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1. Údaje o škole 
 
Názov školy: Základná škola 

Adresa: Sitnianska 32, Banská Bystrica 974 11 

Telefónne číslo: +421 484 170 686 

Webové sídlo: zssitbb.edupage.org 

Adresa elektronickej pošty: skola@zssitnianska.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko funkcia 

RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy 

PhDr. Jana Sámelová Zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Boris Cipov, PhD. Zástupca riaditeľky školy 

  

 
 

Rada školy 

Meno a priezvisko funkcia Skupina, za ktorú bol člen 
volený/delegovaný  

Mgr. Jana Mesarkinová predseda Rodičia 
PaedDr. Silvia Franková Člen Ped. Zamestnanci 
Mgr. Mária Stachová Člen Ped. Zamestnanci 
Katarína Kubišová Člen Ostatní zamestnanci 
Ing. Zuzana Čipková Člen Rodičia 
Mgr. Ondrej Kováčik Člen Rodičia 
PhDr. Pavlína Bartová Člen Rodičia 
Mgr. Jakub Gajdošík Člen Zriaďovateľ 
Ing.  Martin Majling Člen Zriaďovateľ 
Mgr. Kamila Strapková Člen Zriaďovateľ 
Bc. Ivona Benedeková             Člen Zriaďovateľ 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi 
 
Názov zriaďovateľa: Mesto Banská Bystrica 

Sídlo: Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica 

Telefónne číslo: 048/43 30 321 - 322 

Adresa elektronickej pošty: podatelna@banskabystrica.sk 

  

mailto:podatelna@banskabystrica.sk


3. Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov 
riaditeľa školy 
 

Názov orgánu Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Rada školy 12.10.2020 
16.10.2020  
(Per rollam) 
23.5.2021  
(Per rollam) 
21.6.2021 

Ustanovujúce zasadnutie, 
vyjadrenia k predkladaným 
materiálom v súlade s  § 5 ods. 7 
zákona 596 /2003 Z. z. 
 
Výberové konanie – návrh 
koncepcie školy 

Pedagogická rada 10.09.2020 
18.11.2020 
22.1.2021 
15.4.2021 
23.6.2021 

zaoberali sa pedagogicko-
organizačnými otázkami 
výchovno-vzdelávacej činnosti, 
najmä hodnotením žiakov, 
integráciou žiakov 

Metodické združenie pre 
pedagogických zamestnancov  
1. a 2. ročníka 

23.9.2020 
5.10.2020 
25.11.2020 
8.1.2021 
21.4.2021 
16.6.2021 

zaoberali sa pedagogicko-
didaktickými otázkami a 
výchovno-vzdelávacími aktivitami 
žiakov 1. stupňa, najmä aktivitami 
v zmysle plánu práce, záujmovými 
útvarmi, inováciami vo vyučovaní 
Matematiky a profesijným 
rozvojom  
 

Metodické združenie pre 
pedagogických zamestnancov  
3. a 4. ročníka 

Metodické združenie ŠKD 2.9.2020 
19.11.2020 
8.1.2021 
24.2.2021 
15.4.2021 
6.5.2021 

zaoberali sa pedagogicko-
didaktickými, organizačnými 
otázkami a výchovno-
vzdelávacími aktivitami v ŠKD, 
najmä podpore výchovno-
vzdelávacieho procesu 
a nadväznosti na vyučovanie,  

Predmetová komisia jazykov 23.9.2020 
7.10.2020 
25.11.2020 
24.2.2021 
28.4.2021 
16.6.2021 

zaoberali sa pedagogicko-
didaktickými otázkami a 
výchovno-vzdelávacími aktivitami 
žiakov 2. stupňa, najmä aktivitami 
v zmysle plánu práce,  rozvojom 
profesijných kompetencií 
pedagogických zamestnancov, 
eliminovaním nežiadúcich 
účinkov dištančného vzdelávania 

