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   Základné identifikačné údaje o škole 

 
Názov školy: Základná škola, Sľažany 122  

Adresa 951 71 Sľažany č. 122 

Telefón: 037/6302219 

e-mail: zsslazany@atlas.sk 

Web stránka: www.zsslazany.edupage.org 

 

Zriaďovateľ: Obec Sľažany,  PSČ 951 71 

     Riaditeľ školy: Mgr. Mária Pintérová 

Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Mária  Kuťková 

Výchovný poradca: Eva Trubáčiková 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Učebné plány: 1. stupeň: 1.- 4. ročník Inovovaný ŠkVP platný od 1. 9. 2015 

                          2. stupeň:  5.- 9. ročník Inovovaný ŠkVP platný od 1. 9. 2015 

                                           

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

 

 Rada školy: Rada školy pri ZŠ Sľažany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona    č. 596/2003 Z. 

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

v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 12. 4. 2016       na obdobie 4 rokov,  

je 11- členná,  predseda -  Mgr. Beáta Karáčová     

Rada školy mala funkčné obdobie platné do 12. apríla 2020 nakoľko vláda SR schválila  návrh 

zákona, ktorý novelizuje viaceré zákony v oblasti školstva v súvislosti s ochorením COVID-19 , 

medzi nimi novelizuje aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu 

k vymenúvaniu riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj vo vzťahu k orgánom školskej 

samosprávy (t. j. aj k rade škole) počas pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19. 

Keďže technické podmienky neumožnili ustanoviť novú radu školy, nakoľko neprebehli tajné 

voľby z radov rodičov a učiteľov, novelizovaný  zákon č. 596/2003 Z. z účinný od 25.04.2020 

do 31.12.2020 upravuje v § 38b ods.3  funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré 

uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho 

mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový 

orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej 

samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený. 

O uvedenej situácii bol zriaďovateľ informovaný  listom zo dňa 15. apríla 2020 o neuskutočnení 

voľby do rady školy. Funkčné obdobie súčasnej rady školy bolo predĺžené podľa už citovaného 

zákona. 

  

Pedagogická rada: Najvyšší poradný orgán riaditeľa školy, členovia sú všetci pedagogickí 

zamestnanci školy. Jej činnosť upravuje rokovací poriadok, zvoláva ju riaditeľ školy najmenej 

päťkrát za rok. 

 

Gremiálna rada: Operatívny poradný orgán riaditeľa školy, členovia sú zástupca riaditeľa 

školy, výchovný poradca,  vedúci predmetových komisií a metodického združenia, ekonóm 

školy a vedúci ZŠS. 

 

Rodičovská rada:  má 11 členov, predsedníčka je Mgr. Zuzana Gajdošová 
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      Metodické orgány školy: 

 

1. stupeň: Metodické združenie, vedúca  Mgr. Zdenka Rajtarová  

                                               členovia- vyučujúci 1.-4. ročníka ZŠ Sľažany,  

                                                             vychovávateľky ŠKD, pedagogický asistent 

                                                                     

2. stupeň: PK prírodovedných predmetov, vedúca Eva Trubáčiková 

                                               členovia - vyučujúci MAT, FYZ, CHEM, BIO,GEO, INF 

 

                PK spoločenskovedných predmetov, vedúca Mgr. Daniela Burčová 

                                               členovia – vyučujúci SJL,ANJ,NEJ,RUJ, DEJ, OBN 

 

                 PK výchovných predmetov, vedúca Mgr. Vladimíra Klučková  

                                                   členovia – vyučujúci  NAV, TECH, VYV, TSV, HUV,        

                                                                                  ETV 

 

2. Počet tried a žiakov v šk. roku 2019/ 2020  spôsob vyučovania 

 

 Ročník  

Triedy / žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Počet žiakov 14 21 18 20  27 17   19 20  14 170 

z toho integrovaní 0 0 1    1    1   1   2    1    2  9 

z toho nadané deti 0 0 0    0     0     0       0     0      0  0 

z toho počet detí v ŠKD 14 20 13    7    6    0   0     0      0  60 

z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy ( 5.- 9. ročník )      14 

 

2.1 Zápis do 1. ročníka a prijatie do 5. ročníka 

 
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa neuskutočnil tradičným spôsobom. Rodičia na 

prihlásenie využili elektronickú prihlášku nachádzajúcu sa na webovej stránke školy a následne po 

telefonickom dohovore v čase od 20. apríla do 24. apríla 2020 podpisovali prihlášky v škole bez 

prítomnosti detí a za dodržania všetkých hygienických opatrení. Zapísaných bolo 15 žiakov, z toho 

jednému žiakovi rodičia požiadali o predčasné zaškolenie, k čomu priložili odporúčanie špeciálneho 

pedagóga a pediatra v stanovenom čase. Jednej žiačke rodičia požiadali o odklad školskej dochádzky. 

V tomto roku sa pred nástupom do školy nekonali testy školskej  zrelosti. 

 

Počet žiakov zapísaných                                                          15      z toho dievčat:   7 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou                   1      z toho dievčat:   1 

 

Žiadosti o prijatie do 5. ročníka podali 

Počet žiakov z Velčíc                                                                 7        z toho dievčat:  4 

Iné  /po presťahovaní a pod./                                                      3        z toho dievčat:  1 

 

Iné zmeny vo vzdelávaní a počte žiakov: 

Počet detí študujúcich v zahraničí                                               2        z toho dievčat:    2 
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Počet odhlásených žiakov počas šk. roka                                    2         z toho dievčat: 1 

 

 

2.2. Počet žiakov odchádzajúcich z 9. ročníka ZŠ 

 

