
1 

 

Základná škola, Školská ul. č. 9, Lovinobaňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2018/2019 

 

 
 
Predkladá:  

RNDr. Katarína Golianová 

riaditeľka školy 

 
 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  3. júla 2019. 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2018/2019.  
Správa prerokovaná na rade školy dňa  24.10.2019 
 

                                                                ...................................................... 
                                                                                     Bc. Andrea Valachová 
                                                                                     Predsedníčka rady školy 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Lovinobaňa, v zastúpení starostom obce, schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2018 /2019.  
Správa prerokovaná a schválená obecným zastupiteľstvom  dňa 4.12.2019. 

 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

 

a)         Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: Základná škola 

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

3. Tel. číslo: 0474396120        Fax: 0474396120 

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

      Elektronická adresa: zslovinobana.v@centrum.sk 

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

obeclovinobana@stonline.sk 

6.   Riaditeľka školy: RNDr. Katarína Golianová 

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

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

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

Ivana Blahutová  – zástupcovia zriaďovateľa.          

Mgr. Katarína Sluková, PaedDr. Daniela Líšková –  zástupcovia školy za 

pedagogických zamestnancov, Mgr. Renáta Mihalková –zástupca školy za 

nepedagogických zamestnancov. 

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

rodičov.  

Poradné orgány vedenia školy : 

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

špeciálne triedy, vedúca MZ  Mgr. Mária Bariová 

Predmetové komisie:  

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

 PK cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ), vedúca Mgr. Jarmila 

Malčeková, 

   PK  matematiky, fyziky, informatiky, predmetu technika, 

       vedúca Mgr. Petra Komárová 

 PK prírodovedných predmetov (biológie, geografie, environmentálnej výchovy, 

chémie a predmetu svet práce), vedúca Mgr. Katarína Sluková, 

 PK dejepis, občianska náuka, etická a náboženská výchova,  

      vedúca Mgr. Radoslava Flešková 

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

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

Odborné komisie:  

 Inventarizačná komisia – predseda   Mgr. Katarína Sluková, 

 Vyraďovacia komisia –   predseda   Mgr. Katarína Sluková,  

 Škodová komisia – predseda PaedDr. Renáta Tóthová, 

 Výchovná komisia – predseda PaedDr. Dana Mániková. 

 

 

b)   Údaje o počte žiakov v školskom roku 2018/2019: 

Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2018 bolo na škole 196 žiakov.  

Počas školského roka z celkového počtu žiakov, 10  žiakov plnilo povinnú školskú 

dochádzku (ďalej PŠD) mimo územia Slovenskej republiky. 

 

  

 

 

 

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

 

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

školy bolo prijatých 60 detí s pravidelnou dochádzkou .  

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

 

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

V súčasnej dobe je podľa výchovného programu „ Hry s loptou „ zamerané na športovú 

činnosť. V šk. roku 2018/2019 bolo zapísaných 52 žiakov školy.   

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

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

2 futbalové útvary viedol  Jozef Čipčala ( rodič).  

Vedúci športových útvarov pracovali na základe dohody o pracovnej činnosti.  

V rámci činnosti  CVČ sa žiaci pripravovali na volejbalové a futbalové súťaže v rámci 

okresu, regiónu či kraja, ale aj na Majstrovstvá SR.  

 

c)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa 

vzdelania: 

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

hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa využíva aj interná smernica školy, ktorá vychádza 

z platných predpisov. 

    

Školský rok končilo 190 žiakov.  

 

   I. stupeň:   primárne vzdelávanie - 81 žiakov – 6 tried z toho 1 trieda špecializovaná 

v 1. ročníku, kde bolo zaradených 7 žiakov, ktorí nenavštevovali predškolskú 

prípravu v materskej škole a boli žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia ( 

ďalej SZP) podľa vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia CPPP a P. 2 

žiaci neboli hodnotení, lebo plnia PŠD v zahraničí a rodičia nepožiadali 

o vykonanie komisionálnej skúšky po skončení príslušného  školského roka.  3 žiaci 

opakujú ročník, nakoľko nezvládli učivo prvého ročníka. 

 

   Stav k 31.8. 2019 po opravných skúškach za 2. polrok  
Vymeškan

é hod. 

spolu 

Ospraved

l 

hod. 

Neosp

r 

hod. 

Individuáln

e začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznamenaní

m 

PV

D 

Prospel

i 

neprospel

i 

Neklasifikovan

í 

/nehodnotení 

3619 3532 87 7 24 17 34 3 3 

 

 Všetky popisované štatistické údaje za 1. stupeň sú podobné ako v šk. roku 2017/2018,    

znížil sa počet neprospievajúcich žiakov o 4 a počet individuálne začlenených žiakov 

klesol z 11 na 7 žiakov. 

  

  Hodnotenie správania: správanie žiakov v prevažnej miere bolo dobré a v súlade so 

školským poriadkom, veľmi dobré správanie mali žiaci hlavne počas exkurzií, 

plaveckého výcviku, športového pobytu či v škole v prírode. Boli disciplinovaní, preto 

uvedené výchovnovzdelávacie aktivity splnili stanovený cieľ a tiež je dôležité, že 

nevznikol školský úraz. 
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  Ale vyskytli sa aj prípady, kedy správanie počas výchovnovzdelávacieho procesu, teda 

aj v školskom klube detí, nebolo v súlade so školským poriadkom, preto boli udelené 

nasledovné výchovné opatrenia na konci školského roka: 

  6 pokarhaní od triednej učiteľky,1 napomenutie od triednej  učiteľky, 1 pokarhanie od 

riaditeľky školy  a  2  žiaci mali zníženú známku 2. stupňa za neospravedlnené 

vyučovacie hodiny, nezodpovedný prístup k plneniu školských povinností, rušivé 

správanie na vyučovaní, poškodzovanie učebných pomôcok daných štátom, 

poškodzovanie učebníc a vytváranie zlých vzťahov v triede. Všeobecne k zlepšeniu 

správania týchto žiakov, by určite prispela lepšia spolupráca s rodičmi žiakov, 

zodpovednejší prístup rodičov pri kontrole plnenia školských povinností svojich detí, 

zlepšenie podmienok na vzdelávanie v domácom prostredí, čo má zabezpečiť 

jednoznačne rodič a netolerovanie tzv. “skrytého záškoláctva“ svojich detí. V obidvoch 

prípadoch je nedostatočná rodinná výchova, žiaci boli zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

 

   II. stupeň:  nižšie stredné vzdelávanie - 92 žiakov – 6 tried, z toho 5 žiaci plnili PŠD 

mimo územia SR.  

   Hodnotenie vyučovacích výsledkov:   

   Prospelo s vyznamenaním 20 žiakov – 21,74 % zo všetkých žiakov 2. stupňa,   

prospelo veľmi dobre 19 žiakov – 20,65 %, prospelo 47 žiakov- 51,08 %, 

   4 žiaci neboli hodnotení z dôvodu plnenia PŠD v zahraničí,  2 žiaci k 30.6. 

neprospeli, z toho jeden žiak ukončil povinnú školskú dochádzku v 8. ročníku 

a získal len primárne vzdelanie a 1 žiačka bude opakovať 9. ročník, nakoľko 

nemala predpoklad zvládnuť opravné  skúšky.    

 

    Hodnotenie správania: V správaní žiakov sa počas 2. polroka vyskytli vážne      

porušenia školského poriadku hlavne z dôvodu záškoláctva žiakov. Záškoláctvo sme 

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

žiaci piateho ročníka vymeškali spolu 212 neospravedlnených hodín a potom siedmeho 

ročníka, kde traja žiaci vymeškali spolu 129 neospravedlnených vyučovacích hodín. 

Uvedené prípady zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky boli  riešené 

v spolupráci s ÚPSV a R Lučenec.  

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

spolužiakom, ale aj vyučujúcim, nezodpovedného prístupu k plneniu vyučovacích 

povinností. Porušením školského poriadku je aj nenosenie si základných učebných 

pomôcok ako aj úborov na telesnú a športovú výchovu.  

  Bohužiaľ správanie niektorých žiakov bolo natoľko vážnym porušením školského 

poriadku aj tzv. dobrých mravov, preto trikrát zasadala výchovná komisia školy za 

prítomnosti kurátorky, terénnej sociálnej pracovníčky Obce Lovinobaňa, školského 

psychológa, triednych učiteliek, riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy, 

výchovnej poradkyne a samozrejme rodičov žiakov. Bohužiaľ aj po uložení rôznych 

výchovných opatrení a iných odporúčaní navrhnutých kurátorkou, nenastalo výrazné 

zlepšenie správania uvedených žiakov, rodinná výchova zlyháva, preto je škola nútená 

aj v školskom roku 2019/2020 riešiť resp. už rieši ďalej túto situáciu v zmysle platnej 

legislatívy. 

 

   Udelené výchovné opatrenia:   
  Pokarhanie od triednej učiteľky malo 6 žiakov, pokarhanie od riaditeľky školy mal 1 

žiak. Na tejto úrovni výchovných opatrení je menší počet ako vlani. 
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  Znížená známka zo správania: 6 žiaci 2. stupňa, 7 žiaci dostali zníženú známku 3.stupňa. 

Na tejto rovine opatrení je vyšší počet ako vlani, hlavne zníženie na 3. stupeň.     Dá sa 

povedať, že vo všetkých týchto prípadoch zlyháva pravidelná kontrola rodičov 

zameraná na dochádzku do školy a prípravu na vyučovanie.  

   U detí, ktoré majú problémy so správaním, rodič nedodržuje resp. neabsolvuje 

s dieťaťom pravidelné terapie u odborných zamestnancov poradenských zariadení, čo 

má za následok, že asociálne správanie dieťaťa sa nezlepšuje, častokrát aj v svojom 

okolí má takéto správanie – pochádza z málo podnetného rodinného prostredia alebo 

z neúplných rodín.  

  V tejto oblasti škola vyvíja veľké úsilie, v snahe zlepšiť správanie a tým aj podmienky 

na vyučovaní v triede, hlavne u 4 žiakov školy, ale aj napriek spolupráce školy,  

   ÚPSVaR v Lučenci, odboru sociálnoprávnej ochrany detí, detskej a odbornej lekárky 

a poradenských zariadení či školského psychológa, počas školského roka sme 

nedosiahli pozitívny výsledok, lebo zlyháva základný článok – rodina. 

 

  Okrem 13 žiakov, ktorí mali znížené známky zo správania, môžeme konštatovať, že 

žiaci sa správali v súlade so školským poriadkom  na exkurziách, lyžiarskom výcviku, 

súťažiach či iných výchovných podujatiach. Žiaci rešpektovali pokyny vyučujúcich, 

boli dobre informovaní o danej akcii a určite aj tento fakt prispel k tomu, že počas  

školských akcií mimo školy sa nestal vážnejší žiacky školský úraz žiakov 2. stupňa. 

Menší úraz sa stal na lyžiarskom výcviku, bez trvalých následkov na zdraví. 

  

  Stav k 31.8.2019 po opravných skúškach: 
Vymeškané 

hod. spolu 

Osprav. 

hod. 

Neosprav. 

hod. 

Individuálne 

začlenení 

žiaci 

Prospeli 

s vyznam. 

PVD Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní/ 

nehodnotení  

5466 4971 495 21 20 19 47 2 4 

 

   Uvedené štatistické ukazovatele sú podobné ako vlani, rozdiely sú minimálne. 

 

Hodnotenie špeciálnych tried: primárne vzdelanie 

 

Pri  ZŠ boli zriadené 3 špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím.   

Do špeciálnych tried bolo pôvodne zaradených 21  žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, vzdelávaných podľa variantu A. Od 2. polroka sa jedna rodina 

presťahovala a tak odišli 4 žiaci. Preto školský rok končilo 17 žiakov, všetci prospeli. 

1 žiačka ukončila PŠD a nepokračovala v ďalšom vzdelávaní, rodičia nepodpísali 

prihlášku. 

  

  Hodnotenie správania : 

  Najvážnejšie porušenie školského poriadku vedenie školy spolu s triednou učiteľkou 

riešilo v 3. špeciálnej triede – 7.- 9. ročník. 

  Niektorí žiaci 3.špeciálnej triedy vymeškali v 2. polroku spolu 172 neospravedlnených 

vyučovacích hodín. Hlavným problémom bolo však arogantné správanie, absencia 

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

z uvedeného dôvodu boli udelené znížené známky zo správania: 2 žiaci mali znížená 

známka 2. stupňa a 1 žiak 3. stupňa, správanie žiaka bolo riešené v spolupráci s políciou 

aj ÚPSV a R Lučenec. Opatrenia boli na rodinu slabé, k náprave do konca šk. roka 

nedošlo, hoci rodina prišla o príspevok na podporu vzdelávania. Okrem toho za menej 

závažné priestupky voči školskému poriadku mali 2 žiaci pokarhanie od  riaditeľky 

školy. Znížená známka 2. stupňa bola udelená aj 1 žiakovi 2. špeciálnej triedy 5.-6. 

ročník.  
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Celkový počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

( ďalej v texte ŠVVP)  :  87 žiakov  

z toho :  

28  žiakov integrovaných - individuálne začlenených v bežných triedach,  

  7  žiakov zaradených do špecializovanej triedy – 1. ročník, 

17  žiakov vzdelávaných v 3 špeciálnych triedach, 

35 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa pokynov MŠ VV a Š SR. 

Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pravidelne 

pomáhali aj asistenti učiteľa ako aj školský psychológ. Žiakov s problémami v správaní 

usmerňoval aj sociálny pedagóg. 

 

28  žiakov pracovalo podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu  

(ďalej IVVP) z dôvodu individuálneho začlenenia v klasických triedach, s rôznym 

zdravotným znevýhodnením – vývinové poruchy učenia, telesný postih, narušená 

komunikačná schopnosť, zrakové postihnutie, ale aj mentálny postih – variant A.   

Účasť pedagogických asistentov učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese hodnotíme 

veľmi pozitívne. Počas šk. roka so žiakmi pracovali 3 pedagogickí asistenti.  

Okrem pomoci počas vyučovacích hodín, asistent učiteľa pracoval so žiakmi, ktorí 

potrebovali pomoc aj po vyučovaní – formou doučovania. Pedagogický asistent bol 

veľmi nápomocný aj pri priamom kontakte s rodičmi, hlavne s rodinami zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

Pre úspešnosť vzdelávania žiakov podľa IVVP  je nevyhnutná spolupráca rodiča so 

školou a poradenským zariadením, ďalej ak nie je dôsledná kontrola domácej prípravy 

žiakov s IVVP a rodičia len sporadicky spolupracujú so školou, sú vyučovacie výsledky 

žiakov veľmi slabé.  

Vyučovací proces najviac narúšajú žiaci s poruchami správania a žiaci s ADHD.  

Veľmi dobrou pomocou pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP bola aj spolupráca vyučujúcich, 

niektorých rodičov, poradenských zariadení a vedenia školy so školským psychológom.  

Vzhľadom k tak vysokému počtu detí so ŠVVP je uvedená pracovná pozícia na škole 

nevyhnutná. Musíme konštatovať, že ak by škola nebola zapojená do národného projektu 

Škola otvorená všetkým, nemala by finančné prostriedky na pokrytie 2 pedagogických 

asistentov.  Počas šk. roka so žiakmi pracovali 2 školskí psychológovia, ich pracovný 

úväzok bol 1,56 a sociálny pedagóg bol s úväzkom 0,5.   

 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov zapojených do predmetových olympiád, 

rôznych vedomostných súťaží, speváckych, výtvarných, literárnych či športových 

súťaží ako aj projektových dní.  

Najusilovnejších žiakov v učení a žiakov, ktorí v rôznych súťažiach alebo na rôznych 

kultúrnych podujatiach reprezentovali školu triedne učiteľky alebo riaditeľka školy navrhli 

na pochvalu. Najúspešnejší žiaci školy boli vecne odmenení na kultúrnej akadémii 

školy. Žiaci pod vedením svojich učiteliek pripravili veľmi hodnotný kultúrny 

program, ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru akadémie školy. Počas akadémie boli 

odmenení žiaci, ktorí získali umiestnenie na obvodnom a vyššom kole súťaží rôzneho druhu.   
 

 

 

Ocenenie  získali nasledovní žiaci: Elena Strapková, Laura Lauková,  

Veronika Poliaková, Oxana Peťková, Lukáš Popovič, Viktória Ľalíková, Nela 

Ľalíková,  Zuzana Šoltésová, Magdaléna Majkútová, Veronika Gúgľavová, Kamil 

Mihalko, Jakub Berky, Ján Vrbiniak, Adam Jamnický, Lívia Paučová,Samuel Hajtol. 
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Obrázok 1-ocenení žiaci s riaditeľkou školy 

Ocenenie „Najlepší športovec školy“ získal Jakub Berky, ktorý získal 1.miesto v behu 

na 60 m a v skoku do diaľky na Majstrovstvách okresu Lučenec, na majstrovstvách 

kraja získal 1. miesto v skoku do diaľky a na Majstrovstvách Slovenska 9. miesto.  