Predmetová komisia 
prírodovedných predmetov 

Predmetová komisia 
matematicko-informatická 

Predmetová komisia 
spoločenskovedných predmetov 

 

  



4. Údaje o počte žiakov 
 

Počty žiakov ZŠ  ŠKD 

spolu1 so ŠVVP1 

zapísaných   
do 1. 

ročníka2 

prijatých 
do 1. 

ročníka 

podali 
prihlášku 

na strednú 
školu 

prijatí na 
strednú 
školu3 

Počet 
oddelení1 

Počet 
zapísaných 

žiakov1 

461 33 76 58  29 29 8 195 

 
5. Výsledky hodnotenia žiakov 

 
Počet žiakov 
k 31.08.2021 

prospeli neprospeli nehodnotení opakujú 
ročník  

Klasifikovaní 
2.,3.,4. 
stupňom zo 
správania 

Hodnotení 
slovným 
hodnotením 

451 437 0 14 0 0 57 
 

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 
 

Počet zamestnancov k 30.06.2021 

spolu pedagogickí odborní 
ďalší 

škola školská jedáleň 

61 45 1 8 7 

 

7. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 

pedagogickí 
zamestnanci 

Učiteľ 

Pedagogický 
asistent 

/asistent učiteľa 

Vychovávateľ 
Školský 

špeciálny 
pedagóg 

Zahran. 
lektor 

  
MŠ 

 
1. 

stupeň 
ZŠ 

 

 
2. 

stupeň 
ZŠ 

Počet spolu  13 18 6 7 1  

Kvalifikovaní  13 18 6 7 1  

Nekvalifikovaní  0 0 0 0 0  

Dopĺňajú si 
kvalifikáciu 

 0 0 0 0 0  

 

  



8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Žiaci našej školy sa v priebehu školského roka zapájali do aktivít organizovaných školou 
nielen v priestoroch školy ale aj v online priestore, z domu a na exkurziách v blízkom 
okolí. Prezentácia ich práce či výsledných produktov bola realizovaná najmä na webstránke 
školy a v priestoroch školy. Veľké množstvo naplánovaných aktivít (celoškolské aktivity, 
výlety a exkurzie) bolo zrušených alebo upravených v dôsledku protipandemických opatrení. 
Napriek tomu však žiaci našej školy absolvovali mnoho „menších“ aktivít v rámci tried 
prípadne ročníkov. Pre žiakov, ktorí nemohli byť vzdelávaní prezenčne, online priestor 
poskytoval možnosti zapájať sa do nespočetných projektov, úloh či aktivít vytvorených nielen 
našimi pedagógmi ale aj externými osobami. Pedagógovia našej školy dôsledne 
vyhodnocovali a vyberali ponúkané možnosti a počas dištančného vzdelávania zapájali žiakov 
do nových, častokrát nepoznaných činností.  
 
Uvítanie a pasovačka prvákov 
Prvý školský deň bol pre žiakov prvého ročníka a ich rodičov pripravený krátky kultúrny 
program v átriu školy. Následne v priestoroch školy pani učiteľky a pani vychovávateľky ŠKD 
pripravili program spojený so vzdelávaním, privítaním v novom prostredí a najmä 
s pasovaním za prvákov našej školy. 
 
Čítanie pri lampášiku 
Aktivita bola realizovaná v mesiacoch marec a apríl. Mladší žiaci počúvali čítanie pani 
učiteliek, tí starší samy čítali zaujímavé knihy. Následne sa žiaci zahrali na spisovateľov 
a ilustrátorov vlastných príbehov. Niektoré deti vytvorili aj svoje prvé básne.  
Popritom si precvičovali aj svoje prezentačné zručnosti , čitateľskú gramotnosť a 
sebahodnotenie. Z novovytvorených príbehov vznikli triedne čítanky, ktoré si triedy 
navzájom vymieňali. Najlepšie príbehy boli zaslané do súťaže Banskobystrické pierko. 
Aktivita mala mimoriadny úspech u žiakov. Žiaci boli úspešní aj v súťaži Banskobystrické 
pierko. Do tvorby triednych čítaniek sa zapojili všetci žiaci zo všetkých tretích a štvrtých tried. 
 