Názov školy, miesto odbor dl. štúd. prijatí 

Gymnázium J. Kráľa Zl. Moravce všeobecné 2 2 

Gymnázium Nitra, Golianova všeobecné 1 1 

OA Zlaté Moravce  2 2 

SOŠ Polytechnická Zlaté Moravce Technické lýceum 1 1 

SOŠ technická Zlaté Moravce Mechanik eletrotechnik 1 1 

 Mechanik mechatronik 4 4 

SOŠ poľnohosp. a služieb vidieku 

Levice 

Mechanizácia pôdohospodárstva 1 1 

SPŠ strojnícka Bratislava Mechatronika 1 1 

SOŠ zdravotnícka Praktická sestra 1 1 

SPOLU 14 

 

 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 
Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa pri hodnotení a klasifikácii postupovalo 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, a metodického pokynu č. 22/2011 

platného od 1. mája 2011. V 1. ročníku sa hodnotilo slovne, v 2. - 4. ročníku sa slovne hodnotili 

výchovné predmety a informatika, etická a náboženská výchova sa na prvom stupni nehodnotili. 

Na II. stupni sa slovne hodnotili hudobná výchova, výtvarná výchova, technická výchova. 

Nehodnotili sa etická a náboženská výchova. Všetky ostatné predmety sa klasifikovali.  Uvedené 

hodnotenie bolo použité pri hodnotení v prvom polroku.  

V druhom polroku boli  žiaci prvého ročníka hodnotení slovne a ostatní žiaci hodnotení slovným 

komentárom podľa rozhodnutia pedagogickej rady a usmernenia ministerstva školstva, počas pandémie 

COVID-19. 

 

3.1. Štátna školská inšpekcia 

 

V dňoch od 26.02.2020 do 28.02.2020  bola na škole vykonaná školská inšpekcia. Jej predmetom 

bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka základnej 

školy v oblasti prírodovednej gramotnosti. Štátna školská inšpekcia konštatovala, že naša škola nemala 

vypracovanú stratégiu rozvíjania prírodovednej gramotnosti a plán aktivít, napriek tomu škola venovala 

náležitú pozornosť najmä formovaniu environmentálnych postojov žiakov a vnímaniu vzťahu človeka k 

životnému prostrediu zapájaním sa do projektov, aktivitami environmentálneho a ekologického 

charakteru, prípravou žiakov na olympiády a súťaže i spoluprácou s inštitúciami. Štátna školská inšpekcia 

sa zamerala aj na hospitačnú činnosť na prírodovedných predmetoch ( FYZ, BIO, CHEM) a 

jej konštatovanie  bolo, že  neodborné vyučovaniu predmetu fyzika  nemá rozhodujúci vplyv na úroveň 

vyučovania, silnou stránkou vyučovacích hodín bol zreteľný záujem žiakov o preberané témy 

a preberanie zodpovednosti za zverené úlohy na hodinách chémie a fyziky. Celkové pozitívne výsledky 

dosiahnuté v testovaní prírodovednej gramotnosti v školskom roku 2018/2019  korešpondovali s úrovňou 

jej rozvíjania vo výchovno-vzdelávacom procese výrazne posilňované bohatou mimoškolskou činnosťou. 

ŠŠI vzniesla niekoľko odporúčaní: 

 -vypracovať stratégiu rozvíjania prírodovednej gramotnosti a plán aktivít,  

- vybaviť odbornú učebňu predmetov vzdelávacej oblasti Človek a príroda digestorom a rozvodom 

elektrickej energie, plynu a vody, 

- doplniť chýbajúce učebné a žiacke pomôcky v predmetoch biológia a chémia, 
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- na hodinách biológie realizovať praktické aktivity so žiakmi v zmysle vzdelávacieho štandardu 

a zapisovať učivo v triednej knihe podľa reálnej témy na vyučovacej hodine, 

- na hodinách fyziky a biológie podnecovať žiakov k úvahám o vlastných myšlienkových postupoch 

a vytvárať predpoklady pre rozvoj autoregulovaného učenia s cieľom zvýšiť úroveň ich metakognitívnych 

vedomostí. 

 
 

3.2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

 

 Ročník   

Žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu % 

Počet žiakov 14 21 18 20 27 17 19 20   14 170 100 

Prospeli : 14 21 18 20 27 17 19 20 14 170 100 

Z  toho 

-s vyznamenaním   -   0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 

- veľmi dobrý 

prospech -    0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 

Neprospeli: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- z toho nehodnotení 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.17 

Slovne hodnotenie  

žiakov 14 21 17 20 26 17 19 20 14 168     98,83 

 

Výsledky klasifikácie v jednotlivých ročníkoch pre porovnanie za posledné 3 roky 
 

Šk. rok. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

2016/17 1,10 1,22 1,53 1,60 2,16 1,88 2,02 2,15 

2017/18 1,43 1,14 1,17 2,06 1,83 2,34 1,93 2,11 

2018/19 1,16 1,28 1,22 1,72 1,89 1,85 2,26 1,92 

2019/2020 Hodnotenie slovným komentárom 

 

3.3 Hodnotenie správania žiakov, udelenie výchovných opatrení  za posledné 3 roky 

 
3.4 Dochádzka žiakov pre porovnanie 

 

Školský rok Počet žiakov Vymeškané 

hodiny 

Priemer na žiaka Neospravedlnené 

hodiny 

2016/17 173 16132 93,25 390 

2017/18 185 19044 102,94 24 

2018/19 174 16 012 92,02 63 

2019/20 170 10 490 61,7 171 

Školský 

rok 

Výchovné opatrenia Znížená známka 

triednické 

napomen

utie 

triednické 

pokarhanie 

Riaditeľ. 

pokarhanie 

pochvala 

tried. uč. 

pochvala 

riad. šk. 

druhý 

stupeň 

Tretí 

stupeň 

2016/17 12 4 9 12 4 2 1 

2017/18 21 30 8 21 5 2 0 

2018/19 24 18 1 15 10 2 0 

2019/20 8 8 3 12 1 0 1 
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Dochádzka s predchádzajúcimi rokmi nie je objektívne porovnateľná, nakoľko od 16. marca do 30. júna 

sa dochádzka iba evidovala, ale nevykazoval sa počet hodín žiadnemu žiakovi (od 1. júna do 30. júna 

bola škola dobrovoľná ). 