Bol oporou aj volejbalového družstva.  Ocenenie za vynikajúce výkony v atletike, vo 

vrhu guľou získal aj deviatak Ján Vrbiniak, ktorý získal 1. miesto na okrese, 

1. miesto na kraji a 7. miesto na Majstrovstvách SR. Odmenou pre ocenených 

športovcov boli  praktické ruksaky.  Určite veľkú zásluhu na ich športovom rozvoji 

a výkonoch mal vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Ján Balážik. 

 

Riaditeľka školy udelila cenu za úspešnú reprezentáciu školy  v recitačných 

súťažiach a vo vlastnej literárnej tvorbe ako aj v reprezentácii školy na 

celoslovenskej súťaži Dejiny sebavedomia.  „ Cenu riaditeľky školy“ za školský rok 

2018/2019  získal Kamil Mihalko  z 9.A.  Veľkú zásluhu na formovaní jeho 

literárneho talentu mala jeho vyučujúca na 2. stupni  PaedDr. Dana Mániková. 

Odmenou pre oceneného žiaka bola hodnotná kniha, hodinky a bulletin školy 

venovaný akadémii. 

 

Ostatní  žiaci školy, ktorí boli navrhnutí na pochvalu či už za výborný prospech, účasť na 

rôznych súťažiach, za prácu v PEER programoch školy, za pomoc spolužiakom  či aktivitu 

v zberových súťažiach, boli vecne odmenení na slávnostnom vyhodnotení školského roka.  

Na vecné ceny  už tradične prispieva Obecný úrad Lovinobaňa vo výške 170 € a ZRŠ 

približne vo výške 170,- €.  
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Akadémia bola príležitosťou aj na poďakovanie za celoživotnú prácu v školstve, pri 

príležitosti životného jubilea.  

Riaditeľka školy pri tejto príležitosti poďakovala za vykonanú prácu v školstve terajším či 

bývalým zamestnancom: Mgr. Želmíra Gašparová – učiteľka – 70 ročné životné 

jubileum, Mgr. Jarmila Šimanová- učiteľka a riaditeľka školy – 70 ročné životné 

jubileum, PaedDr. Dana Mániková – učiteľka – 60 ročné životné jubileum,  

Viera Šróbová – upratovačka – 60 ročné životné jubileum, Jana Šuhajová – kuchárka 

– 60 ročné životné jubileum.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Učitelia školy spolu s jej vedením si veľmi cenia, keď  rodičia podporujú účasť detí na 

súťažiach, rôznych výchovnovzdelávacích  podujatiach ako je lyžiarsky a plavecký výcvik, 

škola v prírode, športové pobyty,  exkurzie a kultúrne podujatia.  

Všetkým, ktorí škole dôverujú, podporujú jej aktivity a ciele, ktoré sú orientované na ich 

deti, patrí poďakovanie.  

Škola víta každý dobrý návrh, podnet alebo pomoc od rodičov či inej verejnosti.  

Veď naším cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, ale aj na dobrú 

spoluprácu na úrovni: rodič – učiteľ – vedenie školy – žiaci. 

 

Aj vďaka podpore rodičov sa po rokoch 1.3.2019 uskutočnil Ples žiakov 1. stupňa. 

Žiaci pod vedením svojich učiteliek a vychovávateľky pripravili plesový program, ktorý 

dotvoril slávnostnú atmosféru. Školský ples bol malou spoločenskou udalosťou školy, 

ktorá mala svoje čaro a príjemnú atmosféru, na ktorú budú spomínať deti, keď budú 

pozerať svoje fotografie aj o niekoľko rokov. 

 
Obrázok 2 - školský ples - úvodný tanec 
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Obrázok 3 - školský ples , zábavné hry 

Vyhodnotenie športových súťaží a hromadných športových školských akcií  ako sú : 

škola v prírode, plavecký výcvik, športový pobyt, cvičenia v prírode, didaktické hry a 

volejbalové sústredenie žiakov.  

Okrem športových súťaží sa pre žiakov v rámci povinnej telesnej a športovej výchovy 

zorganizovali tieto aktivity:  

- účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 2. stupeň – obdobie jeseň a jar,  

- cvičenie v prírode 1. stupeň – obdobie jeseň a jar,  

- didaktické hry 1. stupeň – jar 1x ročne,  

- predvianočný športový deň, športový deň MDD, 

- plavecký výcvik,  

- volejbalové sústredenie žiakov, ktorí navštevujú CVČ pri škole, 

- škola v prírode, 

- športový pobyt výberu žiakov 1. stupňa, 

- lyžiarsky a snoubordingový výcvik. 

Cezpoľný beh žiakov a žiačok 

Súťažili: Majkútová Magdaléna, Šoltésová Zuzana z 8.A a  Patrik Bartoš z 8.B obsadil 2. 

miesto. 

Novohradské hry v atletike - 58.ročník  

Dňa 4.10.2018 sa najlepší športovci zúčastnili Novohradských hier. 

Výsledky našich športovcov: 

1.miesto - Jakub Berky - beh na 60 m  

1.miesto - Jakub Berky - skok do diaľky 

1.miesto - Ján Vrbiniak - vrh guľou 

3.miesto - Ján Vrbinak - skok do výšky 

3.miesto - štafeta 4x60m - Kamil Berky, Dominik Berky, Jakub Berky, Ján Vrbiniak 

Družstvo žiakov obsadilo vynikajúce 2.miesto v silnej konkurencii mestských škôl.  
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Súťaže sa zúčastnili nasledovní žiaci: Kamil Berky, Dominik Berky, Jakub Berky, Ján 

Vrbiniak, Patrik Bartoš, Martin Čipčala, Nikolas Hangonyi. 

Úspechy našej žiačky v jude. 

Žiačka Diana Fekiačová získala 1.miesto vo váhovej kategórií do 57 kg 

na Majstrovstvách Slovenskej republiky.  

Ďalšie úspechy žiačky:  2. miesto Grand Prix Slovakia 2018 v Považskej  Bystrici.  
 

Testovanie prvákov 
16.09.2018 sa na škole uskutočnilo metodické testovanie prvákov k identifikácii športového 

talentu. Testovania sa zúčastnilo 15 žiakov z I.A a I.B špecializovanej triedy. Testovanie 

prebiehalo v 4 cykloch.  

Pri testovaní boli rozhodcovia: Mgr. Jaroslava Markotánová, pedagogický asistent  

Bc. Pavol Gabľas.  Zodpovedná za testovanie bola Mgr. Renáta Kocúrová.  

Výsledky testovania sa elektronicky zaslali do Metodického centra v  Bratislave. 

Testovanie bolo náročné a to najmä výdrž v zhybe, zostava s tyčou.  

Testovania sa zúčastnili aj žiaci z III.A triedy. 

 

Vianočný turnaj vo volejbale – tradícia školy. 

Je už tradíciou, že pred vianočnými sviatkami je na škole volejbalový turnaj.  

Žiaci sa rozdelili podľa veku do 7 kategórií, samozrejme aj dievčatá tvorili dve družstvá.  

Po druhej vyučovacej hodine sa súťažiaci rozohrali a začala ozajstná súťaž.  

Tento rok sa niektorým žiakom až tak nechcelo hrať, chýbala väčšia súťaživosť.  

Odmenu vo forme malej tortičky získalo družstvo, ktoré hralo a súťažilo do konca. Boli to 

žiaci: Nikolas Hangonyi, Patrik Bartoš, Roman Tamáš, Martin Čipčala, Diana Fekiačová, 

Jozef Čipčala. Odmenu prevzali posledný deň na Vianočnej besiedke v telocvični od pána 

učiteľa Balážika, ktorý celý turnaj organizoval. 

 

FLOORBALL 

Naši žiaci sa zúčastnili prvý krát okresného kola,  26.2.2019,  vo Fiľakove.  Takže nemali 

s týmto športom skúsenosti na turnajovej úrovni. Turnaju sa zúčastnili žiaci 9.A triedy 

a jeden žiak 8.B. Neúspech na turnaji zavinilo hlavne to, že sme nemali skúsenosti z veľkého 

ihriska, ktoré bolo podľa predpisov a hlavne my sme hrávali takzvane bez pravidiel a 

rozhodcu na hodinách TSV. Bola to dobrá skúsenosť a žiaci si pochvaľovali, že sa mohli 

zúčastniť na turnaji pred odchodom na stredné školy. Turnaj sa konal za hojnej účasti škôl, 

ktorých bolo až 11, čo svedčí o popularite tohto športu. Všetky zápasy sa konali v telocvični 

ZŠ Farská lúka Fiľakovo. Družstvo žiakov tvorili: Kamil Mihalko, Ján Vrbiniak, Radoslav 

Očenáš, Dominik Wolfgang, Jozef Petrinec, Martin Sásik, Marek Václavík. Miroslav 

Spišiak. 

 

Lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky a snouwbordingový výcvik sa uskutočnil  pobytovou formou pre žiakov II. stupňa 

v dňoch 11.3.-15.3.2019 na Skalke pri Kremnici.  

Lyžiarsky výcvik absolvovalo 22 žiakov cez dotáciu MŠVV a Š SR v  hodnote 150 € a  

8 žiakov samoplatcov. Snehové podmienky boli vynikajúce.  

Snouwbording vyučoval Mgr. Ján Balážik.  

Lyžiari boli podľa lyžiarskej zdatnosti rozdelení na 2 skupiny pod vedením  

Mgr. Miriam Jakubove a Bc. Pavla Gabľasa.  
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Plavecký výcvik 

V dňoch 29.04. – 30.04. 2019 a 02.05. – 03.05.2019 sme zorganizovali plavecký výcvik pre 

38 žiakov I. stupňa.  Sme radi, že nás opäť rodičia podporili v tomto tak potrebnom  športe 

a boli ochotní prispieť svojim deťom nemalou finančnou čiastkou a samozrejme dôverou 

v nás.  Vedúcou plaveckého výcviku bola Mgr. Jaroslava Markotánová.  

Miestom výcviku: plaváreň v Rimavskej Sobote. 

Vyučujúce Mgr. M. Jakubove, Mgr. H. Reháneková, Mgr. R. Kocúrová, Ing. K. 

Poliaková  a vychovávateľka  A. Porubiaková sa podieľali na zvyšovaní plaveckej 

gramotnosti žiakov 1. stupňa.  Na realizáciu plaveckého výcviku finančne prispela škola, 

Obec Lovinobaňa a rodičia. 

  

Futbal CUP – okresné kolo dievčatá – 4. miesto 

Dňa 21.5.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ.  

Družstvo hralo v zložení: Alexandra Rendeková, Diana Fekiačová, Zuzana Šoltésová, 

Marcela Rendeková, Magdaléna Majkútová, Vanesa Bottová, Terézia Kazárová a Dominika 

Oláhová.  

 

Novohradská liga žiakov 3. a 4. ročníkov  

Športová akcia sa konala pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci a súťažilo  8 škôl. 

Dňa  6. 6. 2019  sa 11 žiakov 1. stupňa našej školy zúčastnilo Novohradskej ligy v atletike, 

a to : z III. A triedy: Berky Ján, Berky Viktor, Nagy Rastislav, Hronec Ervín, Hajtol Samuel, 

z  IV. A triedy: Rendek Ľubomír, Oláh Michal, Oláh Michal, Berky Filip, Popovič Lukáš 

a z II.A triedy: Balúch Marko spolu s vyučujúcou Mgr. J. Markotánovou a Bc. P. Gabľasom. 

Súťažilo sa v 4 disciplínach: 60 m beh, 600 m beh, skok do diaľky a hod kriketovou 

loptičkou.  

Umiestnenie: Michal Oláh – zo 4. A triedy, 2. miesto v behu n 600 m a 3. miesto v hode 

kriketovou loptičkou. Z 8 škôl sme sa umiestnili na 6. mieste.  

Naši žiaci opäť ukázali chuť zdravo si zasúťažiť i férovo sa správať počas celej súťaže.  
 

Volejbal – tradícia školy a obce 

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží vo volejbale. 

Aj napriek tomu, že sme malá škola počtom žiakov, dokážeme zahrať výborné výsledky aj 

oproti väčším školám  či už v okrese alebo kraji. Naše výsledky  hovoria za nás. 

Volejbal žiakov ZŠ: okresné kolo 1.miesto, regionálne kolo 1.miesto, krajské kolo 

5.miesto. 

Chlapci hrali v zložení: Jozef Čipčala, Martin Čipčala, Nikolas Hangonyi, Jakub Berky, 

Martin Berky, Martin Štrba, Matúš Alberti, Andrej Popovič, Matej Hronec, Kamil Berky. 

Volejbal žiačok ZŠ: okresné kolo 2. miesto. 

Dievčatá hrali v zložení: Magdaléna Majkútová, Zuzana Šoltésová, Vanesa Botová, Diana 

Fekiačová, Viktória Mičudová, Nikoleta Oláhová, Marcela Rendeková. 

Vo volejbale dievčat máme útlm záujmu väčšiny hráčok o pravidelný tréning, čo sa 

prejavuje aj na výsledkoch. 

 

MINICOOL VOLLEY chlapci  – 3- kový. 

Martin Čipčala, Jozef Čipčala, Ján Lauko, 1. miesto finále oblasti STRED. 

Majstrovstvá SR Poprad -  6. miesto. 

 

MIDICOOL VOLLEY chlapci – 3 - kový 

Kamil Berky, Martin Berky, Jakub Berky, Martin Čipčala, Martin Štrba,  

Nikolas Hangonyi, Andrej Popovič, Matej Hronec,  - finále oblasti Stred – 3. miesto. 
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Majstrovstvá okresu v atletike žiakov a žiačok ZŠ – družstvo chlapcov 1. miesto, postup 

na krajské kolo, umiestnenie žiakov je veľkým úspechom vzhľadom na nevyhovujúce 

technické podmienky štadióna školy.   

Výsledky: hod kriketovou loptičkou: Martin Berky, 1. miesto.  

 Beh 60m: Jakub Berky, 2. miesto. 

 Vrh guľou (4 kg): Ján Vrbiniak, 1. miesto. 

 Skok do diaľky: Jakub Berky, 1. miesto. 

 Krajské kolo v Banskej Bystrici: 

Vrh guľou (4 kg): Ján Vrbiniak,1. miesto. 

Majstrovstvá SR – vrh guľou -  7. miesto.  

Skok do diaľky: Jakub Berky, 1. miesto. 

Majstrovstvá SR -  skok do diaľky 9. mieste. 

 

Volejbalové sústredenie žiakov II. stupňa 

Sústredenia sa zúčastnilo 20 žiakov II. stupňa. Uskutočnilo sa v  Divíne. Stravovali sa 

v školskej jedálni ZŠ Divín. Trénovali v telocvični Základnej školy Divín.   

 

Športový pobyt žiakov I. stupňa 

V dňoch 3.6. – 5.6. 2019 v prekrásnom prostredí obci Brzotín na Konskom dvore sa 30 

žiakov so svojimi vyučujúcimi zúčastnili športovo-relaxačného pobytu. Počas 3 dní žiaci 

absolvovali denne približne 20 km tréningu. Pobyt bol hradený z dotácie Obce Lovinobaňa, 

z príspevku rodičov a CVČ. Žiaci relaxovali vo wellness a jazdou na koni. Súčasťou pobytu 

bola aj exkurzia do Gombaseckej jaskyne. Vedúcou akcie bola Mgr. M. Jakubove. 

Pedagogický dozor: Mgr. J. Markotánová a Mgr. H. Reháneková. 

 

Hodnotenie súťaží, projektových dní a predmetových olympiád:    

 

Ako sa žiaci učia anglický jazyk a nemecký jazyk – vedúca predmetovej komisie bola 

Mgr. Jarmila Malčeková. 

 

26.9. – Európsky deň jazykov - na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka 

si žiaci pripomenuli Európsky deň jazykov, formou PPT prezentácie a prostredníctvom 

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

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

z ANJ a NEJ.  

18. októbra sa 42 žiakov I. a II. stupňa zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku v kine Apollo v Lučenci, ktoré pravidelne organizuje Divadelné centrum z Martina.                                                                                                                                                            

Pre mladších angličtinárov, začiatočníkov, bolo pripravené pokračovanie úspešnej 

rozprávky na adaptáciu knižky J.C. Hronského „ A Bold Rabbit in Africa “.  

50 % hovoreného slova v angličtine a 50 % v slovenčine, v kombinácii s anglicko-

slovenskými pesničkami bolo pre žiakov zaujímavým zážitkom.                                                                                                                    

 

Starší žiaci (žiaci 6. - 9. ročníka) si pozreli inscenáciu „ The ONLINES “ . Veľmi aktuálnu 

inscenáciu o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá. O „lajkoch“, „smajlíkoch“, 

o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel 

života v kope špinavých ponožiek. Vtipné i vážne predstavenie so silným odkazom. 90 % 

hovoreného slova v angličtine bolo doplnené vsuvkami v slovenskom jazyku, aby sa 

nestratili ani menej zdatní žiaci.  

Na predstavenie sa využili aj kultúrne poukazy.  

    

http://www.edl.ecml.at/
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22.novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka.  

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.                                                                                                                           
V 1. A kategórii súťažili žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:                                                      

1. miesto: Adam Berky                                                                                                                      

2. miesto: Dušan Mišík                                                                                                                              

3. miesto: Maximilián Peťko.   Všetci žiaci boli zo VII. A triedy.  

V 1. B kategórii sa na 1. mieste umiestnila Monika Sojčiaková z VIII. A triedy.  