Európska noc výskumníkov  
Naša škola sa zapojila do projektu Európska noc výskumníkov (organizátormi boli SOVVA a 
SAV) s podtitulom Vedecký kuriér a Zo života hmyzu. Hoci kvôli pandémii ostal hlavný 
interaktívny program v online režime, škola v rámci tohto projektu získala vedecký set 
pomôcok pre predmet FYZIKA a žiaci si mohli vyskúšať pokusy s kvapalinami, experimentovať 
s tepelnou vodivosťou látok a magnetizmom. Vďaka priamemu zážitkovému vzdelávaniu si 
mohli vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá a zábavná. 
 
Deň zeme a Ekotopfilm, Envirofilm 
Jarné obdobie je v našej škole každoročne spojené s environmentálnymi témami 
a v školskom roku 2020/2021 bola táto téma výrazná v každej triede. Takmer všetci žiaci 
školy sa zúčastňovali premietaní filmov festivalu Ekotopfilm, následných diskusií 
a nadväzujúcich vzdelávacích aktivít. Žiaci, ktorí sa v tom čase vzdelávali prezenčnou formou 
vyčistili okolie školy od odpadkov.  
 
 
 



Záložka do knihy spája školy 
Tohtoročná téma projektu bola ,,Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básni alebo v próze.“ 
Táto aktivita je zameraná na zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti u žiakov, vo vytvorení 
vzťahu k čítaniu. Zároveň ide aj o vzájomnú spoluprácu medzi základnými školami.  
Záložky sme si vymenili so ZŠ Záhorácka Borský Mikuláš. Do projektu sa zapojili všetci žiaci 
prvého a druhého ročníka. Záložky, ktoré žiaci vyrobili boli rôznorodé, pestré, deti si na nich 
dali záležať a veľmi sa tešili na záložky, ktoré pre nich vyrobili deti z inej základnej školy. 
 
Zdravá desiata 
Počas celého školského roka v našej škole prebiehali aktivity smerujúce k zdravému 
životnému štýlu. Pani učiteľky 1. stupňa spolu s pani vychovávateľkami ŠKD celoročne viedli 
žiakov a ich rodičov k zlepšeniu stravovacích návykov a jeden deň v týždni (streda) bol 
spojený so zdravou desiatou. Žiaci si tak pozitívne formujú svoj postoj k stravovaniu. 
 
Návštevy žiakov v Bábkovom divadle na Rázcestí 
Dlhodobá spolupráca s Bábkovým divadlom na Rázcestí a aktívna účasť na pripravovaných 
predstaveniach bola čiastočne obmedzená aktuálnou situáciou. Napriek tomu aj v tomto 
školskom roku žiaci prvého stupňa mali možnosť pozrieť si zaujímavé predstavenia, o ktorých 
následne diskutovali. Tieto predstavenia sú zaujímavým spestrením a najmä motiváciou pri 
rôznych výchovno-vzdelávacích témach. 
 
Exkurzia do Harmaneckej jaskyne a Urpínskej lesostepy 
Záverečné týždne školského roka boli vďaka miernemu zlepšeniu pandemickej situácie na 
Slovensku vhodné na realizáciu výletov a exkurzií. Absenciu školy v prírode a plánovaných 
exkurzií počas roka sme sa pokúsili aspoň čiastočne nahradiť v závere školského roka za 
dodržania všetkých opatrení. Žiaci navštívili viaceré lokality v meste Banská Bystrica. Okrem 
toho absolvovali žiaci 4. ročníka exkurziu v Harmaneckej jaskyni. Uvedená exkurzia bola 
veľmi dôležitá z pohľadu dodržania plánu zabezpečiť všetkým žiakom prvého stupňa aspoň 
jednu návštevu jaskyne počas vzdelávania ISCED 1. Vybrané triedy 2. stupňa spojili niekoľko 
vzdelávacích oblastí počas celodennej turistickej exkurzie v oblasti Urpínskej lesostepy 
a náučného chodníka Serpentíny Urpín. 
 