 

 

3.5. Testovanie 9-2020  sa neuskutočnilo pre COVID 19 

Uskutočnilo sa testovanie KOMPARO - je to prípravné testovanie pre žiakov 9. roč. Žiaci v ňom 

dosiahli v MAT 33.6% čo bol horší výsledok o 16,1 % oproti celoslovenskému priemeru. V SJL  

52,9% čo bolo horšie o 8,8 % oproti slovenskému priemeru. 

 
3.6. Testovanie 5-2019  - výsledky 

 
Trieda Počet žiakov Matematika úspešnosť v % Slovenský jazyk úspešnosť v % 

Škola celkovo 26 65,5 71,7 

SR priemer  63,4 64,8 

 

4.Zamestnanci školy 

 

Zamestnanci počet 
kvalifikovaní 

Pedagogickí  
  

  

1. stupeň 

 

4 

 

4 

2. stupeň 

10 

 

10 

Liečebný  pedagóg 1 
1 

Pedagogický asistent 2 
2 

ŠKD 2 
2 

Nepedagogickí 
  

  

Administratívny pracovník 1 

1 

ZŠS 4 

3 

Prevádzkoví zamestnanci 4 

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2020 
 

28 

 

 

4.1 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Pintérová má ukončené funkčné  vzdelávanie, prvú 

atestáciu. 

Zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Mária Kuťková  absolvovala prvú atestáciu. 

Prvú atestáciu  podľa zákona NR SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch majú ukončenú ďalší traja pedagógovia z 1. stupňa : Mgr. Eva 

Šlágorová, Mgr. Zdenka Rajtarová, Mgr. Beáta Karáčová a jedna z 2. stupňa  Mgr. Alena 

Rapavá .  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pokračuje podľa plánu profesijného 

rozvoja vypracovaného podľa potrieb školy pre príslušný školský rok.  

Pracovníci školy sa počas roka zúčastnili nasledovných kurzov, seminárov a vzdelávaní: 

- Mgr. Mária Pintérová – seminár o novom školskom zákone 138/2019 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch - RVC Nitra,  zmeny v školskej legislatíve - 

RVC Nitra, celoslovenský seminár Združenia samosprávnych škôl Slovenska v Starom 
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Smokovci, zmeny v odmeňovaní prac. školstva v zmysle platnej legislatívy – RVC Nitra, 

seminár o financovaní originálnych kompetencií v školstve - RVC Nitra, porady riaditeľov 

škôl s pracovníkmi OÚ odboru školstva v Nitre, seminár o e govermente a správe 

registratúry a stretnutia riaditeľov a starostov  spoločného školského obvodu.  

- PaedDr. Mária Kuťková – online seminára na edupage: Internetová žiacka knižka, Príprava 

materiálov na vyučovanie v  Edupage, Príprava prezentácii v Edupage, Príprava 

a prideľovanie materiálov na vyučovanie v Edupage, Ako prideliť žiakom materiály 

k Testovaniu 5 a 9, Prihlasovanie sa na akcie...  

- Mgr. Eva Trubáčiková - porada pre učiteľov telesnej výchovy, seminár koordinátorov 

socialno-patologických javov v CPPPaP Zl. Moravce, pravidelne sa zúčastňovala stretnutí 

výchovných poradcov 

- Mgr. Denisa Bačová- kvalifikačné vzdelávanie, rozšírenie kvalifikácie o aprobačný predmet  

TSV 

- Mgr. Beáta Karáčová – online seminár : Čítam teda viem 

- Mgr. Eva Šlágorová – online semináre: Čítať sa neučíme len na Slovenčine, Etická výchova 

ako kľúč k ľudskosti, Šlabikár, pomôž mi pri nácviku čítania, Aby deti nielen čítali, ale aj 

porozumeli, Humor vo vzdelávaní, Myšlienka, výkres, výrobok – konštruovanie je zábava 

pre každého, Svetový deň mlieka v školách 

- Mgr. Mária Šlosárová – online semináre: Práca s rodičmi detí, Identifikácia depresie u detí 

a adolescentov, Chcem mať efektívnu a výkonnú triedu, ADHD – ako s ním pracovať 

v praxi?  

 -    Ing. Edita Smiešková - zmeny v odmeňovaní prac. školstva v zmysle platnej legislatívy,   

       seminár o financovaní originálnych kompetencií v školstve-RVC Nitra 

Všetci pedagogický zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 9 hodín a  

interné vzdelávania v oblasti práce so stránkou Edupage, ktoré pre nich pripravila p. zástupkyňa 

Kuťková: Internetová žiacka knižka, Príprava materiálov na vyučovanie v  Edupage, Príprava 

prezentácii v Edupage, Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie v Edupage. 

  

 4.2 Odbornosť vyučovania 

 

 Z celkového týždenného počtu vyučovacích hodín 269 bolo 45 vyučovaných neodborne, 

čo je 16,73 %. Neodborne sa vyučovali na prvom stupni  výtvarná a  hudobná   výchova, 

pracovné vyučovanie,vlastiveda a v 4. roč. telesná výchova. Na druhom stupni  telesná výchova, 

čiastočne anglický jazyk,   technika čiastočne,   výtvarná, hudobná  výchova, fyzika.  

 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
5.1 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2019/ 2020 

 

    

Názov súťaže Kolo Počet  Úspešnosť, umiestnenie 

    zapojených   

Biologická olympiáda školské 15 J. Kunkel, A. Drgoňová, A. Kunkelová, 

      L. Mišutová - postup do okr. kola 

Botanická olympiáda regionálne 2 L. Bajanová, A. Farkašová - 1.m. 

