárodná spolupráca 4 

slovanských krajín, aplikovanie 

metódy CLIL do rôznych 

predmetov v rámci kurikula 

Žiaci 2. 

stupňa 

8 19 134 € 20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

Together we 

can (Erasmus+ 

KA2) 

Medzinárodná spolupráca 6 

európskych krajín, zameraná na 

výmenu skúsenosti a odbornej 

praxe v oblasti inklúzie a pomoci 

žiakom so SZP 

Žiaci 2. 

stupňa 

15 29 530€ 20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

Inside out 

(Erasmus+ 

KA2) 

Medzinárodná spolupráca 6 

európskych krajín, zameraná na 

zvyšovanie vedomostí účastníkov 

o iných krajinách a kultúrach, 

rozvíjanie sociálnych a 

medzikultúrnych kompetencií, 

zvyšovanie kompetencií v oblasti 

IKT a cudzích jazykov 

Žiaci 2. 

stupňa 

15 24 855€ 20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

Everything can 

be recycled 

except the 

Earth 

(Erasmus+ 

KA2) 

Medzinárodná spolupráca 6 

európskych krajín, zameraná na 

zvyšovanie vedomostí účastníkov o 

environmentálnych otázkach, 

biodiverzite, ochrane životného 

prostredia a recyklácii v krajinách, 

o kultúrach, rozvíjanie sociálnych a 

medzikultúrnych kompetencií, 

zvyšovanie kompetencií v oblasti 

IKT a cudzích jazykov 

Žiaci 2. 

stupňa a 4. 

ročník 

16 32 448€ 20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

DIVERZITA 

(Erasmus+ 

KA1) 

Vzdelávacie mobility 

pedagogických zamestnancov na 

odborné a jazykové kurzy v 

zahraničí s dôrazom na inklúziu 

Pedagogickí 

zamestnanci 

10 26 500€ 20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

E4L Medzinárodná spolupráca na 

podporu ochrany životného 

prostredia a kultúrneho dedičstva – 

energie pre život 

Žiaci 2. 

stupňa 

15  20% 

z výšky 

grantu, 

ktorú sú 

refundované 

po skončení 

Roots and 

shoots 

Podpora dobrovoľníctva a 

spolupráce s miestnou 

samosprávou 

Žiaci 2. 

stupňa 

3 Výukový 

materiál + 

400€ 

 

0€ 

Etwinning   

projekty 

Využívanie projektovej metódy vo 

vyučovaní predmetov 

Žiaci školy 7 0€ 0€ 

Globe 

 

Medzinárodný program zameraný 

na environmentálne vzdelávanie 

10 2 Výukový 

materiál 
0€ 

 
Medzinárodné projekty v programe Erasmus + neboli pozastavené alebo zrušené. Nekonali sa iba 

niektoré z plánovaných vzdelávacích aktivít. Národná agentúra programu Erasmus+ umožnila 

organizáciám požiadať o predĺženie trvania projektu na obdobie 6 – 12 mesiacov. Túto možnosť sme 
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využili vo všetkých projektoch. Nakoľko bolo v krajinách EU prerušené vyučovanie v školách z dôvodu 

pandémie spôsobenej COVID 19, nebolo možné realizovať aktivity projektu – implementovať ich do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a diseminovať výsledky projektu. 

 

Európska značka pre jazyky – SAAIC, národná agentúra – žiadosť o značku kvality v oblasti 

jazykového vzdelávania –  získanie ocenenia  

 
Národný certifikát kvality – eTwining – ocenenie získali 3 vyučujúci - Mgr. Krúpová, Mgr. 

Lisičanová, Mgr. Fulopová 
 

eTwinning škola 2021/2022 -  školy, ktoré získajú tento titul sú na európskej úrovni uznávané ako 

vzory v programe eTwinning a tvoria sieť vedúcich škôl, ktoré inšpirujú budúci vývoj tejto akcie a sú 

výrazne zviditeľnené na európskej úrovni a vo svojich propagačných a informačných materiáloch môžu 

vystavovať certifikát Škola eTwinning. 