Letná škola 2021 
Počas augusta 2021 sa brány našej základnej školy otvorili pre niektorých žiakov už skôr. 
V rámci podpory vzdelávania žiakov a eliminácie rozdielov vznikajúcich v dôsledku 
dištančného a online vzdelávania sme pripravili týždenný vzdelávací program pre 71 žiakov 
našej školy. Spolu 20 pedagogických zamestnancov školy realizovalo aktivity, ktoré týmto 
žiakom zjednodušili nástup do nového školského roka. 
 
  



Prehľad o umiestneniach v súťažiach 
 

 
 
Žiaci školy sa zapájali do rôznych nepostupových online súťaží, olympiád a svoje príspevky 
zasielali do rôznych výziev. Veľké množstvo žiakov okúsilo náročnosť takýchto súťaží 
a vystupovania pred porotou naživo i online. Zmenené podmienky alebo zrušenie realizácie 
niektorých postupových súťaží sú dôvodom menšieho počtu výrazných úspechov. 
Aktivity školy a zapojenie žiakov do súťaží škola prezentuje aj na svojej webstránke 
a webstránkach jednotlivých súťaží a krátkymi príspevkami v lokálnych médiách. 
 
  

Názov súťaže Okresné  kolo 
Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Geografická olympiáda 
2.miesto: 1 žiak 
3.miesto: 1 žiak 

 
 

 
 

Dejepisná olympiáda 2.miesto:1 žiak 
  

Pytagoriáda úspešný riešiteľ: 17 žiakov 
  

Dvojboj žiakov ZŠ 2.miesto: 1 žiačka   

Banskobystrické pierko 
1. miesto: 2 žiaci 

2. miesto: 1 žiak 



9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Zameranie 

1. Národný projekt „ Štandardy“   Na základe kvalitnej práce odborného tímu 
zamestnancov bola škola  oslovená s ponukou 
participácie na realizácii Národného projektu 
Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie 
k inklúzii a úspešnosti na trhu práce, ktorého 
garantom je Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie. Víziou projektu je prispieť ku 
kvalite procesov v multidisciplinárnom   prístupe 
k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného 
poradenstva. Školská psychologička je do 
spomínaného projektu zapojená ako externý 
expert. 

2. Efektívnejšie vzdelávanie  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu. Odborný  tím zamestnancov v zložení: 
školský psychológ, špeciálny pedagóg, dvaja 
asistenti učiteľa, pracovali s integrovanými žiakmi 
a vykonávali činnosti podľa vypracovaného plánu.  
Ich aktivity boli  vyhodnocované štvrťročne v rámci 
monitorovacích správ.  
 

3. Tréneri v školách Program  je určený na 1.stupeň a deti sa 
zoznamujú hravou formou s rôznymi druhmi 
športov. Program skvalitňuje hodiny telesnej 
výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým 
aktivitám u detí. 

4. Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na základných a stredných 
školách  s využitím 
elektronického testovania 

Sprístupnený elektronický testovací systém e –Test 
umožňuje moderný spôsob testovania,  prináša 
žiakom atraktívnejšiu formu hodnotenia a rýchlu 
spätnú väzbu. V jesennom  termíne sme ho využili 
v predmetoch matematika, slovenský jazyk, 
anglický jazyk, ale  taktiež pri príprave žiakov 5.roč. 
na celoslovenské testovanie. 