Geografická olympiáda školské 26   

 okresné 8 V. Ferencová, A. Drgoňová, P. Ďurica - úspešní 

      riešitelia 

Dejepisná olympiáda školské 17 N. Borkovičová, A. Drgoňová - postup 
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  okresné 2   

Biblická olympiáda školské 6 N. Rosinská, A. Drgoňová, T. Krajčiová - postup 

Olympiáda z anglického jazyka školské 30   

  okresné 2 D. Leckéši, P. Ďurica - úspešní riešitelia 

Olympiáda zo slovenského 

jazyka školské 7   

  okresné 1 N. Rajtarová - 3.m. 

Pytagoriáda školské 48   

  okresné 3 M. Hladík, T. Zachariáš, H. Fazekašová 

Matematický klokan slovenské 35 

T.Bača, J. Konečný, Z. Šándorová, E. Režoňová, T. 

Bartová,S. Melišková, T. Zachariáš,  

Všetkovedko slovenské 24 S.Mikuš, T. Géciová, S. Zachariášová 

ExpertGenialityShow slovenské 18 D. Leckéši, S. Farkaš - úspešní riešitelia 

iBobor internetová 109 M. Hladík, D. Račáková, T. Rajtar, N. Hanzlíková, 

     

T. Géciová, L. Lacková, E. Hangodyová, S. 

Melišková,  

     N. Felisová, S. Zachariášová, O. Toma, D. Leckéši, 

     

E. Polyák, H. Fazekašová, T. Zachariáš, V. E. 

Hitková, 

     S. Rajtarová, T. Lakušová, J. Kováč, N. Hrúziková, 

     S. Mikuš, A. Ribarič, D. Matyo, N. Radobická,  

     D. Ivaničková, P. Rajtar, D. Krúpa, T. Vrábel,  

     

S. Ivaničková, N. Darnadyová, J. Kunkel, T. 

Krajčiová, 

      M. Leckéši, P. Rajtar 

Labak.net internetové 1 A. Kunkelová - 9. m.  

Jazykový kvet krajské 3 L. Kunová, M. Leckéši, T. Krajčiová 

Brána jazykov otvorená regionálne 9 T. Krajčiová, P. Ďurica, M. Leckéši - 9.m. 

     A. Pot, L. Mišutová, N. Rajtarová - 15.m. 

      N. Rosinská, J. Matyo, V. Gutmanová  

Hviezdoslavov Kubín školské 29   

  okresné   J. Karáč, S. Šimonová 

Šaliansky Maťko školské 35   

  okresné   T. Lakušová - 1.m., V. Ferencová - 5.m. 

  krajské   T. Lakušová - úspešná 

A Slovo bolo u Boha -  regionálne   T. Lakušová, V. Ferencová, L. Kunová 

biblická recitačná súťaž       

Záložka do knihy spája školy slovenské        100   

Prehliadka detských folklórnych  regionálne 5 K. Huňadyová, S. Šimonová, T. Lakušová 

spevákov "Slovenská rodná    E. Rajtarová, P. Ribarič 

dedina"       

Zvonky - spevácka súťaž regionálne 4  K. Huňadyová - 1.m. individuálne,  S. Šimonová,  

      A. Kunkelová, N. Rajtarová - 1.m. družstvá 

Stolný tenis družstiev okresné   D. Javorinský, J. Kubelka, P. Rajtar  

      B. Gubová, S. Šimonová, A. Farkašová - 3. m. 

Stolnotenisový turnaj regionálne   B. Gubová - 1.m., S. Šimonová, A. Farkašová, 

mikroregiónu Tribečsko     J. Kubelka, D. Javorinský 

Tekvicový strašiak, Jesenné  školské počet   
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aranžovanie        

Vianočné aranžovanie školské počet   

Jasličková pobožnosť, koledníci školské 16   

Cezpoľný beh družstiev okresné   L. Bajanová, A. Farkašová, T. Krajčiová,  

      J. Kubelka, R. Ševce, K. Ondruška 

Večerný beh mestom Zl. 

Moravce   4 L. Bajanová - 2.m., N. Borkovičová - 5.m.,  

      V. Hitková, R. Ševce 

Florbal  zákl.skupina 7 chl.: D. Javorinský, J. Kubelka, A. Nekoranec, 

     K. Ondruška, M. Šabík, R. Ševce, J. Tonka 

     diev.: K. Huňadyová, A. Farkašová, S. Šimonová,  

     E. Záchenská, N. Rajtarová, V. Škoríková,  

      V. Šranková, S. Krajčiová, N. Borkovičová - 2.m. 

Vybíjaná 

zákl. 

skupina   L. Bajanová, N. Rosinská, A. Drgoňová, L. Kunová,  

     S. Ivaničková, D. Ivaničková, H. Fazekašová,  

     S. Rajtarová, K. Krajčiová, V. E. Hitková,  

      T. Lakušová - 1.m. 

Javiskový škriatok - prehliadka regionálne 11 

 H.R.Mellon, R. Matyo, A. Krúpová, S. Zachariašová, 

N. Hanzlíková, N. Felisová, J. Gajdoš, D. Račáková, 

T. Géciová, S. Rajtarová, T. Lakušová 

detských divadelných súborov       

Vy - Červené stužky - 

pohľadnice   3 E. Záchenská, E. Novácka, S. Krajčiová 

Vy - Ochranárik       

Vy - Biblia očami detí   10   

Vy - Zima na škole   5   

 

 

      Veľa času sme venovali environmentálnej výchove, ktorá je aj jednou z úloh ŠkVP. Jej 

cieľom je uvedomenie si toho, že celá naša Zem potrebuje pomoc, aby bola možná jej ďalšia 

existencia. Škola sa zapojila do projektu Recyklo HRY, žiaci zbierali malé baterky a 

elektroodpad a odovzdali ho na recykláciu. Za vyzbieraný odpad sa  našej škole  pripísali zelené 

body, za ktoré si škola môže vybrať rôzne predmety, športové potreby s katalógu recyklohier.  