 

Angažovaná škola – zaslanie prihlášky 
 

I.9  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  

 
V školskom roku 2020/2021 sa komplexná inšpekcia nekonala. Dňa 06.10.2020 sa uskutočnila školská 

inšpekcia, ktorej predmetom bola žiadosť zákonného zástupcu o prešetrenie postupu pri hodnotení a 

klasifikácii žiaka v predmete nemecký jazyk. Školskú inšpekciu vykonali Mgr. I. Hrončeková a PaedDr. 

D. Kmeťová školské inšpektorky – ŠIC Banská Bystrica.   V správe o výsledkoch školskej inšpekcie sa 

uvádzajú opatrenia, ktoré mala škola splniť do uložených termínov. Základná škola zobrala závery 

správy na vedomie a všetky uložené opatrenia boli uskutočnené. Inšpekcia zároveň kladne hodnotila 

vypracovanie základných školských dokumentov. 

 

I.10.  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)   

                  

- Počet kmeňových tried: 21 

            z toho na I. stupni: 10         na II. stupni: 11 

- Počet odborných učební: 9 

- Odborné učebne: 
Odborná učebňa chémie a biológie, odborná učebňa fyziky,  počítačové učebne PC1, PC2, 

multimediálna učebňa, učebňa HUV a regionálnej výchovy, jazyková učebňa, školská cvičná 

kuchynka, 1 školské dielne. 

- ŠKD – 6 oddelení 

- Školská jedáleň – kapacita: 96 miest 

- Športový areál:  telocvičňa, mestská športová hala, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, 

bežecká dráha, workoutové ihrisko. 
 

- Iné špecifické priestory: herňa ŠKD, školská knižnica, Vlastivedná sieň M. Hudáka, 

projektová miestnosť, prijímacia miestnosť, 

 

- kabinety: výchovného poradcu, špec. školského pedagóga, školského psychológa, 

pedagogických asistentiek, telesnej výchovy, hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy, kabinet 

chémie a biológie, kabinet fyziky a matematiky, kabinet informatiky, kabinet MZ. 

 

V rámci materiálno-technického skvalitnenia školských budov, ako aj areálu školy, boli svojpomocne z 

rozpočtu školy, resp. z rôznych grantov, ako aj zo spolufinancovania rodičovského združenia, 

uskutočnené nasledovné najvýznamnejšie akcie:  

Základná škola: 

  údržba odkvapových zvodov budov, 
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  výmena osvetlenia v kmeňových učebniach a odborných učebniach 

  nákup regálov do kabinetu fyziky a odbornej učebne techniky,  

  dokončenie komplexnej rekonštrukcie plynovej kotolne    

  dokončovacie práce na PC sieťach,  

  estetizácia vnútorných priestorov školy 

  výmena podlahových krytín v 2 učebniach 

  odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v sociálnych zariadeniach v bloku A 

  oprava žalúzií na všetkých oknách, zakúpenie žalúzií do dielní školníka,  

  zakúpenie okenných sieťok do telocvične 

  nátery zárubní dverí 

  maliarske práce v 3 učebniach, 1 kabinete a triedach a v oboch chodbách bloku C 

  maľovka tepelných telies v 2 triedach 

  nákup nábytku do kmeňových tried 

  nákup násteniek do tried 

  výmena prechodových dverí do bloku A a B 

  prípravné práce pre školský bufet 

  nákup digitálnej techniky z prostriedkov MŠVVaŠ SR na zabezpečenie dištančného   

             vzdelávania 

 zakúpenie moderných učebných pomôcok pre žiakov v spolupráci s OZ Sliačske pramene –   na 

predmet prírodoveda, z projektov Erasmus+ na predmety geografia, pracovné vyučovanie,  

chémia, informatika 

 obnova dreveného obkladu v telocvični 

 výmena basketbalových košov, dokúpenie basketbalových košov pre žiakov 1. stupňa, 

zakúpenie 2 ks lán na šplhanie 

 vypratanie priestorov bývalého skladu uhlia 

 upratanie dielní školníka 

 kompletná obnova školských dielní - zakúpenie stolov do školských dielní v spolupráci s OZ 