5. Divadlo nás baví a baví Spolupráca s Divadlom pod balkónom, zapájanie 
žiakov do aktivít divadla a vzdelávanie v oblasti 
divadelnej kultúry 

6. Recyklohry Školský recyklačný program, ktorého cieľom je 
prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a 
recyklácie odpadov 

7. Letná škola Projekt zameraný na zmiernenie dopadov prijatých 
krízových opatrení v súvislosti s ochorením 
pandémie COVID-19 na vzdelávacie výsledky 
žiakov. 

 



10. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou 
školskou inšpekciou v škole 
 

Termín konania inšpekcie 05.07.11. – 09.11. 2012 a 12.11. – 13.11. 2012 

Druh inšpekcie komplexná 
Cieľ inšpekcie Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu 

a podmienok výchovy a vzdelávania 
Dosiahnutá úroveň hodnotenia Veľmi dobrá / dobrá 

 

11. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy 
 

Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

 pozitíva negatíva 

Technický stav budovy a 

priestorov 

Zrekonštruované šatne a sociálne 

zariadenia v bloku D a v bloku B 

Vlastná kotolňa 

Nová učebňa (pre špecializované 

vyučovanie – Hejného metóda) 

Veľké priestory chodieb a hál 

Priestory jedálne 

Pôvodný stav bloku C – nutnosť 

rekonštrukcie sociálnych zariadení 

Havarijný stav terasy pod blokom B 

Technický stav podlahy a priestorov 

telocviční 

Poškodená vzduchotechnika 

v kuchyni 

Poškodené oplotenie školy 

Zariadenie/vybavenie  Materiálno-technické vybavenie 

telocviční 

Vizualizéry a dataprojektory vo 

viac ako 90% tried. 

Vybavenie jedálne – nové stoly, 

stoličky 

Šatňové skrinky v bloku C 

Klietkové šatne na prízemí – 

potreba rekonštrukcie, zmena 

dispozície 

Poškodené stroje na čistenie 

podláh 

Zastaralá profesionálna tlačiareň 

Pôvodné vybavenie kabinetov 

(starý nábytok, koberce) 

Chýbajúce / staré vybavenie 

v niektorých triedach (nábytok, 

lavice, stoličky) 

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba Bežná údržba všetkých priestorov, bežné opravy a servis prevádzkových 

strojov, maľovanie jedálne a niektorých tried, rekonštrukcia bývalej 

kuchynky – vznik novej triedy, kompletná rekonštrukcia šatní pri 

telocvični, oprava poškodenej steny a stropu v jedálni 

Zariadenie/vybavenie 

interiéru a exteriéru  

Nákup IT techniky (počítače a príslušenstvo), nákup kobercov, šatňových 

lavičiek a vešiakov, nákup bežných vzdelávacích pomôcok 

 



12. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 

SWOT analýza 

Silné  stránky (S) Slabé stránky (W) 

☺ Komunikácia s rodičmi 
☺ Pružnosť a adaptabilita v oblasti 

riadenia aj výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

☺ Vzdelávanie zamestnancov v rôznych 
oblastiach 

☺ Posilňovanie medzipredmetových 
vzťahov 

☺ Odbornosť a kvalifikovanosť 
pedagogických zamestnancov 

☺ Priestorové podmienky (množstvo 
tried, veľkosť chodieb a učební) 

☺ Materiálno – technické podmienky 
(počet IKT techniky a vybavenosť 
učební) 

☺ Práca špecializovaného odborného 
tímu (psychológ, šp. pedagóg, 
asistenti) 
 

 

 Zmeny v personálnom obsadení 
z rôznych dôvodov 

 Znížená motivácia žiakov učiť sa 
 Nevyužitie potenciálu vzdelávaní, 

najmä projektu Erasmus Plus 
 Prezentovanie školy navonok 

(Spôsob a rozsah poskytovania 
informácií rodičom a médiám) 

 Využívanie online možností a IKT 
techniky pre vzdelávanie, 
komunikáciu a administratívu 

 Systém hodnotenia zamestnancov 
(kritériá hodnotenia nereagujúce na 
zmeny) 

 

Príležitosti (O) Ohrozenia (T) 

 Zvyšovaniu počtu projektov MŠVVaŠ 
a EÚ pre skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu 

 Miera podpory žiakov s učebnými 
problémami  

 Celospoločenská diskusia o zmenách 
v systéme vzdelávania a systéme 
hodnotenia 

 Dôvera nadriadených orgánov 
(MŠVVaŠ, školský úrad Mesta BB) pri 
implementácii zmien. 