Počas celého roka prebiehal zber PET fliaš. 

             Pod vedením pani učiteľky Šlosárovej sa žiaci zúčastnili Botanickej olympiády 

v Arboréte Mlyňany. Žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach. Súťaž sa začala prehliadkou parku 

s odborným výkladom, pričom podané informácie následne žiaci využili pri teste, tajničke aj 

poznávaním  rastlín. Naše žiačky obsadili 1. miesto.  

        To, že našu planétu  je potrebné chrániť vie každý z nás, a preto sme sa aj my na našej škole 

rozhodli o ochrane prírody nielen hovoriť, ale aj prakticky ukázať. Pod názvom „Nehádžme 

všetko do jedného vreca“ sme sa rozhodli cielene odpad triediť. Na našich chodbách sme 

rozmiestnili farebné kontajnery a rozhlasovou reláciou sme žiakov poučili ako triediť odpad. Na 

našej škole môžeme triediť papier, plast, tetrapaky, batérie a elektroodpad. Na každý odpad slúži 

farebný kontajner: modrý na papier, do žltého patria plasty a tetrapaky, zelené kontajnery slúžia 

na bioodpad, batérie sa odovzdávajú do špeciálnych žltých nádob a elektroodpad do červenej 

nádoby. 

To, že recyklovať môžeme aj  oblečenie nám ukázali žiačky 8. ročníka, ktoré prišli s návrhom na 

aktivitu „Vymeň tričko za tričko“. Cieľom tejto aktivity bolo, aby žiaci svoje oblečenie, 

z ktorého vyrástli a už ho nenosia nevyhadzovali do komunálneho odpadu, ale ho priniesli do 

školy a darovali  mladšiemu spolužiakovi. Ani sme nečakali, že sa do aktivity zapojí mnoho 
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žiakov, ale naše očakávanie boli nad mieru prekročené. I keď sa všetko oblečenie nerozdalo 

neskončilo v odpade, ale bolo odovzdané občianskemu združeniu Podaj mi ruku - Nitra. 

    Deň Zeme pripadol na obdobie kedy sa všetci žiaci  vzdelávali dištančne z domu. Pani 

učiteľky vyzvali žiakov:“ Pridaj sa aj ty k oslave Dňa Zeme online formou: nakresli obrázok, 

vytvor plagát, zhotov prezentáciu, napíš úvahu, vytvor tajničku, osemsmerovku...“ Všetky práce 

a nebolo ich málo sú zverejnená na webovej stránke školy. Teší nás, že hoci sa nemohli aktívne 

pričiniť ku skrášleniu svojho okolia, aspoň takouto formou si pripomenuli tento významný 

sviatok.  

        

5.3.  Kultúrne programy  

 

 Žiaci pripravili kultúrne programy na posedenie s dôchodcami, ktoré organizovala obec k 

Mesiacu úcty k starším a  vianočnú besiedku. Ostatné akcie sa pre pandémiu nemohli uskutočniť.  
Družinári s členmi dramatického krúžku nacvičili divadielko – rozprávku „ Mechúrik košťúrik“, ktorú 

zahrali počas vianočnej besiedky.  

 

5.4. Výlety, exkurzie, koncerty, besedy 

 

Pre doplnenie a spestrenie vyučovania,  oddych a upevňovanie kolektívov tried sa žiaci 

so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili rôznych exkurzií,  a navštívili  divadelné predstavenie. 

Žiaci 1.-3. ročníka  navštívili počas exkurzie Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a zúčastnili sa 

aktivity „Zasaď si svoj strom“. Spoločne vysadili niekoľko stromčekov, ale niekoľko si ich 

priniesli aj so sebou, aby si  ich mohli vysadiť aj doma do svojich záhrad. 

Žiaci 6. a 7. roč. navštívili Atlantis v Leviciach. Je to inštitúcia, ktorá má krédo: zážitky, zábava 

a vzdelávanie. Pod jednou strechou poskytujú interaktívne programy od výmyslu sveta. Žiaci sa 

môžu stať kozmonautom, paleontológom, zažiť plavbu na Titanicu, stretnúť indiánov, 

zachraňovať zranených, ale aj našu Zem alebo sa zahrať s  robotickou rodinou. 

Okrem zážitkov a užitočných informácií z interaktívnych programov si žiaci mohli  vyskúšať 

fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. 

Žiaci 9. roč. sa boli pozrieť na výstavu „Mladý tvorca“, ktorá sa nachádzala v obchodnom centre 

Mlyny v Nitre. Boli na nej vystavené  výrobky študentov zo  stredných odborných škôl. 

Žiaci 7.- 9.roč. navštívili  divadlo Nová scéna v Bratislave, kde si pozreli muzikál BoyBand. 

V dňoch 6. až 8. a 13. a 14. novembra 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. 

Plavecký výcvik absolvovali v Mestskom kúpeli Nitra v súkromnej plaveckej škole Delfín. 

 Počas celého výcviku sa im venovali traja inštruktori. Vyskúšali si rôzne plavecké štýly. Tí, 

ktorí vedeli plávať sa zdokonalili a naučili sa správne dýchať a tí, ktorým to na začiatku veľmi 

nešlo prekonali svoj strach a záverečné testy spravili výborne. Záverečné testy obsahovali 

plávanie na čas v štýloch: prsia, kraul a znak.  

V dňoch od 8.6. do 12.6.2020  žiaci  3.ročníka mali absolvovať školu v prírode v Novej Bani – 

Stará Huta. Táto sa však pre pandémiu musela preložiť na jeseň, keďže dotáciu MŠVVaŠ SR 

bolo možné využiť až do 31.12.2020. 