Sliačske pramene, elektroinštalačné práce, zavedenie internetu, murárske práce, výmena 

podlahy, oprava ventilov na radiátoroch, zakúpenie pomôcok a IKT techniky z “projektu 

gramotnosti”, zakúpenie uzamykateľnej kovovej skrine a regálov  na pomôcky, sadrokartónové 

podhľady 

 zabezpečovací systém Jablotron pre novú učebňu školských dielní a dielní školníka 

 zakúpenie stoličiek pre pedagógov do zborovní 

 zakúpenie mikrovlnnej rúry a chladničky do zborovní 

 výmena dverí na učebniach 

 oprava starej tabule zo školských dielní v spolupráci so zákonnými zástupcami 

 nákup germicídnych žiaričov do kmeňových učební 

 získali sme darom multifunkčné kancelárske zariadenie  

 výmena zastaraných učiteľských tabletov 

 nákup dataprojektorov a tabúľ do kmeňových učební 

 racionalizácia rozmiestnenia kabinetov a zbierok 

 v spolupráci s mestom Sliač vybavenie prírodopisnej učebne a učebne fyziky nábytkom - 

pracovné stoly s pripojením na el.zroj a výlevkami, digestror, stoličky 

 

Školská jedáleň: 

 vymaľovanie všetkých priestorov školskej jedálne 

 zakúpenie konvektomatu,  

 zakúpenie cukrárenskej pece, elektrického sporáka a elektrickej panvice   

 výmena nákladného výťahu na porevoz potravín – nerezový 

 videovrátnik 
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Školský klub detí: 

 nákup digitálnej techniky  

 nákup pomôcok pre žiakov 

- videovrátnik pre všetky oddelenia ŠKD a herňu 

 

Školský areál: 

 obnova záhonu pred školou, 

 osadenie detského ihriska pre žiakov školy a verejnosť v spolupráci s Mestom Sliač,  

 obnova vyvýšených záhonov v školskej záhrade 

 nákup stojanov na bicykle 
    

I.11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých má škola   

         nedostatky   (§ 2 ods.   1 písm. k) 
         

     SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov, sústavné zvyšovanie si 

odbornosti absolvovaním  

 zapájanie sa do projektov 

 tvorivosť pedagogických zamestnancov 

 participácia zamestnancov na rozvoji školy 

 aktívne prostredie školského klubu detí 

 poloha školy 

 tradícia školy 

 zvyšovanie konkurencie školy 

 odborné učebne a ich vybavenosť 

 úspechy žiakov vo vedomostných, 

športových a umeleckých súťažiach 

 veľký potenciál školského areálu 

 existencia Vlastivednej siene 

 Sústavná dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom, s organizáciami v meste, 

športovými klubmi a rodičmi 

 existencia školskej jedálne a jej kvalita 

 aktívna činnosť žiackej školskej rady 

 doteraz vykonané rekonštrukcie budovy 

školy   

 nový nábytok v triedach  

 inkluzívny tím 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie zamestnancov 

 vybavenie odborných učební 

 nárast počtu žiakov s poruchami učenia 

 nedostatočne využitý potenciál školského 

areálu 

 zastarané  šatne 

 veľké množstvo odstraňovania havarijných 

stavov, opravy porúch a rekonštrukčné práce 

 nedostatočné priestory školskej jedálne 

 vzhľad spoločných vnútorných priestorov  

 veková štruktúra pedagogických 

zamestnancov 

 vysoká absencia žiakov na vyučovaní 

 byrokratická zaťaž  

 zastaraná elektroinštalácia 

  

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 existencia inkluzívného tímu 

 snaha zamestnancov podieľať sa na 

aktivitách školy 

 prezentácia školy – lokálna, regionálna, 

národná  i medzinárodná 

 zlepšovanie jazykovej zdatnosti žiakov 

a pedagógov 

 zapájanie sa do projektov z rôznych oblastí  

 možnosti získavať mimorozpočtové zdroje 

z prostriedkov EÚ, grantov, 2% atď. 