 Možnosť rekonštrukcie priestorov 
školy (zmena využitia priestorov) 

 Veľká investícia do okolia školy, 
vrátane využívaných ihrísk v rámci 
rekonštrukcie vnútrobloku 

 

 Miera zapojenia rodičov do 
problematiky v školstve 

 Vysoká zaťaženosť zamestnancov 
v školstve (nedostatok času na 
neformálne rozhovory a plánovanie) 

 Potreba zosúladenia v radoch 
pedagogických zamestnancov (najmä 
v oblasti definície kultúry školy 
a cieľov) 

 Kvalita vzájomných vzťahov učiteľ-
žiak a žiak-žiak 

 Zhoršovanie študijných výsledkov 
(úroveň výsledkov žiakov na konci 
vyučovacieho obdobia) 

 

 
 

 

 



Opatrenia: 

Z analýzy, vyhodnotenia cieľov na školský rok 2020/21 a parciálnych vyhodnotení 

jednotlivých laboratórií vyplývajú závery, ktoré je potrebné vnímať ako podnety pre ďalší 

rozvoj školy. Na ich základe sú formulované nasledovné odporúčania na šk. rok 2021/2022: 

a) výchovno-vzdelávacia oblasť 

- identifikovať príčiny nižšej motivácie žiakov a hľadať možnosti jej zvýšenia 

- v  spolupráci pedagógov I. a II. stupňa vytvoriť koncept zjednodušenia prechodu 

žiakov 1. stupňa na 2. stupeň. 

- zvýšiť využitie online technológií pre vyučovanie aj komunikáciu so žiakmi 

- zefektívniť komunikáciu s rodičmi, vytvoriť plne funkčný komunikačný kanál – 
EduPage 

- ponúkať žiakom a rodičom podporu v oblasti IT – (IT koordinátor) 
 

b) personálna a sociálna oblasť 

- venovať zvýšenú pozornosť  adaptácii a začleneniu sa nových pedagogických 

zamestnancov do kolektívu a ich stotožneniu sa s kultúrou školy 

- prostredníctvom interných aj externých vzdelávacích aktivít zlepšovať zručnosti 

a kompetencie učiteľov. 

- inovovať systém hodnotenia zamestnancov na základe vyšpecifikovaných a 

prijatých hodnôt školy (kultúry školy) 

 

c) materiálno-technická oblasť 

- oprava vzduchotechniky v ŠJ 
- výmena palubovky v telocvični 
- postupná rekonštrukcia sociálnych zariadení v bloku C 
- vybudovanie a vybavenie nových tried 

 

  



Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy  
(podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z.) 

Plánovaný cieľ/aktivita Vyhodnotenie plnenia 

Identifikovať hodnoty školy 
a kultúru školy  

Počas školského roka 2020/2021 boli realizované 
vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov. 
Tieto vzdelávacie aktivity pripravili pani zástupkyňa 
Sámelová a pani učiteľka Ivančíková. Počas 12 
hodín vzdelávania sa členovia ped. zboru 
oboznamovali s terminologickými pojmami a 
potrebnými procesmi. Následne bol v závere 
školského roka prizvaný externý odborník, ktorý 
viedol dvojdňové aktualizačné vzdelávanie, počas 
ktorého si ped. zamest. dokončili proces 
vzdelávania v danej téme, našli spoločné hodnoty 
a začali hľadať správne vyjadrenie kultúry našej 
školy. Proces nebol dokončený v školskom roku 
2020/2021, preto tento cieľ zatiaľ nie je možné 
hodnotiť ako splnený. 