Na 2. mieste Martin Sásik z IX. A a na 3. mieste Kamil Mihalko z IX. A.                                                         

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

                           

 3. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.  

Žiaci súťažili v 1. kategórii / úroveň A1 /. Zúčastnili sa dve žiačky 8. ročníka a dvaja žiaci 

9. ročníka. Z ôsmeho ročníka  Zuzana Šoltésová a Magdaléna Majkútová.  

Žiaci 9. ročníka Kamil Mihalko a Radoslav Očenáš.  

Na 1. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili Z. Šoltésová a M. Majkútová, na 2. 

mieste K. Mihalko a na 3. mieste R. Očenáš.    

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

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

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

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

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

 

V mesiaci apríl sme v spolupráci s PK slovenský jazyk a literatúra  uskutočnili výstavku 

cudzojazyčnej a slovenskej literatúry, ktorá bola zároveň aj predajnou výstavkou.  

Spolu 96 titulov pre všetky vekové kategórie – na čítanie +  jazykové tituly – slovníky, 

gramatiky a iné, na výstavku zapožičala firma a kníhkupectvo Dováľ z Lučenca.  

 

10. mája sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku 

pod názvom ENGLISH STAR . Je to súťaž pre žiakov základných škôl a jej hlavným 

poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj 

zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž 

umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, 

predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 

Najúspešnejšími riešiteľmi súťaže, ktorí získali zlatú medailu boli nasledovní žiaci: 

Ervín Hronec –  3. A trieda - dosiahol  83 % 

Natália Podhradská  - 3. A trieda – dosiahla  83 % 

Rastislav Nagy  - 3. A trieda - dosiahol  81 % 

Nela Ľalíková  - 4. A trieda – dosiahla  83% 

Lenka Tušimová  - 8. A trieda – dosiahla  až  97% úspešnosť 

Monika Sojčiaková   - 8. A trieda – dosiahla  88 % 

Kamil Mihalko  - 9. A trieda -  dosiahol  86 %. 

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:  Michaela Berkyová, Ján Berky  – 3. A 

Viktória Ľalíková, Lukáš Popovič – 4. A,   René Berky – 4. B, Adam Hraško – 6. A 

Maximilián Peťko  a  Adam Berky  – 7. A. 
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V júni prebehli triedne kolá v školskej súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu v anglickom 

jazyku pre žiakov 2.- 5. ročníka. Najúspešnejšími žiakmi sa stali :  

                               2.A – M. Balúch, O. Peťková, A. Badinková 

                               3.A – E. Hronec, N. Podhradská, L. Paučová 

                               4.A – N. Ľalíková, V. Ľalíková. L. Popovič, M. Valach, T. Berky, 

                               4.B – René Berky. R. Pušková , S. Barcaj, T. Oláhová 

                               5.A – E. Strapková, J. Lauko, T. Lauková 

                                

Najúspešnejšími žiakmi v školskej súťaži o najbohatšiu slovnú zásobu v nemeckom 

jazyku pre žiakov 7. ročníka sa stali: D. Mišík, M. Peťko, R. Tamáš. 

                         
V júni sa tiež uskutočnili triedne kolá v školskej súťaži o najlepšieho čitateľa 

v anglickom a  nemeckom jazyku pre žiakov 6. – 9. ročníka  a v nemeckom jazyku pre 

žiakov 8. – 9. ročníka. Súťaž prebehla na vyučovacích hodinách v rámci opakovania 

celoročného učiva.  

V súťaži sa hodnotil počet chýb a plynulosť prečítaného neznámeho textu. 

Najúspešnejšími čitateľmi v anglickom jazyku sa stali:  

 6. A – M. Mičianik, L. Gondová, L. Lauková 

7. A - D. Mišík, A. Berky, M. Čipčala 

8. A – L. Tušimová, M. Hronec 

8. B – M. Sondor 

9. A – K. Mihalko, R. Očenáš 

 

Najúspešnejšími čitateľmi v nemeckom jazyku sa stali:  

8. A – M. Majkútová, Z. Šoltésová, 8. B – M. Sondor, 9. A – J. Petrinec, K. Mihalko, S. 

Barcajová 

 

Uskutočnila sa aj projektová súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. ročníka. 

Téma projektov bola „My favourite...“. Žiaci si pripravili projekty o svojich obľúbených 

veciach- športovcoch, hercoch, seriáloch, animátoroch, knihách, futbalových kluboch. 

Najlepšie a najzaujímavejšie projekty si pripravili: 

8.A – L. Tušimová, M. Sojčiaková, Z. Šoltésová, A. Popovič, 9. A - K. Mihalko, M. Sásik  

 

 

Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov v rámci predmetovej komisie 

slovenského jazyka a literatúry:  
Vedúca  PK  :      PaedDr. Dana Mániková, SJL, TEH, pedagogika 

 Členovia :           Mgr. Petra Turčanová, SJL, školská psychológia 

                             Mgr. Miriam Jakubove, učiteľstvo I. stupňa 

                             PaedDr. Daniela Líšková, učiteľstvo I. stupňa 

 

Aj naďalej bola v tomto predmete prioritná úloha  rozvoj kvality čitateľskej gramotnosti 

s cieľom zvyšovať úroveň vyučovania SJL a aj iných predmetov, dbať na zvyšovanie 

jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách, vytvorenie  priestoru na 

samostatnosť a tvorivosť žiakov. Formovali sme kladný vzťah k literatúre a  ku knihe, 

snažili sa eliminovať nedostatky v pravopisných zručnostiach. 
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Podporujeme nadaných a talentovaných žiakov zapájaním do literárnych súťaží. 

 

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

významné osobnosti našej národnej histórie, v školskom roku 2018/19,  najmä 130. výr. 

narodenia Martina Rázusa, 90.výr. narodenia Milana Rúfusa, 190. výročie nar. Jána Botta, 

170.výr. narodenia P.O. Hviezdoslava. 

Využívame IKT v rámci vyučovacieho procesu, najmä interaktívnu tabuľu, výučbové CD, 

materiály zo vzdelávacích portálov www.edupage.sk , www.zboorvna.sk,  vedieme aj 

žiakov k využívaniu IKT pri tvorbe projektových prác, prezentácií, referátov. 

  

Pravidelne spolupracujeme s vyučujúcimi I. stupňa  pri  príprave rôznych podujatí, súťaží 

vo vlastnej tvorbe, recitačných súťaží,  pri príprave rozhlasových relácií a pod. 

 

Výsledky testovaní :   

 Testovanie 5-2018 celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka.  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 48,60 %. Priemerná úspešnosť v SR- 

národný priemer 58,40%. Rozdiel je - 9,80%. 

Najlepšie výsledky dosiahli Elena Strapková  90%, Terézia Lauková 80%. 

 

 Testovanie 9-2019 celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka.  

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 62,3 %. Priemerná percentuálna 

úspešnosť školy bola 46,5%. Rozdiel je – 15,8%.  
Najlepšie výsledky 70% dosiahla S. Barcajová. 

 

Žiaci z iných tried  si vyskúšali aj elektronické testovanie – využitie databázy testov 

Núcem.  

 

Vyhodnotenie súťaží a podujatí podľa mesiacov : 

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

v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola. I. kat. Samuel Hajtol, III.A,  II. 

kat. Veronika Poliaková VI.A , III. kat. Štefánia Botošová IX .A .  

V obvodnom kole nezískali umiestnenie 

       Súčasťou súťaže Timravina studnička je aj celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe 

Literárny Lučenec. Poslali sme práce týchto žiakov : Bianca Mochťáková VI.A a  Kamil 

Mihalko IX.A.  Kamil Mihalko získal 3. miesto v  XII. ročníku Celoslovenskej literárnej 

súťaže vo vlastnej tvorbe v Lučenci. 

          V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili, spolu 

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

knihy spája školy – „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hraníc“ s cieľom 

podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Ako partnerská škola nám 

bola po druhýkrát pridelená ZŠ z Českej republiky z Děčína. Po vzájomnej dohode 

sme poslali poštou 30 ks. záložiek z II. stupňa a 14 z I. stupňa.   

Približne taký istý počet sme dostali aj od partnerskej školy. 

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

postúpila Veronika Peťková IX.A,  kde získal 8. miesto.  

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

postúpili : I. kat. Samuel Hajtol III.A,  II. kat. Elena Strapková V.A,  III.kat. Laura 

Lauková VI.A. V okresnom kole žiaci nezískali umiestnenie. 

http://www.edupage.sk/
http://www.zboorvna.sk/
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Literárna exkurzia, divadelné predstavenie Zvolen – návšteva Starej radnice, kde bola 

výstava malieb, kresieb, karikatúr, vtipov. V Divadle J.G.Tajovského sme si pozreli 

divadelné predstavenie O troch krásach sveta, klasickú rozprávku od Pavla Dobšinského. 

Marec : Hviezdoslavov Kubín  65. ročník – súťaž v prednese poézie a prózy.  

Zo školského kola víťazi postúpili do obvodného kolo. Z I. kat. Samuel Hajtol /próza/ 

III.A, z  II. kat.  Laura Lauková /poézia/ VI.A, Terézia Lauková /próza/ V.A z  III. kat. 

Kamil Mihalko /próza/ IX.A. V bronzovom pásme sa umiestnil Samuel Hajtol, 

v striebornom pásme Laura Lauková. Najúspešnejší bol Kamil Mihalko, umiestnil sa 

v zlatom pásme a postúpil do regionálneho kola. 

Apríl : Ku Dňu detskej knihy sme zorganizovali v žiackej knižnici, v spolupráci 

s cudzími jazykmi, výstavku kníh slovenskej aj cudzojazyčnej literatúry  spojenú 

s predajom, vďaka dobrej spolupráce s  kníhkupectvom Dováľ.  Získali sme výhodné 

zľavy pri nákupe  pre žiakov aj pre školu. 

            Čitateľský maratón – školská súťaž v bezchybnom a rýchlom čítaní, súťažili 

najlepší čitatelia z tried. Bola to súťaž štvorčlenných družstiev, dvaja chlapci, dve dievčatá. 

Žiaci čítali neznámy text na čas, za chyby sa im odrátali sekundy.   

V I. kat. zvíťazilo družstvo VI.A/Mochťáková, Poliaková,Mičianik,Hraško/.  

V II. kat. družstvo VIII.A /Šoltésová, Majkútová, Hronec, Popovič/. 

Máj :  Aktivity spojené s prípravou kultúrnej akadémie školy. 

Jún : Súťažný diktát - súťažili žiaci z jednotlivých tried, najlepšie píšuci diktát. 

1.miesto získala Silvia Barcajová IX.A  a Zuzana Šoltésová VIII.A /s 1 chybou/ . 

 

Pri PK SJL pracoval aj záujmový krúžok Cvičenia zo SJL v rámci implementácie 

národného projektu  ŠOV pre 9.roč., na ktorom sa žiaci pripravovali na Testovanie 9 

a prijímacie pohovory.  Redakčný krúžok, ktorý tvorí školský časopis Záškolák a prispieva 

k rozvíjaniu tvorivosti a samostatnosti žiakov. 

             

 

ANALÝZA   VÝSLEDKOV PRÁCE  Z PREDMETOV : MATEMATIKA, FYZIKA , 

INFORMATIKA a TECHNIKA.  
V školskom roku 2018/2019  pracovala PK v zložení: vedúca PK: Mgr. P. Komárová  

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

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

Na zasadnutiach PK, ale aj mimo zasadnutí, si vyučujúci vzájomne konzultovali problémy 

so žiakmi (nenosenie pomôcok, slabá príprava na vyučovanie, narušovanie vyučovania 

nevhodným správaním, nepísanie domácich úloh atď.) Porovnávali vedomosti žiakov, 

aktivitu na vyučovaní, vzťah žiakov k predmetu, správanie žiakov, metódy a formy práce, 

motiváciu. Žiaci boli pripravovaní na rôzne matematické súťaže. 

 

Pytagoriáda – bola riešená len na úrovni školského kola, okresného kola sa žiaden žiak 

nezúčastnil, lebo postupujúci boli na lyžiarskom výcviku. 

Matematická olympiáda:   5. ročník:  Elena Strapková – 11.miesto, riešiteľ OK 

            6. ročník:   

o Liliana Gondová – 7.miesto, riešiteľ OK 

o Laura Lauková – 6.miesto, riešiteľ OK 

o Veronika Poliaková – 9.miesto, riešiteľ OK 

 

Naším cieľom do budúceho šk. roka je zvýšiť matematickú gramotnosť žiakov 

a zlepšiť výsledky žiakov na matematických súťažiach a celoslovenskom testovaní , čo 

bude určite náročná úloha. 
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Matematický klokan – celoslovenská súťaž, ktorá prebieha v daný deň na základných  

školách. Uskutočnila sa 5. apríla 2019. Štartovné bolo 4€/na 1 žiaka. 2€/1žiaka nám 

prispelo ZRŠ. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov II. stupňa. 

 Výsledky súťaže: všetci žiaci dostali účastnícky diplom. 

 

Kategória Ročník Meno a priezvisko Úspešnosť v % 

Školák 5 5. Jozef Čipčala 24,2 

Školák 5 5. Elena Strapková 60,8 

Školák 5 5. Ján Lauko 68,3 

Školák 5 5. Terézia Lauková 38,3 

Školák 5 5. Rastislav Berky 38,3 

Školák 6 6. Veronika Poliaková 65,8 

Školák 6 6. Laura Lauková 60 

Školák 6 6. Adam Jamnický 47,5 

Školák 6 6. Liliana Gondová 75 

Školák 6 6. Adam Hraško 74,2 

Benjamín 7 7. Diana Fekiačová 31,7 

Benjamín 7 7. Nikolas Hangonyi 40,8 

Benjamín 8 8. Martin Štrba 42,5 

Kadet 9 9. Jozef Petrinec 40 

Kadet 9 9. Martin Sásik 51,7 

Kadet 9 9. Kamil Mihalko 31,7 

 

Riaditeľské testy - autoevalvácia 

MATEMATIKA  

Tento školský rok písali riaditeľský test z matematiky žiaci 6.  ročníka.  

 

Test písalo 13 žiakov 

Nepísali tri žiačky: Jana Jamnická, Vanesa Berkyová (SZP) a Juliana Laurenčíková(SZP) 

Úspešnosť  Počet žiakov 

100% - 90% 0 

89% -  75% 3 

74% - 50% 6 ( z toho 1 IVVP) 

49% - 25% 3 ( z toho 2 IVVP) 

24% - 0% 1 ( z toho 1 IVVP) 

Priemer : 55% 

Priemerná známka: 3,1 

 

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: 

 

Uskutočnilo sa 21. 11. 2018, testovanie písali žiaci v dvoch skupinách – žiaci bez 

obmedzenia- intaktní žiaci a žiaci so zdravotným obmedzením – I. skupina obmedzenia: 3 

žiaci. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, nepísal 1 žiak z dôvodu nemoce.  

Priemerná úspešnosť školy bola 48,3%. 

Vyhodnotenie Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka: 

 

Testovanie sa uskutočnilo 3. apríla 2019. Testovania sa zúčastnilo  16 žiakov 9. ročníka, 

z toho 4 žiaci nepísali test z matematiky – IVVP –dyskalkúlia a 1 žiak VP pre žiakov 

s mentálnym postihnutím.   
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Najúspešnejší žiaci:  

 Martin Sásik  - 90% 

 Silvia Barcajová, Kamil Mihalko, Radoslav Očenáš – 83,3% 

Najmenej úspešní žiaci:  

 1 žiak – 13,3% 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 54,6% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR : 63,1% 

Rozdiel v %: -8,5%.        Výsledky v testovaní zodpovedali klasifikácii žiakov.  

 

E- testovanie: 

  

17.10.2018 E-testovanie piatakov – písalo 13 žiakov 

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 54,6% 

Najúspešnejší žiaci: Ján Lauko, Jozef Čipčala dosiahli 90% 

 

6.11.2018 E-testovanie piatakov – písalo 13 žiakov 

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 39,0% 

Najúspešnejší žiaci: Ján Lauko, Jozef Čipčala dosiahli 76,7% . Niektorí žiaci nezvládli po 

technickej stránke postup testovania, chyby mali aj v čítaní s porozumením. 

 

Finančná gramotnosť 

Na hodinách matematiky sme riešili úlohy so zameraním na finančnú gramotnosť (Slovné 

úlohy, úlohy s percentami, s úrokmi, ...), aby žiaci pochopili základné finančné pojmy 

a riziká, ktoré im hrozia.  
 

FYZIKA 

Väčšina vyučovacích hodín fyziky prebiehala v odbornej učebni fyziky, kde sa realizovala 

výučba pomocou demonštračnej techniky – učebných pomôcok, ako aj pomocou 

interaktívnej techniky napojenej na internet a s 20 tabletami. Súčasťou vyučovania bola aj 

príprava a realizácia projektov, ktoré  žiaci prakticky realizovali buď samostatne alebo v 2-

3 členných skupinách.  

 

INFORMATIKA – patrí k profilácii školy, výučba je posilnená v rámci voliteľných 

hodín.  Žiaci majú radi tento predmet, ale aj tu sa nájdu žiaci, ktorí nedokážu pracovať podľa 

zadania, iba vyrušovať ostatných spolužiakov a rušiť vyučovací proces.  