 zvýšenie záujmu rodičov a verejnosti 

o činnosť v škole 

RIZIKÁ 

 prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi 

žiakmi 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 odchod výborných žiakov na osemročné 

a bilingválne gymnáziá 

 migrácia žiakov – okolité školy 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých 

rodinách (žiaci zo SZP) 

 nestále legislatívne prostredie v oblasti 

školstva 

 digitalizácia – nepostačujúca 

 pretrvávajúca pandémia COVID 19 

 demografický vývoj 
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 Zlepšenie digitálnych kompetencií 

pedagógov a žiakov 

 Príchod žiakov z inej ako spádovej školy 

 blízkosť krajského a okresného mesta 

 

 

Návrhy opatrení:  

- Formou aktualizačného vzdelávania zvýšiť kvalifikáciu PZ a OZ v oblasti digitálnych zručností 

pre potreby školy s využitím dištančného vzdelávania 

- Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy  

- Zabezpečiť rekonštrukciu zastaranej elektroinštalácie budovy 

- Podporovať účasť na webinároch, seminároch a školeniach  

- Podporovať žiakov v tímovej práci a neformálnom vzdelávaní 
 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

II.1.  Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2 ods. 5 

        písm. a),   
Hospodárenie za kalendárny rok 2020  

Rozpis normatívnych prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy bol pre ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

pre rok 2020 pridelený v sume 998 372,00 €. 

Normatívne finančné prostriedky boli v mesiaci novembri a decembri upravené na počet žiakov k 

15.09.2020.  

Dofinancované boli:  

- odchodné v sume 2 431,00 € 

- účelové dotácie tvorili spolu 105 265,99 € 

Konečná dotácia preneseného výkonu predstavovala pre školu objem finančných prostriedkov v sume 

1 103 637,99 €. 
Originálne kompetencie z rozpočtu Mesta Sliač predstavovala v roku 2019 sumu 252 858,23 €.  

Finančné prostriedky viazané na školskú jedáleň v sume 141 056,95 €  

Pridelené finančné prostriedky pre ŠKD v sume – 109 770,17 €  

Originálne kompetencie a dofinancovanie EŠIF, oprava oplotenia areálu školy, rekonštrukcia 

pivničných priestorov školy, odstránenie závad na elektroinštalácii predstavovala v roku 2020 sumu 271 

214,64 €. 
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 – vlastné príjmy 17 196,67 €  

Dotácie cez EŠIF 2020 tvorili sumu 98 282,64 €  

granty pre projekty v programe Erasmus+ z roku 2019 – 133 868,48 €  

Vlastné príjmy dosiahli sumu 47 893,13 €  

Škola získala granty vo výške 2 125,00 € 

Celkový účet ZŠ A. Sládkoviča Sliač spolu za rok 2020 tvoril sumu 1 773 682,42 €  

Prebytok hospodárenia z roku 2020 tvoril sumu 61 443,11 €  

Rozpis príjmov základnej školy, ŠKD a ŠJ pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač je spracovaný po jednotlivých 

položkách v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu je tiež spracovaná podľa jednotlivých 

účtovných položiek v tabuľkovej časti rozpočtu. Prebytok hospodárenia ZŠ A. Sládkoviča Sliač bol k 

31.12.2020 poukázaný na účet zriaďovateľa – Mesta Sliač v sume 61 443,11 €.  

 

II.2.  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 5 písm. b),  
V školskom roku sa záujmové krúžky v základnej škole neotvorili vzhľadom na pandemickú situáciu. 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli v súlade s nariadeniami Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu použité na zabezpečenie školského roka a pokrytie nákladov spojených s 

pandemickou situáciou.  

 

Denný letný tábor  

V dňoch 01.07. – 09.07.2021 sa uskutočnil 2. ročník denného letného tábora LETO VOLÁ pod názvom 

Skryté poklady Sliača a okolia. Tábor sa niesol v duchu histórie, hradov, zámkov, pamiatok, šermiarov, 

historických zbraní. Záujem o tábor bol veľký a ohlasy od detí a ich rodičov boli pozitívne. Počas trvania 
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deti  jazdili na koníkoch a museli sa po jazde o koníka aj postarať. Neskôr v škole deti vyrábali rytierske 

štíty, korunky a deň sa skončil ovocnou hostinou, vyrábali vlastné tašky a v spolupráci s pani Mgr. A. 