Realizovať vzdelávanie 
učiteľov v oblasti 
alternatívnych foriem 
vyučovania 

Viacerí pedagogickí zamestnanci absolvovali 
vzdelávania v oblasti inovatívnych metód, zmien 
v dištančnom vyučovaní či využívaní digitálnych 
technológií a online nástrojov pre výchovno-
vzdelávací proces. Dvaja ped. zam. absolvovali 
vzdelávania Hejného matematiky. Všetkým 
požiadavky na realizovanie vzdelávania 
zamestnancov bolo vyhovené. Túto aktivitu preto 
môžeme hodnotiť ako splnenú. 

Rozvíjať digitálnu gramotnosť 
a kompetencie žiakov v tejto 
oblasti so zámerom získať 
zručnosti potrebné na online 
vzdelávanie a vzdelávanie 
pomocou digitálnych 
technológií 

Potreba realizácie aktivít spojených s týmto cieľom 
bola naliehavá a aktivity smerujúce k naplneniu 
cieľa boli vyvíjané pravidelne. Základná škola 
zabezpečila technické vybavenie pre učiteľov. Žiaci, 
ktorý potrebovali technickú pomoc alebo IT 
techniku kontaktovali triednych učiteľov 
a koordinátora informatizácie. Počas prezenčného 
vyučovania prebiehala teoretická príprava žiakov 
na dištančné vzdelávanie najmä počas hodín INF. 
Dištančné vyučovanie prebiehalo formou 
interaktívnych online hodín pre všetkých žiakov 
a v niektorých prípadoch bolo vyučovanie 
kombinované vďaka streamovaniu prezenčných 
hodín pre žiakov na dištančnom vzdelávaní. 
Takmer všetci žiaci dokázali pracovať 
s používanými IT technológiami a preukazovali 
potrebné kompetencie. 



Rozvíjať čitateľskú gramotnosť 
so zameraním na 
medzipredmetové vzťahy a 
prepájať kognitívnu zložku 
poznania smerom k žiaducim 
hodnotám a postojom 

Koordinátorom čitateľskej gramotnosti pripravený 
plán rozvoja čitateľskej gramotnosti bol realizovaný 
v plnej miere len na 1. stupni. Žiaci 2. stupňa sa 
počas dištančného vzdelávania nemohli 
plnohodnotne venovať všetkým plánovaným 
aktivitám v požadovanom rozsahu. Metódy a 
stratégie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 
žiakov využíva čoraz viac vyučujúcich, čo prispieva 
u žiakov nielen k lepšiemu pochopeniu čítaného 
textu a k aktívnejšiemu osvojovaniu si vedomostí, 
ale aj k spestreniu vyučovacích hodín, a to aj v 
období dištančného vzdelávania, zvlášť žiakov 
druhého stupňa. Meranie úrovne čitateľskej 
gramotnosti neprebehlo tak, ako bolo plánované 
a preto nie je možné vyhodnotiť reálny vplyv na 
čitateľskú gramotnosť žiakov školy.  

 
  



13.  Ďalšie informácie  

13.1 Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
Finančné prostriedky za rok 2020 na základnej škole boli v celkovej výške 1 358 874 €. Z toho: 

Normatívne - zdroj 111  916 238 

Z toho:    

- mzdy  623 302 

- poistné  219 148 

Medzisúčet mzdy a poistné  842 450  

- prevádzka  71 573  

- transfery  2 215 

Medzisúčet prevádzka a transfery  73 788 

   

Normatívne - zdroj 131J - prevádzka  19 540 

   

Nenormatívne - zdroj 111  76 598  

Z toho:   

- asistent  47 112 

- vzdelávacie poukazy   7 507 

- žiaci so SZP  650 

- príspevok na učebnice  13 428 

- lyžiarsky kurz  3 401 

- škola v prírode  4 500 

   

Projekt asistent – zdroj 3AC*  36 922 

Z toho:    