 

TECHNIKA 

Je hodne žiakov, hlavne chlapcov, ktorých viac zaujímajú praktické veci ako teoretické.  

Na hodinách žiaci vyrábajú rôzne výrobky, často pracujú v skupinách, ale aj varia rôzne 

dobroty. Na vyučovanie sa využíva odborná učebňa – školské dielne a odborná učebňa 

školská kuchynka. V rámci predmetu sú niektoré vyučovacie hodiny venované aj 

starostlivosti o školskú skalku a areál školy. 

 
Exkurzia za vedou a technikou – Košice  - 26.10. 2018 sa 40 žiakov 5. až 9. ročníka 

zúčastnilo exkurzie Za vedou a technikou do Košíc.  Cieľom exkurzie bola možnosť pre 

žiakov rozšíriť si vedomosti a poznatky z oblasti fyziky, informatiky a geografie – návšteva 

SteelParku Košice, Slovenského technického Múzea v Košiciach a centra mesta Košice. 

Vedúca podujatia: Mgr. Petra Komárová. Pedagogický dozor:  Mgr. Katarína Sluková, Ing. 

Kvetoslava Poliaková. 
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Výstava vedecká hračka - výstava s názvom „ŠKOLA“ bola inštalovaná a prístupná 

žiakom od 25.2. do 1.3.2019. v jednej triede 2. stupňa. 

Interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov pre malých vedcov a fyzikov, ktorí radi 

bádajú. Hračky boli vystavené v triede, kde žiaci školy v doprovode vyučujúcich mali 

prezentované jednotlivé ukážky zbierky. Výstavy sa zúčastnili aj žiaci jednej triedy zo ZŠ 

Divín. Celá zbierka bola prepožičaná z Občianskeho združenia Vedecká hračka, Banská 

Bystrica. Výstavku zabezpečovali vyučujúce Mgr. Komárová a Ing. Poliaková. 

 

Deň vedy – exkurzia - Zichyho kaštieľ v Divíne – Fyzika hrou dňa 15.3.2019 

Výber žiakov 2. stupňa sa pod vedením vyučujúcich Poliakovou a Slukovou zúčastnil akcie, 

ktorá sa konala v Zichyho kaštieli v Divíne. Zaujímavý a pomerne rozsiahly bohatý program, 

pozostával z chemickej a astronomickej hodinky. Podzemné priestory kaštieľa sa niesli v 

duchu Fyzika hrou. Žiaci absolvovali besedu o motýľoch a mineráloch s majiteľmi 

vystavených zbierok, ktoré boli oživené rozpoznávaním zvukov. Následne na žiakov čakali 

rôzne hry, kvízy, hlavolamy, písanie na stroji a kreslenie podľa zrkadiel.  

 

Výstavka ovocia a zeleniny 

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

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

Dančovej a Mgr. Daniele Kovářovej 

 

Výstavka Halloweenskych tekvíc 

V mesiaci október sa na škole konala aj výstavka vyrezávaných tekvíc, ktorej sa zúčastnili 

všetky triedy. Výstavka resp. vyrezávanie tekvíc bolo vyhodnotené a autori povyrezávaných 

tekvíc odmenení. Výstavku zrealizovali so žiakmi vyučujúce:  

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

 

Výsledky žiakov v prírodovedných predmetoch – biológia, geografia, chémia, 

environmentálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu a základy 

ošetrovateľstva.  Predmetovú komisiu tvorili nasledovní vyučujúci: Mgr. Katarína 

Sluková (vedúca PK), PaedDr. Renáta Tóthová, RNDr. Katarína Golianová, Mgr. Jarmila 

Malčeková, Mgr. Ján Balážik, Ing. Kvetoslava Poliaková. 

Úspešnosť našich žiakov v súťažiach bola  nasledovná : 

Geografická olympiáda  (okresné kolo ) : 

5.ročník - kategória G  

  Elena Strapková     10.miesto - riešiteľ   

  Terézia Lauková    17.miesto  - riešiteľ   

8.a 9.ročník –kategória E : Zuzana Šoltésová           15.miesto – úspešný riešiteľ  

Žiakov pripravovala Mgr. K. Sluková. 

Biologická olympiáda:  kategória D  (okresné kolo ) : -teoreticko-praktická časť 

 5. až 7.ročník –  Adam Jamnický   5.miesto – úspešný riešiteľ 

      Maximilián Peťko   7.miesto – úspešný riešiteľ 

       Dušan Mišík     8.miesto - riešiteľ  
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Projektová časť  5. až 7.ročník  -  Veronika Poliaková 1.miesto – úspešný riešiteľ 

Laura Lauková - 3.miesto – úspešný riešiteľ 

kategória C (okresné kolo) : 

-teoreticko-praktická časť:   

8. a 9.ročník –     Zuzana Šoltésová  4.miesto – úspešný riešiteľ  

        Magdaléna Majkútová  5.miesto – úspešný riešiteľ  

Žiakov  pripravovala zástupkyňa riaditeľky školy  PaedDr. R. Tóthová. 

Chemická  olympiáda 

9.ročník –  Veronika Peťková   14.miesto – úspešný riešiteľ 

Žiačku pripravovala riaditeľka školy RNDr. K. Golianová. 

Exkurzie ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu: 

1. Psí útulok Lučenec, solárna elektráreň Lučenec 

V mesiaci október v rámci „Svetového dňa zvierat“ sa naša škola zapojila do finančnej 

a  materiálnej zbierky s cieľom podporiť „Psí útulok v Lučenci“. Žiaci, ale aj ich učitelia  

prejavili záujem a ochotu pomôcť a naša zbierka sa rozrastala nielen po finančnej, ale aj 

po materiálnej stránke a to o staré deky, koberce, hračky pre psíky, ako i o krmivo v podobe 

granúl a škvariek.  Následne sa výber 22 žiakov zúčastnil exkurzie do Psieho útulku, pričom 

sa spojilo príjemné s užitočným. Do programu exkurzie bola zahrnutá aj návšteva 

fotovoltaickej elektrárne Ľadovo. Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Ing. Kvetoslava 

Poliaková. Pedagogický dozor nad žiakmi vykonávala aj PaedDr. Renáta Tóthová. 

2. Tatry 

Dňa 19. 06. 2019 sa výber žiakov druhého stupňa školy spolu so svojimi učiteľmi zúčastnil 

exkurzie do Tatier. Exkurzia začala návštevou Belianskej jaskyne. Jaskyňa sa nachádza v 

Tatranskom národnom parku, vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske 

Tatry. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Bachledovej doliny. Pešiu túru dlhú 

2,6 km sme vymenili za kabínkovú lanovku. Tá nás z Bachledovej doliny bezpečne za 7 

minút odviezla až k Chodníku korunami stromov. Poslednou našou zastávkou bola 

Tatranská Lomnica - jedna z najväčších a najkrajších osád na území Vysokých 

Tatier.  Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. Katarína Sluková. Pedagogický dozor nad 

žiakmi vykonávali aj RNDr. Katarína Golianová, PaedDr. Renáta Tóthová a pedagogický 

asistent   Bc. Pavol Gabľas.  

3. Kuba  –  dve tváre slobody – vzdelávací projekt Svet okolo nás 

Dňa 15. Mája 2019 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili premietania v kine Apollo 

v Lučenci, ktorého tematickým zameraním bola tentoraz Kuba. 
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Dejiskom siedmeho dielu vzdelávacieho projektu Svet okolo nás sa teda stal Mexický 

záliv, karibský raj, najväčší ostrov Veľkých Antíl, krajina s bohatou a pohnutou históriou, 

krajina kontrastov a farieb, a jedna z posledných bášt komunizmu ... Kuba. 

Vedúcou exkurzie bola vyučujúca Mgr. Katarína Sluková. Pedagogický dozor nad žiakmi 

vykonávali aj Mgr. Jarmila Malčeková a pedagogický asistent Bc. Pavol Gabľas. Ako 

vstupenky sme využili kultúrne poukazy. 

Besedy 

Beseda Biela pastelka 

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

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

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

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

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

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

činnosti vyskúšať. Obe členky boli zrakovo postihnuté, preto o to viac bola beseda pre žiakov 

veľmi prínosná a hodnotná. 

Zbierka  „Biela pastelka“ – 21. september 

Tento rok sa konal už 17. ročník zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých. Únia 

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

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

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

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

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

Vyzbierali sme 65,48 €. 

Environmentálne aktivity 

Projekt EKO ALARM 

Do pilotného ročníka projektu Eko Alarm,  do ktorého bola vybratá aj naša ZŠ sme vstúpili 

v mesiaci január 2018.  Škola v rámci projektu Eko Alarm dostala koše na triedený zber 

odpadu. Snahou projektu bolo zmeniť pohľad a prístup žiakov k odpadu a naučiť ich správne 

triediť odpad  a tento zvyk preniesť aj domov do svojich rodín.  

Našim heslom počas projektu bolo:  

„Odpadu sa budeme snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriedime.“ 

Pilotný ročník projektu Eko Alarm je v závere a pre vyhodnotenie jeho dopadu na školách 

bolo potrebné zrealizovať meranie množstva odpadu na našej škole po dobu piatich 
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pracovných dní. Meranie množstva odpadu prebehlo na našej škole v dňoch 11.2.2019 - 

15.2.2019 v spolupráci s  p. upratovačkami.  Výstupný dotazník s požadovanými údajmi 

bude spoločnosti odoslaný na vyhodnotenie dňa 1.3. 2019.  

Zodpovedná  Ing. Kvetoslava Poliaková.   

Výsledky merania množstva odpadu ZŠ Lovinobaňa v prepočte na jedného žiaka ZŠ: 

Komunálny odpad     172g  / na žiaka 

Papierový odpad        60g   / na žiaka 

Plastový odpad          40g   /  na žiaka 

V závere možno konštatovať, že projekt považujeme za zmysluplný, nakoľko sa naši žiaci 

naučili triediť odpad, a tým pomôcť nielen životnému prostrediu, ale aj sebe. Tiež si 

uvedomili dôležitosť a nevyhnutnosť recyklácie odpadu pre zachovane životného prostredia. 

Les nie je smetisko – environmentálna aktivita 

V mesiaci jún 2019 pod vedením vyučujúcej environmentálnej výchovy Ing. K. Poliakovej 

prebiehala na škole environmentálna aktivita pod názvom „Les nie je smetisko“.  

Cieľ aktivity: Vzbudenie environmentálneho cítenia žiakov a hlavne získanie vedomostí 

o dobe rozkladu jednotlivých druhov odpadu.  

Uvedená aktivita prebiehala v troch etapách a boli do nej zapojení žiaci 6. a 9. ročníka 

v spolupráci s externými pracovníkmi CHKO Cerová vrchovina (Lukáš Wittlinger a Peter 

Oravec).   

Relácie do školského rozhlasu 

Deň Zeme 

P. uč. Poliaková pripravila so žiakmi do školského rozhlasu reláciu ku Dňu Zeme. 

P. uč. Turčanová pripravila so žiakmi do školského rozhlasu reláciu ku Dňu vody. 

Školské súťaže : Záhady tela  

Súťaž pre výber žiakov druhého stupňa pripravila p. zástupkyňa Tóthová. Žiaci riešili test 

z učiva Biológia človeka.  Vyhodnotenie:  

1. miesto – Zuzana Šoltésová, Magdaléna Majkútová, Viktória Mičudová – VIII.A 

2. miesto – Oskár Fabrici, Veronika Peťková, Tereza Kazárová – IX.A 

3. miesto – Kamil Mihalko, Ján Vrbiniak, Martin Sásik – IX.A 

Hlavná cena pre jednotlivca nebola udelená, pretože ani jeden žiak nezvládol test na 80 

a viac percent. Ceny boli zakúpené z finančných prostriedkov ZRŠ (vitamíny, zubné pasty, 

ovocie). 
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Výsledky výchovnovzdelávacej činnosti na hodinách dejepisu, občianskej náuky, 

etickej výchovy a náboženskej výchovy.  

 

Vedúca PK: Mgr. Radoslava Flešková – vyučujúca dejepisu. 

Členovia predmetovej komisie:   

Mgr. Daniela Kovářová - občianska náuka  6. A, 7. A 

Mgr. Petronela Dančová občianska náuka 8. ročník 

Mgr. Ján Balážik  občianska náuka 9. ročník 

Mgr. František Koščák - katolícka náboženská výchova 

Mgr. Zuzana Žilinčíková - učiteľka evanjelickej náboženskej výchovy do 21. novembra 

2018. Mgr. Ivan Boženík - učiteľ evanjelickej náboženskej výchovy od 21. novembra 2018 

Mgr. Hedviga Reháneková - etická výchova 1. - 4. ročník 

Mgr. Renáta Kocúrová - etická výchova 5. - 8. ročník 

 

Dejepis – na hodinách vyučujúca viedla žiakov k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti 

v kontexte európanstva a multikulturizmu. 

 

Rozhlasové relácie k významným historickým výročiam, či osobnostiam si pripravovali 

žiaci pod vedením vyučujúcej Mgr. R. Fleškovej. 

 

Október:  25. 10. - 100. Výročie Martinskej deklarácie 

November: 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu 

Marec : 21. 3. 2019 – Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

Máj: 4. máj. - Výročie úmrtia M. R. Štefánika - 100. výročie 

        8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 

 Súťaže: 

Dejiny sebavedomia súťaž bola vyhlásená Štátnym pedagogickým ústavom a ArtForum 

21 Slovakia pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa ako jedného 

z najdôležitejších historických momentov Slovákov a Čechov a tým bola žiakom 

priblížená táto historická udalosť. Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje 

rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru. Zapojili sa do nej žiaci 9. 

ročníka v rámci písomnej kategórie. 1. miesto v školskom kole získal Kamil Mihalko 

z 9. A. a jeho práca bola následne zaslaná do celoslovenského kola. 

Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 13.12.2018. Súťažiaci v jednotlivých 

kategóriách: 

6. A: Adam Jamnický, Maxim Mičianik 

7. A: Diana Fekiačová, Roman Tamáš 

8. A: Matej Hronec, Matúš Alberti, Martin Štrba, Veronika Gúgľavová  

9. A: Radoslav Očenáš, Kamil Mihalko, Dominik Wolfgang, Marek Václavík 

Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo v Lučenci 14. 2. 2019.  

Adam Jamnický získal 3. miesto.  

Maxim Mičianik bol úspešným riešiteľom vo svojej súťažnej kategórii F – 6. ročník.   

Žiakov pripravovala vyučujúca predmetu dejepis Mgr. R. Flešková. 

 

 

 

 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2018-5-4/
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Výsledky výchovnovzdelávacej činnosti v predmetoch hudobná výchova  a výtvarná 

výchova.  

 

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Radoslava Flešková 

Členovia PK:   Anna Porubiaková, PaedDr. Daniela Líšková, Mgr. Renáta Kocúrová, 

Mgr. Hedviga Reháneková, Mgr. Jaroslava Markotánová, Mgr. Petronela Dančová. 

                      

Vyučujúce  HUV a VYV kládli dôraz na prierezové témy, hlavne na Regionálnu výchovu 

a tradičnú ľudovú kultúru a multikultúrnu výchovu. 

V II. polroku sa vo vyučovacom procese využívala interaktívna hudobná náuka  

a interaktívna hudobná výchova II. www.eurodidact.sk  aj s metodickou príručkou, čo bolo 

spestrenie vyučovacích hodín. 

Nadanie a talent bol u žiakov prehlbovaný nácvikom speváckej súťaže. 

11. 4. 2019  sa konalo školské kolo speváckej súťaže v ľudovom speve „Slávik Slovenska 

2019“ v hudobnej triede. Zodpovedná p. uč. Flešková.  

I. kategória: 1., 2. a 3. ročník 

1. miesto:  Miroslava Strapková 1. A 

2. miesto:  Ivana Oláhová 3. A , Kamila Berkyová 2. A 

3. miesto: Lívia Paučová 3. A 

                 Janka Smolíková 1. A 

II. kategória: 4., 5. a 6. ročník 

1. miesto: Elena Strapková 5. A 

2. miesto: Bianca Mochťáková 6. A 

3. miesto: Vlasta Oláhová 4. A 

III. kategória: 7., 8. a 9. ročník 

1. miesto: Veronika Gúgľavová 8. A 

2. miesto: Vanesa Botová 8. B 

3. miesto: Nikola Oláhová 9. A  

Víťazky vo svojej kategórii postúpili do okresného kola súťaže. 

 

9. 5. 2019 – okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2019 v Centre voľného času Magnet 

v Lučenci. Našu školu reprezentovali žiačky:  

I. kategória 1.- 3. ročník Ivana Oláhová 3. A- náhradníčka 

II. kategória 4.- 6. ročník Elena Strapková 5. A 

III. kategória 7.- 9. ročník  Veronika Gúgľavová 8. A získala 3. miesto. 

 

20. 12. 2018 Vianočná besiedka: Pásmo vianočných kolied a vianočných piesní predviedli 

žiaci  pod vedením p. učiteliek a  pedagogických asistentov. Zábavný program  a vianočnú 

výzdobu telocvične pripravili žiaci 9. A pod vedením p. uč. Mánikovej a p. uč Fleškovej. 

 

20. 12. 2018 Vianočný výchovný koncert v rímskokatolíckom kostole v Lovinobani. 