Kossárovou tvorili šatky maľbou na hodváb. Hrali sa aj rôzne hry, navštívili Zvolenský zámok i sliačske 

kúpele, kde mali animačné hry, oboznámili sa s históriou sokoliarstva a so životom dravcov 

prostredníctvom interaktívneho vystúpenia. V Hronseku v priestoroch barokového kaštieľa zažili deti 

streľbu zo zbrane, boli zapojené do interaktívneho programu, kde šermovali a boli vycvičené do armády. 

Tento deň bol slávnostným vyvrcholením tábora. Do tábora nenastúpili každý deň všetky deti kvôli 

chorobnosti. Obed a pitný režim bol zabezpečený v školskej jedálni, okrem posledného dňa. 

 

II.3. Spolupráca školy s rodičmi alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so 

zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej 

starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, 

výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody  § 2 ods. 5 písm. c 

 
Spolupráca s rodičmi 

Škola spolupracovala s rodičmi cez OZ Sliačske pramene a Radu školy. OZ Sliačske pramene poskytla 

finančné prostriedky na kultúrne akcie, nákup pomôcok pre vybrané predmety a opravu a vybavenie 

priestorov školských dielní.  

 

§ 2. ods. 2 d  

Spolupráca školy a verejnosti  

Na veľmi dobrej úrovni je naša spolupráca s MsKS a Mestskou knižnicou Sliač, so ZUŠ Sliač, s 

materskými školami v meste i s domovom pre dôchodcov, hoci tento školský rok bola táto spolupráca 

nepravidelná a ovplyvnená dištančným vzdelávaním a opatreniami súvisiacimi s pandémiou 

koronavírusu.  Štandardný je vzťah so strednými školami. Žiaci končiaci pravidelnú školskú dochádzku 

boli informovaní o školách a možnostiach výberu svojho budúceho povolania prostredníctvom online 

prezentácií škôl a ich ponuky štúdia. Úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP) Zvolen a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) 

Zvolen pri riešení výchovných a vyučovacích problémoch žiakov so ŠVVP. Centrum voľného času 

Domino Zvolen umožňuje talentovaným žiakom rozvíjať svoje schopnosti a dokazovať svoje kvality 

účasťou na vyšších súťažiach. Ďalšie subjekty, s ktorými škola spolupracovala v školskom roku: Úrad 

práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR, Domov seniorov Sliač, Jednota dôchodcov, Futbalový klub 

Slovan Kúpele Sliač, Bedmintonový klub Sliač, BŠK Banská Bystrica, Zväz protifašistických 

bojovníkov, cirkevné organizácie, ako aj občianske združenia a podnikateľské subjekty pôsobiace v 

Sliači a okolí. 

 

Spolupráca s rodičmi počas dištančného vzdelávania bola na dobrej úrovni, vyučujúci komunikovali 

a upozorňovali rodičov na nedostatočné zapájanie sa do online vyučovania, rodičia spolupracovali pri 

vyplnení dotazníkov – výber cudzieho jazyka, povinne voliteľného predmetu ETV, NBV, záujme 

o ŠKD, pri zasielaní vyhlásení o bezinfekčnosti ako aj pri ostatných dokumentoch súvisiacich s 

pandémiou. Rodičia sa podieľali na spestrení Dňa sv. Milukáša či Dňa detí, žiaci dostali džúsy, sladkosti. 

Rodičia škole darovali multifunkčné tlačiarenské zariadenie a germicídny žiarič.  
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Vyjadrenie Rady školy 

pri ZŠ A. Sládkoviča Pionierska 9, Sliač 

 

 

Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač 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. B/1-2021 zo dňa 29.9.2021 berie na vedomie  Správu 

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

2020/2021.  

 

 

 

Sliač, 29.09.2021 

 

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

         pečiatka a podpis predsedu RŠ 
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Vyjadrenie zriaďovateľa 

 

 

Mesto Sliač, zriaďovateľ Základnej školy A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, v zastúpení p. 

primátorkou Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou Balgovou, schvaľuje / neschvaľuje * Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ A. Sládkoviča Sliač za 

školský rok 2020/2021 vrátane prílohy. 

 

 

 

*vhodné podčiarknite 

 

 

V Sliači, dňa 29.09.2021 

 

                                                                                         

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

                 Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

                   primátorka mesta Sliač 

 

 