Od 10. do 14. februára žiaci 7.-9. roč. absolvovali lyžiarsky výcvik v SKI centre Drozdovo. Na 

lyžiarskom výcviku sa zúčastnili žiaci 8. ročníka, ktorých doplnili žiaci 9. roč., ktorí sa  

v predchádzajúcich rokoch  na LV nezúčastnili a tiež zopár žiakov 7. roč. Zažili krásny  týždeň 

v horách. Síce prírodného snehu bolo pomenej,  toho technického bolo dostatok a tak každý 

mohol získať výborné lyžiarske zručnosti.  

Stredné školy, ktoré pôsobia v Zlatých Moravciach chodia pravidelne prezentovať podmienky 

a možnosti škôl a tak priblížiť svoju činnosť žiakom 9. roč., ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce 

povolanie.   Uskutočnila sa prezentácia duálneho vzdelávania, prezentácia Obchodnej akadémie 

v ZL. Moravciach,  SZŠ obchodu a služieb v Zl. Moravciach, SOŠ technickej, Strednej odbornej 

školy polytechnickej.         



11 

 

 

Počas roka sme uskutočnili besedy a výchovné  koncerty: 

 

Začiatkom roka navštívil našu školu cirkus z Ukrajiny aj s Mášou a Medveďom. Sprevádzali ich 

žongléri, ekvilibristi,  Šašo aj Zebra z Madagaskaru. Školská chodba ožila hlasnou hudbou, aj 

rozžiarenými očami a úsmevmi detí. Šibalstvá Máše sa páčili aj našim žiakom. Zožala vždy 

väčší potlesk ako slušne vychovaný Medveď. Možno aj preto, lebo ukázala, že vie aj kúzliť a 

okrem iného robiť aj veľké, ba obrovské bubliny! V niektorých sa ocitli aj naši žiaci. O zábavu 

sa postarali štyria artisti, ktorí neskutočnou rýchlosťou menili svoje oblečenia. Zabávali  sa 

naozaj všetci a  zažili veľmi pekné dopoludnie. 

Za umeleckými zážitkami nemusíme  chodiť len do divadiel, pretože koncert Integrácia si mohli 

žiaci 2. – 5. roč. a 9. roč. pozrieť  online priamo vo svojich triedach. 

Koncert projektu Integrácia, ktorého hlavným cieľom je spojiť školy, základné, špeciálne, 

detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta 

športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu. 

Netradičná a veľmi zaujímavá bola pre žiakov hodina biológie v 6. ročníku.  Medzi žiakov prišla 

p. Tomová, ktorá je dlhoročná chovateľka včiel. Témou vyučovacej hodiny bol život včiel. 

Zaujímavo a veku primerane porozprávala deťom o potrebnej starostlivosti o včelstvo.  Priniesla 

aj potreby včelára - rámik z úľa, dymák, včelársku kuklu. Žiaci videli voskový koláč, z ktorého 

pani Tomová vyrába sviečky. Deti mohli vidieť aj  nakladené vajíčka, zaviečkované plásty, 

ochranný odev včelára. Úžasné bolo na vlastné oči vidieť trúdika.  Ochutnali čerstvý agátový 

med zmiešaný s farebnými zrniečkami peľu. 

 

 

5.5. Iné aktivity 

 

 Pravidelnými rozhlasovými reláciami nám starší žiaci pripomínali rôzne významné dni, 

podávali informácie, pozývali na stretnutia. Boli to relácie ku  Európskemu týždňu jazykov, 

Svetovému dňu výživy, Svetovému dňu  bez tabaku, Týždňa boja proti drogám.  

Aj v školskom roku 2019/2020 prebiehali prostredníctvom školského rozhlasu v cudzích 

jazykoch  výzvy pre žiakov od žiakov – výzva pozdraviť spolužiakov v cudzom jazyku, výzva 

triediť odpad, výzva dať najavo svoj postoj k drogám.  Okrem anglického jazyka sa výzvy 

prezentovali aj v nemeckom a ruskom jazyku.   

Veľkú pozornosť venujeme výučbe cudzích jazykov. Žiaci 5. ročníka majú posilnenú 

jednou hodinou výučbu Anglického jazyka, od 7. ročníka navštevujú žiaci druhý cudzí jazyk 

podľa výberu - nemecký alebo ruský.  V rámci Európskeho  týždňa  jazykov prostredníctvom 

rovesníckeho vyučovania - žiaci 9. roč. hravými aktivitami učili žiakov 1. stupňa pozdravy 

a čísla vo viacerých jazykoch – anglicky, nemecky, rusky, španielsky, taliansky, maďarsky, 

česky. Žiaci písali pohľadnice, listy, kreslili obrázky a posielali ich do rôznych krajín (Turecko, 

Francúzsko, Rumunsko, Portugalsko, Poľsko, Grécko, Chorvátsko, Taliansko). Aj my sme 

dostali z týchto krajín pohľadnice, ktoré boli písané v anglickom jazyku ale aj v materinskom 

jazyku danej krajiny. Žiaci sa tak mali možnosť oboznámiť s písmom a jazykom daného národa. 

Zapojili sme sa aj do súťaže „Brána jazykov otvorená“, ktorú organizovalo Gymnázium 

v Zlatých Moravciach.  