Žiaci sa oboznámili so vznikom a históriou Tichej noci. Zaznelo mnoho kolied a Tichá noc 

v troch jazykoch. Podujatie sa realizovalo za kultúrne poukazy, takže sa ho zúčastnili 

všetci žiaci. 

12. 6. 2019 -výchovný koncert  Základnej umeleckej školy Novohradská ul.  Lučenec  sa 

konal v telocvični našej základnej školy. Počas výchovného koncertu zaznelo niekoľko 

známych piesní, ktoré sme sa učili aj počas prípravy na spevácku súťaž ľudového spevu 

Slávik Slovenska 2019 ako „Ábelovské tie tri zvony“.  

http://www.eurodidact.sk/
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24. 6. 2019 sa konal v telocvični ZŠ Lovinobaňa  po 1. vyučovacej hodine výchovný 

koncert  Súkromnej základnej umeleckej školy z Lučenca, ktorá má na škole aj elokované 

triedy – výtvarný odbor a hudobný odbor. 

 

Výsledky žiakov vo výtvarných súťažiach:  

Za jednotlivé výtvarné súťaže boli zodpovedné za I. stupeň Mgr. H. Reháneková a  

Mgr. J. Markotánová, za II. stupeň Mgr. R. Flešková. 

Prehľad súťaží: v školskom roku sa škola zapojila do pomerne veľkého počtu vyhlásených 

výtvarných súťaží s rôznou tematikou. 

Maľujeme Timravu - Podtitul: Otec, mama a ja 

Do okresného kola boli zaslané práce žiačok z 5.A triedy : Elenka Strapková, Terézia 

Lauková, Veronika Václavíková.  

 

Záložka do knihy  spája školy 

V mesiaci október bolo zaslaných 30 záložiek z II. stupňa a 14 záložiek z I. stupňa do 

partnerskej Základnej školy v Děčíne. Niektorí žiaci našej školy vytvorili aj dve.  

  

V rámci aktivít VI. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“ boli na hodinách výtvarnej 

výchovy pod vedením p. u. Fleškovej vytvorené a následne v mesiaci október zaslané 

výtvarné práce na tému „Chutné maľovanie“. Vyhodnotenie školského kola výtvarnej 

súťaže Chutné maľovanie bolo nasledovné: 

1. miesto: Liliana Gondová 6. A 

2. miesto: Matej Hronec 8. A 

     Lenka Tušimová   8. A 

3. miesto: Martin Štrba 8. A a  Laura Lauková 6. A 

Žiaci sa zapojili aj do kategórie fotografia pod názvom „Očami gurmána“. 

Vyhodnotenie školského kola bolo nasledovné: 

1. miesto: Adam Hraško 6. A 

2. miesto: Lenka Tušimová   8. A 

3. miesto: Liliana Gondová 6. A 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej 

ochrany“ . Téma, vyhlásená pre školský rok 2018/2019 „Veď aj ja som záchranár“ 

Do okresného kola výtvarnej súťaže boli zaslané práce žiakov II. stupňa: 

Kamil Mihalko 9 .A 

Elena Strapková 5. A 

Terézia Lauková 5. A 

Michaela Berkyová 6. A   -  plastická práca 3. miesto 

Liliana Gondová 6. A 

Laura Lauková 6. A  2. miesto 

Bianca Mochťáková 6. A 

Veronika Poliaková 6. A 

Matej Hronec 8. A    1. miesto 

Monika Sojčiaková 8. A  3. miesto 

Dušan Mišík 8. A 

10. 12.2018  bol Matej Hronec 8.A na slávnostnom odovzdávaní ocenenia, získal 2. 

miesto okresného kola. 

Vyhodnotenie  ŠK Petrohrad očami detí – do súťaže sa zapojili žiaci 6. - 7 . ročníka. 

25. 11. 2018 boli zaslané práce žiakov na Mestský úrad Lučenec 

IV. kategória 5. – 7. ročník: o prvenstvo sa delia žiačky 6. A triedy 
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Liliana Gondová 6. A  - 1. miesto 

Laura Lauková 6. A  - 1. miesto 

Bianca Mochťáková 6. A- 2. miesto 

Dušan Mišík 7.A - 3. miesto 

V tejto súťaži škola, ale hlavne žiačka Liliana Gondová získala vynikajúce ocenenie – 

poďakovanie gubernátora mesta Sankt Peterburg. Jej dielo je vystavené v Akadémii 

Talentov v Petrohrade, kde sú práce inštalované. 

V. kategória 8. – 9. ročník: 

Monika Sojčiaková 8. A - 1. miesto 

Lenka Tušimová 8. A -  3. miesto 

Martin Štrba 8. A -  2. miesto 

 

6. 12. 2018 boli v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým, boli zaslané 

práce na tému „trávim – tvorím voľný čas“ .  Žiačky Terézia Lauková 5. A , Elena 

Strapková 5. A  získali ocenenie. 

 

Vesmír očami detí - Slovenská  ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila XXXIV. 

ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 

špeciálnych tried.  Vyhodnotenie školského kola:   

I. stupeň: 2. kategória 0.- 4.ročník ZŠ : Oxana Peťková 2. A  1. miesto 

Ladislav Vašaš 4.A  2. miesto 

Nikola Mužíková 2.A  3. miesto 

Oxana Peťková získala  v okresnom kole čestné uznanie. 

Zodpovedná za I. stupeň  p. uč. Reháneková 

II. stupeň: 3. kategória 5.-9. ročník ZŠ – zaslaných 10 prác. 

Umiestnenie v školskom kole:  

Monika Sojčiaková 1. miesto, Patrik Bartoš 2. miesto, Elena Strapková 5. A  3. miesto  

Adam Berky 7. A  3. miesto. 

 

Kľúče od zlatého mesta téma: Folklór a tradície v mojej obci. 

15.3.2019 boli zaslané dve práce Elena Strapková  pod názvom Detviansky kroj a Terézia 

Lauková s názvom Krása slovenských krojov z 5. A do výtvarnej súťaže "Kľúče od zlatého 

mesta" Téma: Folklór a tradície v mojej obci. Cieľom bolo výtvarne vyjadriť tradície, 

folklórne podujatia, remeslá, prehliadky, krojované sprievody, ornamenty na budovách, 

jarmoky, folklórne zvyky a zvyklosti v súvislosti s mojim mestom, dedinou. 

 

5. ročník výtvarnej súťaže detí  na tému „Voňavá lúka „ vyhlásenej Galériou Bloom 

v Divíne – do 5.4.2019 boli zaslané tri práce.  2. kat. - ZŠ 5. – 9. ročník  

1. miesto: Veronika Poliaková 6.A 

2. miesto: Liliana Gondová 6. A 

3. miesto: Elena Strapková 5. A 

Práce neboli umiestnené, nezískali ocenenie. Poradie prác resp. vyhodnotenie sa realizuje 

už druhý rok cez facebook. Čo podľa vyučujúcej nie je objektívne. 

 

Štefánikove cesty za poznaním   -  Štefánik na poštovej známke 

Cieľom je zobraziť M. R. Štefánika na poštovej známke Slovenskej republiky pri 

príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.  Z II. kategórie žiaci vo veku 13-15 rokov bola 

zaslaná 24. 4. 2019 práca Moniky Sojčiakovej z  8. A. 
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Zdravá výživa: Ovocie a zelenina 5 najlepších prác z II. stupňa bolo zaslaných 

dňa 25.3.2019.  

Vyhodnotenie školského kola:   

1. miesto: Laura Lauková 6. A 

2. miesto: Terézia Lauková 5. A  

3. miesto: Elena Strapková 5. A 

                 Liliana Gondová 6. A  

Do súťaže bola zaslaná aj práca Bianci Mochťákovej.  Vo výtvarnej súťaži boli ocenené 

všetky žiačky, autorky piatich prác, ktoré boli do súťaže zaslané.  

Laura Lauková získala 1. miesto a školská jedáleň získala hodnotné ceny. 

 

Iné aktivity spojené s tvorivosťou žiakov. 

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

vyhodnotili žiaci zo žiackej školskej rady spolu s výchovnou poradkyňou školy  

pani uč. Slukovou.  

 

Výsledky výchovnovzdelávacej činnosti žiakov prvého stupňa. 

 Žiaci 1. stupňa sa pod vedením svojich vyučujúcich zapájali do literárnych, 

vedomostných, výtvarných, hudobných  a športových súťaží. 

 Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP sme spolupracovali s poradenskými zariadeniami 

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

 Plnili sme úlohy školského dokumentu Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti, 

zamerali sme  sa na čítanie s porozumením, navštívili sme  školskú, ale i mestskú 

knižnicu v Lučenci. 

 Škola bola zapojená do rozvojového projektu ministerstva školstva, ktorému sme 

dali názov  „NA JEDNEJ LODI.  Projekt bol zameraný na zabezpečenie rovnosti 

príležitostí pri poskytovaní rôznych foriem vzdelávania pre žiakov 1. stupňa so 

zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 V rámci projektu žiaci absolvovali 4 výchovno-vzdelávacie exkurzie zamerané na 

poznávanie histórie a kultúrnych pamiatok Novohradu. Absolvovali čítanie 

rozprávky v podaní Joža Pročka v Haliči a zaujímavý výklad histórie o Divíne 

v Zichyho kaštieli. Za históriou putovali na Fiľakovský hrad a v našom okresnom 

meste Lučenec si prezreli a zaujímavé sprievodné slovo vypočuli v priestoroch 

Radnice a Synagógy. 

 Snažili sme sa zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy s rodičmi formou pohovorov 

s triednym učiteľom, podporovali sme  účasť rodičov na ZRŠ. 

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

a čitateľnosť písma. 

 Vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím informačných a komunikačných technológií. Efektívne sme 

využívali interaktívne tabule v triedach s príslušenstvom. 

 Podporovali sme aktivity detí v záujmových útvaroch – a to cez vzdelávacie poukazy 

ako aj v rámci Národného projektu Škola otvorená všetkým. 

 Realizovali sme aktivity a projektové dni zamerané na témy súvisiace s výchovou 

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

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 
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intolerancie a rasizmu. Úlohy vyplývajúce zo školského vzdelávacieho programu 

v rámci prierezových tém. 

 Snažili sme sa vytvárať vhodné podmienky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia na zlepšenie dochádzky, prospechu a správania – pravidelná kontrola 

triednymi učiteľkami, spolupracovali sme s vedením školy, školským psychológom, 

sociálnym pedagógom a pedagogickými asistentmi učiteľa.  

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sme rešpektovali obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávali 

sme také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť a byť úspešné v škole. 

 Zapájali sme sa do školských súťaží a akcií, ktoré organizovala ZŠ. 

 16.09.2018 prebehlo testovanie k identifikácii športového talentu. Uskutočnilo 

sa metodické testovanie prvákov. Testovania sa zúčastnilo 15 žiakov z I.A a I.B 

triedy v 4 cykloch. 

Školský ples žiakov I. stupňa  - 1.3.2019 - Školský ples bol malou spoločenskou 

udalosťou školy, ktorá mala svoje čaro a príjemnú atmosféru.  

16.6.2019 – sa uskutočnila Slávnostná akadémia školy, kde bol pestrý kultúrny 

program a ocenenie najlepších žiakov.  (foto) 

30.5.2019 - Deň detí  ako športovo-turistická aktivita. Žiaci so svojimi vyučujúcimi 

zamierili do blízkeho Divína.  

 5.4.2019 sme uskutočnili zápis do 1. ročníka. 

 V apríli sa uskutočnila „Otvorená hodina“ v rámci ktorej triedne učiteľky D. 

Líšková a M. Jakubove so svojimi žiakmi privítali vo svojich triedach budúcich 

prvákov z materskej školy.  

 November - Týždeň boja proti drogám na I. stupni ZŠ - na 5 vyučovacích hodinách. Žiaci 

mali pripravené rôzne aktivity na tieto dni so zameraním na témy: Zubná hygiena, 

Športom ku zdraviu, vytváranie rôznych posterov, v tvorivých dielňach zhotovenie 

priestorových predmetov z pet fliaš, vlastnoručne namiešané nátierky a nastrúhané 

jabĺčka, z ktorých bola detská výživa, Nenič svoje múdre telo, pracovné listy, 

Záchranárik – výtvarná súťaž. K týmto témam boli prizvaní odborníci. 

 Zorganizovali sme školu v prírode v dňoch 6.5. – 10.5.2019 v Nitrianskom 

Rudne. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov, z toho 22 bolo na dotáciu z MŠ SR. Počas 

pobytu čakal na žiakov celodenný program zložený z kráľovských remesiel- 

športu, lukostreľby, maľovania, šperkárstva, divadla, jazdy na autíčkach, 

večerného programu, výletov do ZOO Bojnice, gazdovských dvorov v Máčove, 

opekačkou, návštevou kina STAR vo Zvolene. Vedúcou školy v prírode bola Mgr. 

Renata Kocúrová. Ďalšie vyučujúce: Mgr. Zuzana Kristínová a Ing. Kvetoslava 



29 

 

Poliaková

 

Obrázok 4 - škola v prírode - Nitrianske Rudno 

 Deň Zeme – 26.4.2019 - program sa niesol pod heslom: ,,Mysli globálne, konaj 

lokálne.“  

 

Obrázok 5 - Deň Zeme 

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

 Školskí psychológovia Mgr. Petra Turčanová a Mgr. Jaroslav Rončák pracovali so 

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

a postrehy o jednotlivých žiakoch s vychovávateľkami v ŠKD. 

Vyhodnotenie súťaží a výletov 

 Klokanko 

Úspešnou riešiteľkou a šampiónkou školy sa stala Nela Ľalíková - IV.A trieda. 

Najlepšie výsledky dosiahli Natália Hanáková, Kristína Kvačkajová, Janka 

Smolíková, Miroslava Strapková, Mária Magdaléna Kováčová – I.A, Oxana 

Peťková, Nina Ľalíková – II.A trieda, Vladimír Kelemen – III.B trieda a Ján Lauko 

– IV.A trieda. Zodpovedná Mgr. Renata Kocúrová 

 Pytagoriáda 

V školskom kole boli úspešní: 

III. A trieda – Timotej Račko 

IV. A trieda – Nela Ľalíková, Tibor Berky, Viktória Ľalíková, Lukáš Popovič 

IV. B trieda – Samuel Barcaj 

 Šaliansky Maťko – školské kolo 

Žiaci sa umiestnili nasledovne:  

I. kategória  

1.miesto – Samuel Hajtol  III.A trieda 

2. miesto – Peter Sihelský II.A trieda 

3.miesto – Lívia Paučová  III.A trieda 

II. kategória  

2.miesto – Nela Ľalíková  IV.A trieda 

3.miesto – Tibor Berky IV.A trieda 

V okresnom kole našu školu reprezentoval žiak Samuel Hajtol. 

 Slávik Slovenska – školské kolo 

1.kategória: 1.miesto – Miroslava Strapková  I.A trieda   

 2.miesto – Ivana Oláhová  III.A trieda 

 3.miesto –Kamila Berkyová  I.A trieda a Timea Oláhová III.B trieda 

2. kategória  1.miesto – Elena Strapková IV.A trieda 

        3.miesto – Rastislav Berky IV.A trieda 

 Hviezdoslavov Kubín  

I. kategória: 

Próza: 1.miesto: Samuel Hajtol – III.A 

                   2.miesto: Rebeka Pušková – IV.B 

3.miesto: Lívia Paučová – III.A 

Poézia:  2.miesto: Nikola Mužíková – II.A  

                Lukáš Popovič – IV.A 

V obvodnom kole sa v bronzovom pásme umiestnil Samuel Hajtol. 

 

 Novohradská liga v atletike 

V Novohradskej lige  v atletike 3.-4. ročníka  sa najlepšie umiestnili: Michal Oláh 

„veľký“ IV.A trieda – 2.miesto v behu na 600 m a 3.miesto v hode kriketovou 

loptičkou.  

Celkovo naša škola získala 3. miesto v rámci škôl z ôsmich. Školu reprezentovali 

žiaci: z III. A triedy – Berky Ján, Berky Viktor, Nagy Rastislav, Hronec Ervín, 
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Hajtol Samuel, zo IV. A triedy – Rendek Ľubomír, Oláh Michal – „veľký“, Oláh 

Michal –„malý“, Berky Filip, Popovič Lukáš a zo II.A triedy – Balúch Marco.   

Za prípravu žiakov zodpovedala Mgr. Jaroslava Markotánová. 

 

Obrázok 6 - Novohradská liga, naše družstvo ml. žiakov 

 Dopravná výchova – projektové vyučovanie 

Dňa 17.4.2019 žiaci I. stupňa a 1. špeciálnej triedy plnili úlohy prierezovej témy 

na detskom dopravnom ihrisku v Detve. Dopravná výchova mala dve časti. 

Teoretickú časť zameranú na bezpečnosť a správanie sa detí v doprave, dopravné 

značky, dopravné prostriedky a križovatky. V praktickej časti si žiaci overili svoje 

       vedomosti v úlohe chodca, cyklistu  a  jazdca na kolobežke. 

 Plavecký výcvik  - 29.4.-30.4. 2019 a 2.5. -3.5.2019 
       Zúčastnilo sa ho 38  žiakov prvého stupňa v krytej plavárni v Rimavskej Sobote.    