- mzdy  35 931 

- poistné  991 

   

Projekt „Pracuj v kuchyni“ – zdroj 72h  5 624 

   



Originálne - zdroj 41 - z rozpočtu mesta  246 477  

   

Originálne - zdroj 72* - z vlastných príjmov  47 663  

   

Sponzorské – zdroj 72c  5 488 

   

Dar – zdroj 72a  4 274 

   

Hmotná núdza – zdroj 111  50 

Z normatívnych finančných prostriedkov sa prostriedky čerpali okrem miezd a poistného na 
materiál, energie, služby, tvorbu sociálneho fondu a údržbu. Z nenormatívnych prostriedkov 
sa okrem miezd a poistného použili finančné prostriedky na úhradu energií, materiálu, 
služieb a odstránenie havarijného stavu. Z originálnych prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
mesta a vlastných príjmov sa použitie týkalo hlavne úhrady za energie, nákupu materiálu a 
údržby základnej školy. 
Darované finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom. 
Projektové finančné prostriedky z programu Erasmus boli použité najmä na podporu 
mobility. Projekt asistent a projekt „Pracuj v ŠJ“ na úhrady miezd a odvodov. 
 

13.2 Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
V dôsledku pandemickej situácie základná škola zrušila všetky plánované voľnočasové 
aktivity a mimo-vyučovaciu činnosť. 
 

13.3 Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo s inými fyzickými 
osobami  alebo zástupcom zariadenia  

Základná škola spolupracovala Radou rodičov pri ZŠ a s rodičmi žiakov aj v rámci zberu 
papiera a projektu Recyklohry. Pedagogickí zamestnanci a školský psychológ spolupracovali 
s rodičmi pri riešení bežných výchovno-vzdelávacích problémoch a pri zabezpečovaní 
efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu počas obdobia plného meniacich sa opatrení 
a nariadení. Jednotliví zamestnanci školy spolupracovali aj s externými inštitúciami – CPPPaP, 
MPC, Bábkové divadlo na Rázcestí, Knižnica Mikuláša Kováča, Múzeum SNP, Tihányiovský 
kaštieľ, Univerzita Mateja Bela, Univerzita Palackého v Olomouci, DSS Krivánska, Junior – 
CVČ, IUVENTA, Trnavská Univerzita, SOVVA, SOŠ pod Bánošom a ďalšie 
 

13.4 Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 
Neľahký školský rok ukázal pripravenosť našej základnej školy a jej zamestnancov na zmeny, 
flexibilitu pri vytváraní a upravovaní takmer všetkých aspektov výchovno-vzdelávacieho 
procesu a snahu o zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v čo najvyššej kvalite – 
často na úkor vlastného voľného času pedagógov či iných zamestnancov. Počas celého 
školského roka sa procesy vytvárali a upravovali v duchu motta „Budúcnosť závisí od toho, čo 
urobíme dnes“ ktoré bolo nosnou myšlienkou viacerých aktivít.  
Hlavnými cieľmi nášho Školského vzdelávacieho programu sú:  



• vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,  
• venovať pozornosť medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ-žiak, žiak-žiak, získavať a 

posilňovať úctu  k ľudským právam a základným slobodám človeka, 
• vytvárať otvorenú, priaznivú sociálnu klímu v škole, 
• podporovať interpretáciu a integráciu vlastných myšlienok, 
• rozvíjať kritické myslenie, 
• posilňovať úctu k človeku, ku kultúrnym a národným hodnotám, 
• podnecovať a rozvíjať sebahodnotenie žiakov, 
• umožniť všetkým žiakom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré sú v súlade s iŠVP, 
• rozvíjať prezentačné a praktické zručnosti, 
• rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré umožnia žiakom uplatniť nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti  v cudzojazyčnom priestore. 
 

 

 

Prílohy 

Vyjadrenie rady školy 
Schválenie zriaďovateľa 

 

  