Členovia krúžku z Anglického  jazyka sa zapojili do súťaže "Jazykový kvet". Súťaž sa 

konala  prezenčnou formou kultúrnom stredisku na Zobore v Nitre. Naši žiaci súťažili v kategórii 

poézia, próza a monodráma. Do finále postúpila naša žiačka Linda Kunová zo 7. roč. 

s monodrámou s názvom „Sarah-the wonderboot snippet“. Vo finále, ktoré sa konalo v tzv. 

korona verzii – dištančne získala 2. miesto. 
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       Počas školského roka prebiehal 21. ročník súťaže "O najlepšieho žiaka školy". V súťaži  

sa na 1. mieste  umiestnila Terézia Lakušová žiačka V. triedy, ktorá si však cenu od starostu 

obce prevzala až na začiatku nového školského roka,   na druhom mieste skončila  Alexandra 

Drgoňová zo VI.  triedy a na treťom mieste Viktória Ferencová  tiež zo VI. triedy. 
 

Uskutočnili sa pravidelné každoročne organizované aktivity: výstavka ovocia a zeleniny, 

týždeň zdravej výživy, jesenné, vianočné  aranžovanie, návšteva Mikuláša, vianočná besiedka. 

Ostatné plánované aktivity sa nekonali pre pandémiu. 

 

5.6 Záujmová činnosť 

 

V rámci mimoškolskej činnosti boli zriadené na škole záujmové útvary, ktoré žiaci 

navštevovali po odovzdaní vzdelávacích poukazov. Škola vydala 170 vzdelávacích 

poukazov, prijala 119.      

Športové krúžky pre žiakov 4. až 9.ročníka boli zamerané na stolný tenis, florbal, pod vedením  

p. uč. Trubáčikovej a  pod vedením p.uč. Kováča  futbalový  krúžok navštevovali žiaci 3.až 6. 

ročníka. Cieľom krúžkov bolo viesť deti k pohybu a pravidelnému športovaniu. Na krúžkoch  si 

nacvičovali rôzne hrové činnosti, ktoré potom mohli využiť v športových zápasoch. Väčšina 

okresných kôl športových súťaží sa organizuje počas jarných mesiacov, preto väčšina sa 

v minulom šk. roku neuskutočnila. 

Vo folklórnom krúžku pod vedením p.uč.Karáčovej a p. uč. Hruškovej pracovali žiaci 1. až 8. 

roč. Vystupovali so svojim  programom vo vianočnom pásme pri návšteve Mikuláša,  do 

programu a sprievodu na  fašiangy. Všetky žiačky sa zúčastnili prehliadky detských folklórnych 

spevákov, speváckych skupín pod názvom Slovenská rodná dedina, ktorej spoluorganizátorom 

bola aj škola aj na speváckej súťaži Zvonky. So spevom aj tancom  spestrili  posedenie 

dôchodcom.  

Výtvarný krúžok  viedla p. uč. Šlágorová  navštevovalo ho 15 žiakov 1. -4. roč. Krúžok bol 

zameraný na rozvoj výtvarných zručností a tvorivosť detí. Výtvarné práce deti tvorili z 

netradičného a odpadového  materiálu,  ktorému deti svojou tvorivosťou dali nový vzhľad. Práce 

sme posielali do výtvarných súťaží a zdobili priestory školy.  

Krúžok šikovných detí v krúžku pracovalo 34 žiakov z 1.-4. ročníka, viedla ho p. uč. Rajtarová. 

Činnosť bola zameraná na športové loptové štafetové  hry. Zapojili sa aj do výtvarných súťaží, 

pracovali na počítačoch. Využívali sprístupnené programy pre žiakov Alf-Book, Didakta a iné.  

Deti so záujmom o prírodovedné predmety- biológiu a chémiu pracovali pod vedením p. uč.  

Kuťkovej v prírodovednom krúžku. Pripravovali sa na súťaže Botanická olympiáda 

a Biologická olympiáda- v odbornosti zoológia, botanika, geológia. Zhotovovali zbierky 

živočíchov, minerálov a hornín, učili sa lisovať rastliny a zhotoviť herbárové položky. 

Jednoduchými chemickými pokusmi zisťovali tvrdosť a kvalitu vody z vodovodu, dažďovej 

vody a vody z Čerešňového potoka s vyzžitím kufríkov ECOLABBOX, ktoré sme získali 

s projektu SPP . Uskutočnili filtráciu a kryštalizáciu. Pripravovali zábavné úlohy pre mladších 

spolužiakov v ŠKD. 

 V krúžku Mladí záchranári sa stretávali žiaci 3.až 9. ročníka. Venovali sa praktickému nácviku 

poskytovania prvej pomoci – zistiť základné životné funkcie, druhotné vyšetrenie, uloženie do 

správnej polohy pri ošetrení. Precvičovali si základné obväzové techniky, použitie šatkových 

obväzov a postupy pri ošetrovaní úrazov a niektorých ochorení.  

Modelársky krúžok. V tomto školskom roku krúžok aktívne pracoval pod vedením pani Eleny 

Halamovej. Navštevovalo ho 18 žiakov 2. až 8.ročníka,  na jeseň sa členovia krúžku zapojili do 

súťaže s názvom Sľažianska raketa.   

Divadelný krúžok: Pracoval pod vedením p. vychovávateľky Kováčovej. Deti sa predviedli 

s peknou dramatizáciou rozprávky „Mechúrik Košťúrik“ počas vianočnej besiedky a vo februári 
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sa zúčastnili na prehliadke detských divadelných súborov pod názvom Javiskový škriatok v MSKS v Šali. 

Krúžok navštevovali deti 1. až 5. ročníka. 