       Plavecký výcvik splnil svoj cieľ, deti sa neboja vody. Vedúcou plaveckého výcviku  

       bola Mgr. Jaroslava Markotánová. 
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Obrázok 7 - Detské dopravné ihrisko Detva 

26.6.2019 žiaci pokračovali vo výuke dopravnej výchovy v základnej škole. 

Žiaci plnili rôzne úlohy s dopravnou tematikou. Prednášky a ukážky mali pre 

žiakov pripravené aj pán kapitán Peter Káčerík z PZ – odbor dopravnej polície 

v Lučenci, pán Ľalík z OO PZ v Lovinobani a pán Peter Valach z Rýchlej 

záchrannej služby v Lovinobani.  

Organizačne akciu zabezpečovala Mgr. Renáta Kocúrová, koordinátor prevencie.  

Akcia splnila svoj cieľ aj vďaka dobrej príprave pozvaných odborníkov. 

 Koncoročný výlet 
24.6.2019 sa uskutočnil výlet I.A a I.B špecializovanej triedy do Fiľakova vlakom. 

Žiaci  navštívili Fiľakovský hrad so sprievodným slovom, zastavili sa na 

občerstvenie v cukrárni, navštívili malú ZOO v parku a zahrali sa na detskom 

ihrisku. Zodpovedná Ing. Kvetoslava Poliaková. 

Vyhodnotenie  výchovnovzdelávacej činnosti v špeciálnych triedach. 

Výber z činnosti.  

Zvýšenú pozornosť vyučujúce venovali čítaniu s porozumením a metóde tvorivej 

dramatizácie, rozvíjaniu  jazykového  prejavu,  aktívnej slovnej zásoby žiakov, schopnosti  

argumentácie  a práce  s informáciami. Rozvíjaniu  komunikačnej  kompetencie  

a čitateľskej  gramotnosti sme venovali pozornosť  vo všetkých predmetoch.  

Využívali sme  hru, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy, riešenie problémových  

úloh, učebnice pre špeciálne triedy, knihy, pracovné zošity a materiál, ktorý ponúkajú 

vzdelávacie portály, napr. virtuálna knižnica, infovek, infovekáčik, e – stránky, 

Planéta vedomostí, Alfbook. Triedy mali vytvorený  čitateľský  kútik,  využívali sme 

školskú knižnicu. 

Poskytovali  individuálne konzultácie  rodičom a pomoc pri riešení  výchovnovzdelávacích 

problémov prostredníctvom ZRŠ, individuálnou konzultáciou alebo osobnou návštevou v 

rodine.  Podieľali sme  sa  na profesionálnom raste budúcich  absolventov 3. špeciálnej 

triedy. Viedli sme žiakov k zásadám zdravej výživy,  hygieny a kultúry stolovania hlavne 
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stravovaním v školskej jedálni, kontrolou a usmerňovaním pri desiatach a nácvikom 

prípravy jedál v školskej kuchynke. Preventívnou prehliadkou sme viedli žiakov 

k starostlivosti o zuby.   

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

medziľudských vzťahov a k zdravému spôsobu komunikácie s rovesníkmi a staršími 

spolužiakmi.  Priebežne sme  monitorovali  správanie sa žiakov, spolupracovali s Obecným 

úradom v Lovinobani, oddelením sociálnej kurately ÚPSV a R v Lučenci, Policajným 

útvarom v Lovinobani, s CPPP a P a CŠPP v Lučenci.  

V mesiaci december žiaci napísali List Ježiškovi s vianočnými želaniami, s listom sa 

odfotili a poslali do denníka Nový Čas. Fotografie a želania žiakov z 1. špeciálnej triedy 

boli uverejnené v denníku Nový Čas. Žiaci mali veľkú radosť, že boli v novinách.  

Exkurzia do mestskej knižnice v Lučenci bola organizovaná v rámci marca Mesiaca 

kníh.  

V júni sa žiaci z 2.a 3.špeciálnej triedy a výber žiakov podľa záujmu zo 7.A,8.A,8.B 

zúčastnili školskej akcie premietania filmu Pokemon a detektív Pikachu v Kine Apollo v 

Lučenci.  

Výtvarné súťaže : Vianočná pohľadnica a  Kráľovstvo zvierat – žiaci, ktorých práce boli 

zaslané do súťaží boli umiestnení. 

                     

Ďalšie aktivity, súťaže, exkurzie  

September - Svetový deň mlieka, Svetový deň srdca a výtvarná súťaž Záložka spája školy. 

Október -  Kampaň Hovorme o jedle – Deň jablka , Mesiac úcty k starším 

Medzinárodný deň školských knižníc – čitateľská gramotnosť, jesenné upratovanie areálu 

školy – hrabanie lístia, Eko – Envi deň – žiaci 1. stupňa špeciálnej triedy. 

November - Pamiatka zosnulých-  vychádzka na cintorín Lovinobaňa,  

Týždeň boja proti drogám – projektové vyučovanie v rámci školy. 

December -Vianočná besiedka,  Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž 

Písanie Listu Ježiškovi do denníka Nový čas, vypisovanie a odosielanie vianočných 

pohľadníc rodine. 

Január 

Zimné športy – korčuľovanie, hry na snehu. 

 

Február -Fašiangy – výroba masiek, škrabošiek, Valentín – Mám ťa rád,  

Valentínske pozdravy, srdiečka. 

Marec -  Šikovný jazýček – čítanie rozprávok, príbehov ( kto z nás najkrajšie číta ) 

Marec mesiac kníh – ako vzniká kniha, exkurzia do mestskej knižnice . 

Deň vody – dôležitosť vody, aktivity. 

Apríl - Deň zeme – aktivity, tvorba posterov, sadenie, Veľkonočné vajíčko – výtvarná 

súťaž,  Voňavá lúka – výtvarná súťaž,  Kráľovstvo zvierat – výtvarná súťaž. 

Máj - Deň matiek – potešme darčekmi svoje mamičky (výroba darčekov). 

Jún - zhotovenie darčekov na kultúrnu akadémiu. 

 

Mimoškolská záujmová činnosť 

Na škole pracovalo 14 krúžkov a 15 krúžkov cez projekt ŠOV. Škola prijala 164  

vzdelávacích poukazov, ktoré použila na financovanie krúžkov.  

V súčasnosti je veľmi ťažké upútať žiakov s mimoškolskou činnosťou, často sú ovplyvnení 

rodičmi.  V rámci krúžkov naši žiaci športovali, zdokonaľovali sa s prácou na počítači, 

upevňovali si vzťahy medzi spolužiakmi, naučili sa pracovať v tíme. Niektorí si 

precvičovali nezvládnuté učivo a tiež sa v rámci krúžku pripravovali na Testovanie 9 a 5. 
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Pracovali na vydávaní školského časopisu Záškolák – vydali 4 čísla a bulletin pri 

príležitosti kultúrnej akadémie školy.  

Napriek rôznorodosti krúžkov máme žiakov, ktorí nedokončili a neabsolvovali 60 hodín. 

Na krúžkoch si žiaci často robili prezentácie, pripravovali sa na písomné práce, doučovali 

sa s asistentom učiteľa. 

Žiaci si vždy nevypĺňajú efektívne voľný čas a je veľmi dôležité, aby sme ich my učitelia 

v tomto usmernili. 

 

Kultúrne podujatia 

Prostredníctvom kultúrnych poukazov sme zabezpečili pre žiakov školy kultúrne podujatia 

organizované rôznymi inštitúciami. Kultúrne poukazy (KP) boli dodané a aktivované až 

koncom apríla 2019, čo je vzhľadom k priebehu školského roka oneskorene. 

Naši žiaci použili KP na tieto podujatia:   

- Via Historica – 26.4.2019 

- Kuba – kino Apollo v Lučenci 15.5.2019 

- Rozprávka – kino Apollo v Lučenci 24.6.2019 ( žiaci špeciálnych tried ) 

- Hrad vo Fiľakove  – 24.6.2019 

- Kino v Košiciach – 24.6.2019 

V júni sme pripravili kultúrne podujatie „Slávnostnú kultúrnu akadémiu“. Akadémia 

tento rok bola v telocvični v dôsledku obsadenosti kultúrneho domu materskou školou. 

Materská škola je presťahovaná v dôsledku výstavby novej materskej školy do kultúrneho 

domu.  

 

Rodičovské združenie. 

Rodičovské združenie zasadalo päťkrát. Riešili sa výchovno-vyučovacie výsledky žiakov 

a organizovanie hromadných školských akcií – lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské 

výlety a exkurzie.  

V októbri bolo celoškolské ZRŠ, kde boli rodičia informovaní o pláne školy, školskom 

poriadku, o plánovaných hromadných školských akciách a poplatkoch rodičov za žiakov.  

Ďalej boli triedne ZRŠ a konzultačné ZRŠ.  Rodič však môže kedykoľvek prísť na 

konzultácie, keď sa dohodne na stretnutí s triednou učiteľkou alebo príslušným 

vyučujúcim.  Pred klasifikačnou pedagogickou radou boli konzultačné ZRŠ.  

Všetky termíny boli zadané  na web stránke školy.  

Vedenie školy a vyučujúci nie sú dostatočne spokojní so záujmom niektorých rodičov 

o vyučovacie výsledky svojich detí počas školského roka. Sú takí rodičia, ktorí neprídu 

celý šk. rok do školy za triednym učiteľom. U problémových žiakov chýba kontrola zo 

strany rodičov, žiaci často nemajú ani podpísané žiacke knižky, rodičia teda nevedia o ich 

výsledkoch v škole, absentujú často zbytočne.  

Napriek snahe o lepšiu spoluprácu s rodičmi, častokrát rodič neprizná nedostatky v dieťati 

a zlyhanie rodiny ako takej. Učiteľ nevie vyriešiť všetky problémy za žiaka, ak ho rodič 

nepodrží a nevypočuje.  

Každý žiak si musí uvedomiť, že musí on predovšetkým chcieť sa učiť, primerane svojim 

schopnostiam, využiť ponúkané možnosti ( napr. aj doučovanie v rámci krúžkov alebo 

s asistentom učiteľa, ale práve žiaci, ktorí to potrebujú nechcú ostávať popoludní v škole) 

a potom bude mať lepšie možnosti v pokračovaní vzdelávania pri príprave na budúce 

povolanie a teda aj život.  

Pokiaľ si všetci rodičia neuvedomia, že vzdelanie ich detí je investícia do budúcnosti, tak 

učiteľ bude ťahať za kratší koniec pri motivácii žiakov, ktorá by mala viesť 

k pravidelnému učeniu a k celoživotnému vzdelávaniu.  
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Využívanie informačno-komunikačných technológií  (IKT) vo vyučovacom procese 

V školskom roku 2018/2019 sme tak isto, ako aj niekoľko rokov pred tým venovali 

pozornosť IKT vo vyučovacom procese. Na to sme využívali dve existujúce počítačové 

učebne, učebňu fyziky a chémie s interaktívnou technikou a s 20 tabletami, triedy 

s  interaktívnou technikou, 2 klasické triedy s tabletmi na I. stupni. Učebne sú neustále 

modernizované novým hardvérovým a softvérovým vybavením, podľa finančných 

možností školy. Vo vyučovacom procese vyučujúci využívali nielen edukačné CD- čka, 

ktoré poskytol Infovek, ale aj informácie z www- stránok internetu. Na www- stránkach 

mali žiaci možnosť vyhľadať si informácie a pomôcky, ktoré použili pri príprave posterov, 

referátov a mimoškolskej činnosti.  

Okrem toho sme využívali prostredie E- learningu, ktoré nám bolo sprístupnené na základe 

zakúpenia licencie programu aSc Agenda. Mali sme možnosť využívať školský 

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

knižku, ale aj vytvárať on-line testy pre žiakov. Ďalej sme mali zakúpený prístup na 

stránku www.zborovna.sk, kde vyučujúci mohli čerpať rôzne námety na vyučovanie od 

ostatných učiteľov zo Slovenska. 

Na vyučovaní informatiky si starší žiaci rozširovali zručnosti v kancelárskom balíku MS 

Office. Vyučujúca žiakom sprístupnila informácie o autorských právach a licenciách 

programov. Žiaci tvorili svoje prvé vlastné webové stránky na doméne www.webnode.sk,  

kde mali možnosť vybrať si šablónu, do ktorej   si umiestňovali text a obrázky, príp. videá, 

súbory. V rámci bezpečného správania na internete sme sa sústredili na kyberšikanovanie, 

ktoré je dnes veľmi rozšírené na celom svete. Obohatili sme to o ukážky príbehov z reality 

na celom svete.  Sústredili sa aj na aplikačné programy. Venovali sa službe Google, online 

dokumentom, podrobnejšie prehliadaču Google Chrome, jej doplnkom a zásuvným 

modulom. Naučili sa tvoriť pdf dokumenty, spoznali rozdiel medzi lineárnou 

a multimediálnou prezentáciou, oboznámili sa so zásadami tvorby webu. Naučili sa tvoriť 

vlastné tlačidlá (Buttonmania- free). Ďalej si rozširovali vedomosti a zručnosti v tvorbe 

algoritmov. Žiaci mali možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi operačnými systémami, 

naučiť sa nové príkazy MS DOS, ktoré by im mohli pomôcť aj tam, kde ich Windows 

nepustí. Žiaci sa oboznámili s prostriedkami a oblasťami ohrozenia. Žiaci si rozširovali 

svoje vedomosti a zručnosti z oblasti programovania v detskom  programovacom jazyku 

Imagine. 

PC technika bola využívaná aj na iných predmetoch. Vyučovanie sa realizovalo 

v počítačových učebniach, vo fyzikálnej učebni, v triedach vybavených interaktívnou 

technikou, resp. PC- technika (dataprojektor a notebook) bola prenesená do konkrétnej 

triedy, kde sa konalo vyučovanie.  

V jedenástich triedach je k dispozícii interaktívna tabuľa, ktorá je pravidelne využívaná na 

vyučovaní. V ostatných triedach je k dispozícii umiestnený dataprojektor s notebookom 

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

pokrytie. PC- techniku využívali aj žiaci navštevujúci ŠKD, ktorí majú k dispozícii 

niekoľko počítačov s pripojením na internet a interaktívnu tabuľu.  

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

päťnásobne vyššia rýchlosť ako roky pred tým.  

 

V rámci projektu, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania, sme mohli aj tento rok využívať rôzne vytvorené 

testy. V mesiaci september 2018 prebehlo e-testovanie MAT, SJL (Testovnie 9) – 

9.ročník a MAT, SJL (Testovnie 5) – 5.ročník. V mesiaci november 2018 prebehlo e-

testovanie MAT, SJL (Testovanie 5) – 5. ročník. 

http://www.zborovna.sk/
http://www.webnode.sk/
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V máji 2019 prebehlo e-testovanie MAT – 7. ročník a čitateľská gramotnosť – 8. ročník. 

  

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

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

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

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

a www stránku školskej jedálne aktualizuje vedúca školskej jedálne Mgr. Renáta 

Mihalková. Informácie sa dopĺňajú priebežne, počas celého školského roka. 

 Aj tento rok sme pokračovali vo využívaní prístupu na internetový portál 

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

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

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

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

suplovaniu učiteľov.  Škola má zaplatený prístup do on-line testovania ALFBOOK 

(september 2020), ktorý bol zakúpený v rámci rozvojového projektu MŠVV a Š SR 

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP. Je to databáza testov a učebných 

materiálov pre žiakov. Tento šk. rok sme pravidelne k začiatku mesiaca aktualizovali údaje 

o zamestnancoch a žiakoch v informačnom systéme RIS.     

 

      

Vyhodnotenie práce koordinátorov prevencie -Mgr. Petra Turčanová, koordinátorka 

prevencie  2. stupňa ZŠ a Mgr. Renáta Kocúrová, koordinátorka  prevencie 1. stupňa. 

 

Program práce vychádzal  z úloh primárnej prevencie, ktoré boli dané základnými 

dokumentmi školy pre prácu v školskom roku 2018/2019. Preventívne aktivity boli 

zamerané v zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 

2018, realizovali sme výchovu v triedach k ľudským právam tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv. V súlade so  Stratégiou  

prevencie kriminality  sme realizovali aktivity na elimináciu  rizikového správania, 

delikvenciu, záškoláctvo, bezpečné používanie internetu. 

V školskom roku 2018/2019  vedenie školy podporovalo  rozvoj záujmovej činnosti 

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

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

realizáciu záujmov aj žiakov zo SZP a rizikovú skupinu . Žiaci zo SZP  mali  podmienky pre  

individuálne doučovanie  a trávenie voľného času. 

V priebehu školského roka sa aj žiaci I. stupňa zapojili do celoslovenských zbierok Biela 

pastelka i s reláciou v školskom rozhlase, Mesiac úcty k starším, Svetový deň výživy, 

Tolerancia, Liga proti rakovine – Deň narcisov, zúčastnili sa besied na témy: Svetový deň 

výživy, Svetový deň boja proti drogám, Svetový deň vody, Bezpečne na cestách, Deň 

mlieka, Svetového dňa bez tabaku. V priebehu roka sa realizovali aj rôzne aktivity a to 

Týždeň boja proti drogám. V dňoch 15. a 16. novembra 2018 v našej základnej škole na 

prvom stupni prebehlo blokové vyučovanie  v rámci „ Týždňa boja proti drogám“.  Program 

prevencie  bol rôznorodý a zaujímavý.  Žiaci mali pripravené rôzne aktivity na tieto dni so 

zameraním na témy: Zdravá výživa, V zdravom tele, zdravý duch, Šport- moja závislosť, 

netradičné športy, pohybové aktivity, vytváranie rôznych posterov, zhotovenie 

priestorových predmetov z pet fliaš, ochutnávanie ovocia a zeleniny, vlastnoručne 

namiešané nátierky. Ako sa správne starať o zuby im priblížila p. Gubániová z Poradne 

zdravia v Lučenci. A ako sa správne starať o svoje zdravie nám porozprával a predviedol p. 

Valach, zdravotník z Rýchlej zdravotnej pomoci v Lovinobani. Pani učiteľky vhodnou 

http://www.spec-lov.webnode.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zslovinobana.edupage.sk/
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formou deťom priblížili dané témy aj prostredníctvom CD nahrávok, prezentáciami 

a rozhovormi so žiakmi. 

Aj v ŠKD žiaci plnili rôzne aktivity napr. pripravili športovo zábavné odpoludnie- Kamarát 

poď sa hrať, Svetový deň mlieka , Hľadá sa „NAJ... JABLKO“, október – Mesiac úcty 

k starším, Čajová seansa, Kto sa hrá sa nenudí - hry na snehu, Deň  sv. Valentína v červenom, 

Deň detí - zábavné odpoludnie, celodenný výlet do jaskyne Domica a kaštieľa  Betliar. 

.Vyhodnotenie hlavného zamerania činnosti koordinátora prevencie pre 2. stupeň 

Program práce koordinátora prevencie na 2. stupni vychádzala z úloh primárnej   

a sekundárnej prevencie podľa programov na daný školský rok. 

Zamerali sme sa na výchovu v triede k ľudským právam, obchodovaniu s ľuďmi, prevencii 

sociálno-patologických javov v rámci triednických hodín a na jednotlivých vyučovacích 

hodinách a preventívnych aktivitách počas Týždňa boja proti drogám (ďalej TBPD).  

Priebežne sme monitorovali správanie sa detí aj prostredníctvom PEER aktivistov - 

Rovesníkov, ktorých máme na škole a spolupracujú so školskou psychologičkou  

Mgr. P. Turčanovou v rámci záujmového krúžku Rovesníci.   

V rámci TBPD našu školu navštívili: p. Gubániová (Poradňa zdravia –RÚVZ Lučenec), 

zástupcovia OZ Biela pastelka, Colná správa (zamestnanci Colného úradu Lučenec, vyslaní 

Colným úradom BB), p. Vrábeľ (Občianske združenie Slovensko bez drog) a množstvo tém 

a činností vykonávali so žiakmi naši pedagogickí a odborní zamestnanci. So žiakmi viedli 

rôzne diskusie zamerané na sociálno-patologické javy, ktoré sa na školách a v bežnom živote 

najčastejšie vyskytujú. Učitelia vstupovali do tried podľa osobitného rozvrhu s témami: 

Nebuď otrok drog! (literárna a výtvarná tvorba); Leporelo o drogách; Práva detí, očami detí;  

Internet je okno do sveta ... ale nevieme, kto stojí za ním (kyberšikana);  

Schopnosť povedať NIE! (komunikácia); Nie som na predaj (obchodovanie s ľuďmi);  

Sme jeden tím (tvorba triednych plagátov); Keď je už neskoro (prvá pomoc); Ovocie 

a kooperácia (aktivity pre skupiny žiakov); Zdravá výživa (výroba šalátov z ovocia 

a zeleniny). Plagát každej triedy bol vyvesený na prízemí budovy.  

Na záver TBPD si žiaci zasúťažili a v rámci Pohybu ku zdraviu sa zahrali (volejbal, floorball, 

šach, sudoku, stolný tenis, stolný futbal a rôzne spoločenské hry).    

Zapojili sme so do celonárodných zbierok – Biela pastelka, Hodina deťom a Deň 

narcisov, PEER aktivistky si pripravili rôzne rozhlasové relácie pod vedením Mgr. P. 

Turčanovej (Mesiac úcty k starším, Svetový deň vody, Svetový deň zdravia).  

Pri príležitosti Svetového dňa AIDS sa zapojili do programu Červené stužky.  

PEER-ky pripravili červené stužky, vstupovali do tried a pripli ich všetkým žiakom 

a zamestnancom školy a oboznámili ich s možnosťami prevencie a nákazy vírusom 

HIV/AIDS.            

V rámci spolupráce so žiackou školskou radou sme riešili medziľudské vzťahy 

v triedach a vo výchovno-vzdelávacom prostredí.  V 2. a 3. špeciálnej triede 

koordinátorka prevencie Mgr. Turčanová realizovala besedu v rámci Svetového dňa bez 

tabaku a prevenciu proti šikanovaniu, na ktorej sa venovala prevencii sociálno-patologickým 

javom a hlavne vplyvu fajčenia na organizmus človeka.  

Počas celého roka koordinátorky prevencie spolupracovali s vedením školy, spolupracovali  

s políciou, s detskou a dorastovou lekárkou, so záchranármi z rýchlej zdravotnej 

starostlivosti so sídlom v Lovinobani, s CPPPaP, CŠPP v Lučenci,  výchovnou poradkyňou 

Mgr. Katarínou Slukovou, s triednymi učiteľkami, rodičmi , pedagogickými asistentmi – 

Mgr. Marcelou Cerovskou, Mgr. Danou Kovařovou, Mgr. Jaroslavom Rončákom tiež 

školským psychológom, Mgr. Natáliou Vargovou, sociálnym pedagógom. Spolupráca 

smerovala k monitorovaniu správania žiakov, k drogovej  prevencii a k prevencii ďalších 

sociálno-patologických javov rizikovej skupiny žiakov, napr. záškoláctva, kyberšikany, 

netolerantného správania, túlania sa. 
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Environmentálne aktivity: 1. a 2. stupeň – koordinátori Mgr. Miriam Jakubove,  

Ing. Kvetoslava Poliaková – výber niektorých činností 

V rámci environmentálnej výchovy sme zvyšovali uvedomenie a citlivosť žiakov na 

problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. 

 

2. 10. 2018  v rámci „Svetového dňa zvierat“ sa naša škola zapojila do finančnej 

a  materiálnej zbierky s cieľom podporiť „Psí útulok v Lučenci“  - žiaci prejavili záujem 

a ochotu pomôcť a zbierka sa rozrástla nielen po finančnej, ale aj po materiálnej stránke 

a to o staré deky, koberce, hračky a krmivo. Zbierku podporili aj  rodičia a zamestnanci 

školy.  

10. 10. 2018 prebehol na 1.stupni + 1.špeciálna trieda  Eko-envi deň v rozsahu 5 

vyučovacích hodín. Prierezové témy: environmentálna výchova, zdravý životný štýl a 

boj proti obezite, dopravná výchova. 

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

vyhodnotili žiaci zo žiackej školskej rady spolu s p. uč. Slukovou: 1.miesto – 7. A  

(hrad, netopiere),2.miesto -  6. A ( veľká tvár), 3. miesto – 9. A (šiltovka, vlk), 4. miesto – 

5. A (tvár).  

V priebehu mesiaca október sa čistil a upravoval areál školy, hrabalo sa lístie, čistila 

a upravovala sa okrasná skalka pred vstupným vchodom II. stupňa. 

V mesiaci december bola vyhlásená súťaž „O najkrajšiu zimnú fotografiu“. Cieľom 

súťaže bolo spojiť moderné technológie a prírodu. Žiakov súťaž oslovila a nafotili pekné 

fotografie s rôznymi námetmi.  

21. 1. 2019 v spolupráci s lesným pedagógom  Ing. Pavlom Paučom sa uskutočnila 

prednáška o živote zvierat a beseda pod názvom: „Ochrana prírody“. Besedy sa zúčastnili 

žiaci 5.A triedy.  Besedu zabezpečila Mgr. Daniela Kovářová. 

V apríli sa aktualizovali  nástenky s ENV tematikou, apríl mesiac lesov. Upravovalo sa tiež 

okolie školy a vysádzala sa kvetinová skalka pred školou. 

Že „Lesy sú pľúcami Zeme“ si pripomenuli žiaci IV.B triedy besedou.  

Na besedu prišiel lesník Ing. Pavel Paučo, ktorý pre žiakov priniesol množstvo 

zaujímavých materiálov, vzoriek prírodnín, nástenných hádaniek a hier.  

Medzinárodný deň Zeme si žiaci I. a II. stupňa ako aj špeciálne triedy  pripomenuli 

v piatok 26. apríla pod heslom  „MYSLI GLOBÁLNE, KONAJ LOKÁLNE“ . 

 

V mesiaci jún pod vedením p.uč. Poliakovej prebiehala na našej škole ENV aktivita 

pod názvom „Les nie je smetisko“.  

Počas celého školského roka prebiehal: 1) zber starých použitých batérií a žiariviek  

pod názvom Zbieram baterky  

2) zber starého papiera 

 

Školský klub detí – výber niektorých aktivít 

V školskom roku 2018-2019 v dvoch oddeleniach ŠKD bolo zapísaných 60 detí.  

Oddelenia viedli Zlatica Kubišová a Anna Porubiaková. 

 

 V jesennom období pripravili pre deti popoludnie pod názvom- Kamarát poď sa hrať  -

športovo zábavné odpoludnie.           
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 Dary jesene - výstavu ovocie a zeleniny. Všetky tieto dary boli vystavené na výstavke vo 

vestibule. Deti zažili zaujímavé odpoludnie, kde  plnili úlohy – pomenovávali ovocie a 

zeleninu, pomocou hmatu a chute a pripravovali zaujímavé šaláty.  

 Pre starých rodičov vyrobili fotorámčeky pri príležitosti Október –Mesiac úcty k starším. 

 Ako každý rok pripravili Tekvicovú parádu, súťaž o najkrajšiu tekvicu a halloween. 

 Slávnostná imatrikulácia prvákov pod názvom Štyri ročné obdobia. 

 Príchod Mikuláša medzi deti a predvianočná zábava. 

 Tento rok sa uskutočnila súťaž Talent ŠKD. 

 Tradičný fašiangový karneval. 

 Vynášanie Moreny – ľudové tradície  

 Veľkonočná hra a veľkonočné pečenie – ľudové tradície. 

 Deň matiek - každé oddelenie vyrobilo pekné darčeky pre mamičky.  

 Slávnostná akadémia školy, na ktorú do programu prispeli aj deti z ŠKD -havajským 

tancom.  

 1.jún – MDD. Vychovávateľky pre  deti pripravili súťaže na chodbe : chôdza na 

chodúľoch, skok vo vreci, prenášanie vajíčok, prekážková dráha, stoličkový tanec, 

diskotéka  a občerstvenie . 

 25.6.2019 sa konal celodenný výlet do jaskyne Domica a kaštieľa BETLIAR. 

Aj v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnila súvislá prax študentov z PaSA Lučenec 

a z PaSA Brezno od 20.mája - do 31. mája 2019 Nikola Blahutová a Patrícia Gajdošová . 

Prax prebehla u oboch vychovávateliek  ako náčuvová prax.  

Celá  činnosť ŠKD bola spropagovaná na web stránke školy, ktorú vedie Zlatica Kubišová. 

 

 
Obrázok 8 - výlet Domica 
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  d)   Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019:  

 

Do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019  bolo zapísaných 26 žiakov.  

  

 Z toho 5 žiakov bolo  zaradených do 1. ročníka špecializovanej triedy,  

 1 žiak do špeciálnej triedy,  

 7 žiaci mali odklad plnenia PŠD. 

  

 e) Realizovaný učebný plán:     

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 

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

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

Školský  vzdelávací program „ Vzdelanie pre každého „ obsahuje : 

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

- IVVP individuálne začlenených žiakov.  

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

postupne inovujú učebné plány.  

Od 1.9.2018 inovovaný školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník. 

Školský vzdelávací program“ Vzdelanie pre všetkých“  pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho   postihnutia    ISCED 1  - obsahuje učebné plány pre špeciálne triedy, od 

1.9.2016 platil inovovaný školský vzdelávací program pre 1.2. a 5.6. ročník ŠZŠ.  Od 

1.9.2017 platil inovovaný školský vzdelávací program aj pre 3. a 7. ročník.  

Od 1.9.2018 platil inovovaný školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník 

variant A.  Organizačná forma vyučovania: viacej ročníkov jedného stupňa v jednej 

triede.  Školský vzdelávací program s učebnými plánmi dáva predpoklady na plnenie         

cieľov zamerania školy.  

V ŠkVP ako aj v iŠkVP „Vzdelanie pre každého „ sa zameriavame: 

- na informatiku, digitalizáciu vyučovania a uplatňovanie IKT vo 

vyučovacom procese , 

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

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

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

chémiu, matematiku sú súčasťou ŠkVP aj predmety environmentálna 

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

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

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

- na realizáciu environmentálnej výchovy, realizáciu drogovej prevencie 

a prevencie proti šikanovaniu a sociálno-patologickým javom, 

- na postupné vytváranie podmienok inkluzívneho vzdelávania, 

predovšetkým zabezpečenie personálnej stránky tejto formy vzdelávania – 

vytváranie pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením, školského psychológa, školského 

špeciálneho pedagóga. 

Počas výchovno-vyučovacieho procesu vyučujúci zohľadňovali individuálne potreby 

začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rešpektovali 

zdravotný stav a ťažký proces adaptácie prvákov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
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na školské prostredie u žiakov, ktorí nenavštevovali materskú školu. Týmto žiakom 

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

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

triede by iba spomaľovali vyučovací proces ďalších žiakov. 

Napriek vynaloženej snahe o zlepšenie dochádzky, ktorá je predpokladom osvojenia 

a upevnenia vedomostí žiakov, pretrvávajú tendencie skrytej formy záškoláctva. 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 25 pedagogických zamestnancov z toho 19 

učiteľov, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 farári, 2 asistenti učiteľa v rámci Národného 

projektu „Škola otvorená všetkým“, 2 školskí psychológovia na úväzok 1,56 

a sociálny pedagóg  tiež v rámci NP „Škola otvorená všetkým“ , do ktorého bola škola 

zapojená od 1.1.2017 do 31.8.2019.   

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad vzdelania. 

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

vyučovacích hodín  v špecializovanej triede v 1. ročníku.  

Odbornosť vyučovania: 91,51 %.  

Technicko-hospodárski zamestnanci : 8 

Zamestnanci školskej jedálne : 4  

 

g) Stav ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované podľa zákona  

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien 

a doplnkov a  ročného plánu kontinuálneho vzdelávania  PZ a OZ školy na rok 2018 

a 2019.  Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali predovšetkým kreditného typu 

vzdelávania. Začínajúci pedagogickí  zamestnanci mali možnosť začať a aj skončiť 

adaptačné vzdelávanie. Adaptačné vzdelávanie podľa vyhlášky o ďalšom vzdelávaní 

zabezpečuje PZ alebo OZ s 1. atestáciou.   

Adaptačné vzdelávanie počas školského roka začali a úspešne ukončili:  

2 PZ- Mgr. P. Dančová a Mgr. D. Kovářová. 

Inovačné funkčné vzdelávanie: začala a úspešne ukončila riaditeľka školy K. Golianová. 

Inovačné vzdelávanie zamerané na finančnú gramotnosť začala a ukončila – Mgr. Katarína 

Sluková.  Pred atestačné vzdelávanie úspešne ukončili: Mgr. Z. Kristínová, Mgr. P. 

Turčanová – na vykonanie 1. atestácie , PaedDr. R. Tóthová, Mgr. M. Jakubove na 

vykonanie 2. atestácie. 

Mgr. Daniela Kovářová sa zúčastnila metodického seminára vydavateľstva Hueber Verlag 

v Banskej Bystrici pre učiteľov nemeckého jazyka základných škôl pod názvom Lesen ist 

eine Chance, na ktorom sa zoznámila s moderným prístupom k rozvoju čítania 

s porozumením v cudzom jazyku. Zoznámila sa s rôznymi stratégiami čítania, ktoré 

žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, ale i typológiou 

cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať 

 

15. novembra 2018 sa vyučujúca Mgr. J. Malčeková zúčastnila metodického semináru 

vydavateľstva OXFORD UNIVERSITY PRESS pre učiteľov anglického jazyka na I. 

a II. stupni základných škôl, ktorý bol venovaný téme: 21st century skills - Zručnosti 21. 

storočia. Hlavným cieľom bolo upriamenie pozornosti na vyučovanie kreatívneho 

myslenia u žiakov, pomoc pri vytváraní prezentácií a na spôsob rozvoja spolupráce 

v triede. Seminár priniesol množstvo podnetných a zaujímavých informácií a podnetov , 

vhodných na využitie vo vyučovacom procese.  
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14. 5. 2019 – sa koordinátorka ENV  Ing. Poliaková zúčastnila odborného seminára 

v Banskej Bystrici pod názvom „Vek smetí“. Školenie prebehlo interaktívnou formou 

s cieľom ukázať pedagógom ako naučiť žiakov správať sa zodpovednejšie voči životnému 

prostrediu a prečo je dôležité správne triediť odpad.   

h) aktivity súvisiace s prezentáciou školy na verejnosti: 

 

Predovšetkým sem zaraďujeme úspechy žiakov v predmetových olympiádach, 

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

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

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

Na obvodové a vyššie kolá súťaží žiakov pripravovali títo vyučujúci: 

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

Biologická olympiáda: PaedDr. Renáta Tóthová 

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

Chemická olympiáda : RNDr. Katarína Golianová 

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

Mgr. Petra Turčanová, 

Dejepisná olympiáda : Mgr. Radoslava Flešková 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina studnička – 

PaedDr. Dana Mániková,  Mgr. Petra Turčanová, vyučujúce 1. stupňa 

Literárna tvorba – PaedDr. Mániková, Mgr. Petra Turčanová,  

Slávik Slovenska – Mgr. Radoslava Flešková, Mgr. Renata Kocúrová 

Matematický klokan – vyučujúce MAT 2. stupňa 

Matematický klokanko – vyučujúce 1. stupňa 

Olympiáda z anglického jazyka – Mgr. Jarmila Malčeková 

Výtvarné súťaže – Mgr. Radoslava Flešková, vyučujúce 1. stupňa a špeciálnych tried,  

Športové súťaže: 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Markotánová 

2. stupeň – Mgr. Ján Balážik,   

 

ch) Zapojenosť školy do projektov  

 

   Projekty školy realizované v školskom roku 2018/2019 : 

 

• Zvyšovanie  kvality vzdelávania na základných školách – projekt  NÚCEM 

zameraný na elektronické testovanie E – testovanie. Škola zapojením do projektu 

získala licencie – prístupové heslá pre žiakov, ktoré umožňujú využívať e- 

testovanie z tzv. banky testovacích zošitov. Tento typ testovania škola využíva na 

autoevalváciu – cieľom je overiť podľa testovacích zošitov vedomosti 

predovšetkým z predmetov: SJL, MAT, prírodovedná oblasť všeobecný prehľad, 

ANJ. Testovacie obdobie: jeseň - jar  

• Rozvojový  projekt  MŠVV a Š SR „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo 

SZP v základných školách 2018“. NÁZOV PROJEKTU:  Na jednej lodi  

Cieľom projektu je modernizácia digitálnej techniky o výukový softvér, zvýšenie 

čitateľskej a digitálnej gramotnosti a zároveň efektívnosti vzdelávania žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia s využitím IKT, zlepšiť spolunažívanie etnických 

skupín v škole ako aj mimo školy a zlepšiť spoluprácu vo vzťahu škola – rodič žiaka zo 
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SZP.  Súčasťou projektu sú aj tri jednodňové pobyty s cieľom vytvoriť priestor na 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov počas trávenia voľného času mimo rodiny, čo je 

pre väčšinu detí zo SZP vzácnosťou. 

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci I. stupňa ako aj  rodičia žiakov zo SZP, ktorí 

participujú na projekte v rámci tvorivých dielní a speváckych súťaží zameraných 

na  tradičné rómske zvyky, kultúru a remeslá. 

Projekt  bol podporený sumou 2450,- eur  z MŠVV a Š SR, 164,13 € eur 

z Občianskeho združenia Sparťan.  Z finančných dotácií bola zakúpená licencia do 

databázy ALF testov a on-line testovania žiakov na dobu 1 roka, učebné pomôcky -  

pracovné zošity, knihy, detské časopisy Slniečko a Šikovníček, relaxačné pomôcky do 

dvoch tried – sedacie vaky, boli hradené cestovné náklady a vstupenky počas exkurzií: 

Lučenec, Tihányiho kaštieľ Banská Bystrica, Modrý Kameň.  Za organizačné 

zabezpečenie projektu boli zodpovedné realizátorky projektu    

Mgr. Miriam Jakubove, Mgr. Hedviga Reháneková  a Mgr. Jaroslava Markotánová. 

Projekt vypracovali Mgr. Miriam Jakubove, vyučujúca 1. stupňa a riaditeľka školy  

RNDr. Katarína Golianová.  

 

 Projekt Kultúrne poukazy – projekt ministerstva kultúry na podporu kultúrnych 

aktivít pre žiakov a pedagogických zamestnancov. Všetky poukazy boli vyčerpané 

veľmi aktuálne – vstupy do divadla, múzeí, výchovné koncerty, do Novohradskej 

knižnice Lučenec. 

 Environmentálne projekty:  Recyklohry.  Zbieram baterky – zber opotrebovaných 

bateriek a akumulátorov. 

 Národný projekt Škola otvorená všetkým – projekt zameraný na vytváranie podmienok na 

inkluzívne vzdelávanie a zvýšenie efektivity vyučovania žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením prebiehal na škole už tretí rok. 

    Vypracovanie projektového zámeru a podanie žiadosti na projekt „ V ZŠ úspešnejší II „ 

Projekt MŠVV a Š SR je zameraný na zlepšenie podmienok vzdelávania vytvorením 

pracovných miest inkluzívneho tímu. Projekt bol schválený ministerstvom školstva a bude 

realizovaný od 1.1.2020. Projektový zámer vypracovala riaditeľka školy a celkovú žiadosť 

pre ministerstvo školstva zrealizovala agentúra zaoberajúca sa touto činnosťou.    

 

i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole. 

 

V školskom roku 2018/2019 nebola na škole vykonaná inšpekcia. 

 

j) priestorové podmienky školy:  
 

Budovy: hlavná budova školy, pavilón A je trojpodlažná 60- ročná budova - obsahuje 

učebne, súčasťou je telocvičňa, šatne v suteréne, plynová kotolňa, školská kuchyňa + 

školská jedáleň, sklady, školská kuchynka, hygienické zariadenia, sklad CO, sklad učebníc, 

učiteľská a žiacka knižnica, kabinety, počítačová učebňa pre 15 žiakov, odborná učebňa 

fyziky a chémie, archív.  
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V priestoroch žiackej knižnice je možnosť vyučovania pomocou interaktívnej tabule 

s príslušenstvom. Multimediálna technika sa využíva hlavne pri výučbe cudzích jazykov, 

prírodovedných predmetov a prezentácií rôzneho zamerania - Deň slovenských knižníc, 

drogové závislosti, profesionálna orientácia a iné nemenované formy prezentácií. 

 

V pavilóne A sú triedy 2. stupňa a špeciálne triedy.  Vo všetkých triedach 2. stupňa je už  

nový výškovo nastaviteľný školský nábytok, je to veľká výhoda pre triedy, lebo nábytok 

ostáva deťom až do ukončenia deviateho ročníka, len sa výškovo prestavuje.  

Pavilón B. V budove je sústredený I. stupeň a ŠKD. Žiaci I. stupňa majú zodpovedajúce 

pracovné prostredie. Takmer všetky triedy majú nový  výškovo nastaviteľný školský 

nábytok, všetky triedy majú umožnené vyučovanie pomocou interaktívnej techniky, majú 

možnosť pracovať s tabletmi. Prízemie zdobia výstavky prác žiakov prevažne vyrobených 

počas  pobytu v ŠKD. Nástenka aktualít hovorí o živote žiakov 1. stupňa a ŠKD. 

Počas letných prázdnin sa v 1 triede vymenila podlahová krytina, následne sa trieda 

vymaľovala. 

Pavilón C  –v  jednej časti ostala zámočnícka dielňa pre výučbu  predmetu technika  

a bývalá prípravovňa materiálu slúži pre potreby školníka.  

1 miestnosť je počítačová učebňa s 15 PC. Táto učebňa sa bude rekonštruovať do konca 

roka 2019, vymenia sa počítače aj nábytok. Všetko je v rámci projektu s názvom „ 

V modernej škole vzdelanie pre každého“.  

 

 

Podmienky na uskutočňovanie telesnej a športovej výchovy sú tiež vyhovujúce. 

Súčasťou školy je športový areál –  antukové ihrisko a multifunkčné ihrisko s bežeckou 

dráhou.  Bežecká dráha už nevyhovuje po technickej ani bezpečnostnej stránke, preto bol 

vypracovaný projekt na jej rekonštrukciu, na základe výzvy Vlády SR, projekt však nebol 

podporený. Projekt bol vypracovaný školou, ale žiadateľom bol zriaďovateľ- Obec 

Lovinobaňa.   

 

Materiálno-technické podmienky školy: 

Musíme konštatovať, že materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni 

a spĺňajú štandardné podmienky na dosiahnutie cieľov stanovených školským 

vzdelávacím programom. 

Vybavenosť školy učebnicami je zodpovedajúca, chýbajú hlavne učebnice, ktoré 

ministerstvo školstva nestíha dodať resp. zadať vydavateľom.  Škola v tejto oblasti 

rešpektuje pokyny ministerstva školstva. MŠ VV a Š SR kráti počet niektorých titulov. 

Postupne boli dodávané knihy pre inovované ročníky.  Problém bol s vlastivedou. 

K efektívnejšiemu vyučovaniu a hlavne aj k domácej príprave napomáhajú aj pracovné 

zošity, ktoré si musia rodičia pre svoje deti hradiť sami. Tu nastáva veľký problém, lebo 

niektorí rodičia nie sú schopní kúpiť svojim deťom PZ takmer počas celého šk. roka. PZ 

slúži hlavne na precvičenie preberaného učiva, dôležitý je hlavne pri výučbe cudzích 

jazykov, slovenského jazyka, matematiky, ale aj iných predmetov 1. a  2. stupňa. 

Učebné pomôcky: stav zodpovedajúci, sú priebežne modernizované, podľa finančných 

prostriedkov školy. Na modernizáciu slúžia hlavne projekty a normatívne rozpočtové 

prostriedky školy. 
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Zúčtovanie prostriedkov na bežné a kapitálové v roku 2019 v ZŠ Lovinobaňa 

k 30.09.2019 

Školská 9   
IČO: 37832867      
                             
  Suma poskytnutých  Suma skutočne 

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 

finančných 

  prostriedkov prostriedkov  

  k 30.09.2019 k 30.09.2019 

  1 2 

1. Prenesené kompetencie     
spolu     

a) normatívne výdavky spolu 386 866,00 375 814,58 

    z toho:   

   prenesené z roku 2018 9 820,00 9 820,00 

   

b) nenormatívne výdavky spolu    

z toho:   

dopravné z 2018 211,18 211,18 

dopravné na r. 2019 2 717,00 2 533,36 

Vzdelávacie poukazy 3 149,00 2 640,00 

Príspevok na žiakov so SZP 6 400,00 5 809,91 

Asistent učiteľa pre žiakov so z.z. 2 587,00 840,00 

Učebnice 699,00 699,00 

Lyžiarsky výcvik 4 500,00 3 300,00 

Škola v prírode 3 750,00 3 239,98 

Projekt ŠOV- refundované 25 211,82 25 211,82 

Projekt ŠOV- žiadané 2 365,65 0,00 

2. Originálne kompetencie 
spolu    

z toho: školský klub 26 100,00 21 239,78 

            školská jedáleň 41 400,00 34 843,22 

CVČ 5 500,00 3 228,73 

3. ÚPSVaR spolu    

z toho: strava 25 161,60 11 025,60 

            školské potreby 1958,80 996,00 

4. Ostatné dotácie spolu    

   

bežné výdavky - Od obce- transfery 1 670,00 1 670,00 

bežné výdavky - Príjmy ŠJ 5 338,69 0,00 

bežné výdavky - Príjmy ŠKD 813,00 0,00 

bežné výdavky - príjmy škola 972,79 0,00 

5. Kapitálové výdavky - ŠJ 3 779,52 3 779,52 
    
Vypracovala : Mgr.Jana Tkáčová, ekonómka školy                      
Dátum: 10.09.2019  
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Ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok: 

 

- Modernizovať vyučovací proces, využívať digitálny vzdelávací obsah, zvyšovať 

počítačovú gramotnosť pedagógov a následne aj žiakov, absolvovať zodpovedajúce 

školenia v danej oblasti, 

- mať úspešných žiakov na súťažiach, pri prijímaní na SŠ a  pri prechode na SŠ,  

- zlepšiť spoluprácu školy a rodičov pri vzdelávaní a výchove  žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým dosiahnuť väčšiu 

spoluzodpovednosť rodičov za vzdelávacie výsledky  a správanie svojich detí, 

- digitalizácia vyučovania  – s využitím projektov EÚ v spolupráci s MŠVV a Š SR,  

- získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, tvorba projektov 

s využitím možnosti štrukturálnych a iných fondov a nadácií, 

- prezentovanie činnosti školy na verejnosti, 

- zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov, zlepšiť prístup žiakov k učeniu s efektívnou 

pomocou rodičov,  

- naďalej podnecovať žiakov k pravidelnému športovaniu, motivovať ich k 

úspechom v športe, 

- naďalej podporovať environmentálne aktivity školy a zlepšovať prírodovednú a 

matematickú gramotnosť žiakov.  

Ciele sa darí plniť, ale ich realizácia nekončí šk. rokom 2018/2019. 

Hodnotenie: 

o) škola dosahuje dobré výsledky v týchto oblastiach, ktoré považujeme za silné 

stránky :  
     Dobre nastavený školský vzdelávací program v súlade s profiláciou školy, 

 pedagogickí zamestnanci spĺňajú podmienku kvalifikačných predpokladov na výkon 

práce, 

 organizačne schopné vedenie školy, uplatňujúce vo svojej riadiacej práci aj metódu 

procesu učenia sa od iných, reaguje na výzvy a poučuje sa zo silných stránok iných 

organizácií, škôl, 

 vzdelávanie pedagógov v oblasti nových metód a foriem vyučovania,  

 digitalizácia vyučovania,  

 individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 vypracovávanie projektov za účelom modernizácie učebných pomôcok a inovácie 

vyučovania, ako aj environmentálnej výchovy a ochrany pred sociálno-

patologickými javmi,  

 aj napriek nie veľkému počtu žiakov školy sme dosiahli veľmi dobré výsledky v  

športových, literárnych, výtvarných a speváckych súťažiach, z predmetových 

olympiád tento školský rok len v biologickej olympiáde,  

 rôznorodá mimoškolská činnosť  a z toho vyplývajúca ochota pedagogických  

zamestnancov  pracovať so žiakmi aj v mimo vyučovacom čase, 

 vybavenosť interiéru, zrekonštruované budovy školy za účelom energetickej úspory 

a technického zhodnotenia budov, 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy,  

 pravidelná  prezentácia školy na verejnosti, web stránky školy, regionálne noviny – 

Novohradské noviny, Rékus – kultúrny spravodajca,   



47 

 

 pravidelne organizujeme celoškolské projektové dni rôzneho zamerania, vyučovanie 

prebieha hlavne zážitkovou formou – Deň Zem, Týždeň boja proti drogám,  

 Dni športu, rovesnícke PEER programy zamerané na prevenciu sociálno-

patologických javov – kyberšikanu, bezpečne na internete,  

 realizácia ozdravných podujatí pre žiakov  - plavecký výcvik, škola v prírode, lyžiarsky 

výcvik, športové pobyty,  

 podpora športu na škole,  

 cielená práca s rómskymi žiakmi a ich rodičmi zameraná na ďalšie vzdelávanie ich 

detí, ukončenie ZŠ v 9. ročníku a získanie nižšieho sekundárneho vzdelania alebo 

v špeciálnych triedach primárneho vzdelania, 

 Výchovný program Lipka – základ nápaditej činnosti v školskom klube detí, 

prezentácia činnosti na www.skdlov.tym.sk, 

 inkluzívny  tím ako súčasť vyučovacieho procesu, pomoc rodičom, 

 nie formálne fungujúce poradné orgány riaditeľa školy – poskytujú pomoc, 

spoluprácu, nápady, 

 dobrá spolupráca s poradenskými zariadeniami, políciou, ÚPSV a R pri riešení 

problémov záškoláctva, agresívneho správania, zanedbanej starostlivosti rodičov 

o svoje deti, 

 modernizácia školskej jedálne, estetická a hygienická úroveň ŠJ, výsledok 

organizačnej práce vedúcej ŠJ, prezentácia činnosti na www.sjlovinobana.szm.com. 

 

 

    Ohrozenia školy, ktoré sa snažíme eliminovať: 

 Nepriaznivý demografický vývoj populácie v okolí školy a v spádových obciach, 

 zvyšujúci sa počet žiakov s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania, 

 nedostatočná spolupráca vo vzťahu: rodič – žiak – škola, 

 nedostatok finančných prostriedkov na osobné náklady a investície, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, odchod aspoň 1 rodiča za 

prácou do zahraničia alebo mimo domova v rámci SR, negatívny dopad na 

výchovno-vzdelávacie aktivity školy, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti o dianie v škole, 

 stúpajúci počet výchovných problémov žiakov, zdĺhavé riešenie s orgánmi, ktoré 

majú kompetenciu rozhodnúť o udelení výchovného opatrenia, predbežného 

opatrenia, 

 zvyšujúca sa koncentrácia rómskych žiakov v obci,  

 konkurencia mesta vzhľadom k polohe školy. 

 morálne a zdravotné ohrozovanie učiteľov zo strany žiakov a ich rodičov, 

psychický nátlak, agresívne a vulgárne správanie niektorých žiakov voči učiteľom. 

http://www.skdlov.tym.sk/
http://www.sjlovinobana.szm.com/