 

 

5.7 Činnosť ŠKD  

 

       Na škole boli zriadené dve oddelenia ŠKD, ktoré navštevovalo spolu  60  detí z 1.- 5. 

ročníka : 1. ročník 20 detí, 2. ročník 14 detí, 3.ročník 9 detí, 4.ročník 10 detí, 5.ročník 2 deti. V 

prvom oddelení boli deti 1. a 3. ročníka, druhé oddelenie žiaci 2., 4. a 5. ročníka. ŠKD pracoval 

podľa vypracovaného výchovného programu. Deti sa učili odpočívať a relaxovať. Pri hrách sa 

dbalo na zásadu veku primeranosti, športom si deti utužovali zdravie a rozvíjali fyzickú 

kondíciu. Častý bol pobyt v areáli školy a vychádzky. V príprave na vyučovanie sa učili 

samostatnosti, pomocou didaktických hier si opakovali vedomosti získané na vyučovaní. Pre 

spestrenie prípravy na vyučovanie navštevovali počítačovú učebňu, školskú knižnicu, pracovali 

s detskými časopismi, rozvíjali čitateľskú gramotnosť. Družinári s členmi dramatického krúžku 

nacvičili divadielko – rozprávka „ Mechúrik košťúrik“, ktorú zahrali počas vianočnej besiedky 

a zúčastnili sa s nim na prehliadke detských divadelných súborov pod názvom Javiskový škriatok 

v MSKS v Šali.  Deti boli vedené k tvorivosti, umeniu, ku kladnému vzťahu k prírode a hlavne 

k priateľskému vzťahu medzi sebou.  

 

 

5.8 Spolupráca s MŠ, CPPPaP s rodičmi a spoločenskými organizáciami v obci a iné 

 

V rámci spolupráce s CPPPaP v Zlatých Moravciach sa uskutočnili aktivity na témy: 

„Chcem byť v pohode“ pre 9. ročník v rozsahu troch vyučovacích hodín. Počas školského roka 

boli vyšetrení 4 žiaci, ktorým v ďalšom šk. roku bude vypracovaný, alebo inovovaný IVVP. 

S ostatnými žiakmi pracovala na škole liečebná  pedagogička.  Venovala sa hlavne začleneným 

žiakom a poskytovala vzdelávanie podľa RUP v oblasti špeciálno- pedagogickej podpory. Jej 

služby boli pre našich žiakov veľkým prínosom. Pomáhala deťom pri problémoch v učení, ale aj 

triednym učiteľom pri riešení problémov v triednych kolektívoch. Dvom žiakom boli pridelené 

asistentky učiteľa, ktoré im poskytovali  pomoc pri zvládaní učiva vo všetkých vyučovacích 

predmetoch, spolupracovali počas vyučovania s učiteľmi, s rodičmi konzultovali prípadné 

nedostatky a potrebné postupy pri ďalšom vzdelávaní oboch žiakov  Asistentky boli nápomocné 

žiakom aj počas dištančného vzdelávania, pracovali s pridelenými žiakmi, ale pomáhali aj  

všetkým začleneným  žiakom. Projekt  „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích 

výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Sľažany“ zabezpečuje pozíciu asistenta učiteľa na 

obdobie 3 rokov.   

Prostredníctvom  nadácie SPP na základe predloženej žiadosti p. uč. Kuťkovej škola 

získala finančnú podporu na realizáciu  Projektu   „Analýza kvality vody v Čerešňovom 

potoku“  Aktivity boli  realizované počas hodín biológie, chémie a prírodovedného krúžku 

počas jesene šk. roka. 

            Na výzvu  Raiffeisen banky sa škola prihlásila do viacerých projektov po názvom „Gesto 

pre mesto“. Boli to projekty na podporu telesnej kultúry a športu pod názvom „Radi hráme 

florbal“, na zachovanie kultúrnych hodnôt pod názvom „Podpora folklórneho krúžku“ a na 

skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia pod názvom „Usilovné včielky“. Za výraznej 

podpory našich rodičov sa nám v hlasovaní podarilo uspieť v dvoch z nich  a to Podpora 

folklórneho krúžku, v ktorom škola získala financie na zakúpenie látky, plátna, ozdobných 

stužiek, šijacieho stroja, cvičiek, ktoré využijú žiaci vo folklórnom súbore pri svojich 

vystúpeniach. Druhý úspešný projekt bol Usilovné včielky, ktorého realizácia sa pre COVID-19 

presunula do ďalšieho šk. roku. Za uvedené financie má škola záujem zakúpiť dva včelie úle a na 

jar ich doplniť o včelstvo za výraznej podpory p. Tomovej chovateľky včiel. 
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          Škola sa zapojila v rámci zamestnaneckého grantu v nadácii ZSE do projektu pod názvom 

„Radi hráme florbal“, ktorý sa nám podarilo získať. Z uvedených financií boli zakúpené 

florbalové hokejky a výstroj pre hráčov a brankára. 

           Z toho istého zamestnaneckého grantu v nadácii ZSS za podpory ďalšieho s rodičov sa 

podarilo uspieť aj Rodičovskému združeniu, ktoré získalo prostriedky na projekt pod názvom 

„Piknik v škole“, z ktorého vytvorili oddychovú zónu v areáli školy, ktorá sa dá využiť na 

opekanie, ale aj vo vyučovacom prose a pre činnosť detí v ŠKD. 

         Počas roka sa žiaci spolu s pedagógmi a ostatnými zamestnancami starali o úpravu areálu 

školy, rastliny v dažďových záhradách a novovysadené ovocné stromy v sade nad školským 

ihriskom a o hmyzie domčeky. Počas obdobia uzatvorenia školy prevzali starostlivosť o areál 

prevádzkový pracovníci. 

V spolupráci s RZ sa uskutočnili dve schôdzky rodičovského združenia, zamerané na 

informácie o prospechu a správaní žiakov, využívanie voľného času detí,  príprava na plavecký 

a lyžiarsky výcvik, poradenské stretnutie pre rodičov žiakov 9. ročníka pri výbere stredných 

škôl. Posledné jarné stretnutie sa neuskutočnilo pre COVID-19. Pedagógovia priebežne riešili 

výchovné i vzdelávacie problémy žiakov pohovormi s rodičmi, podľa potreby aj za prítomnosti 

riaditeľky školy.  

MŠ   - spolupráca pri príprave budúcich prvákov.   

SČK  - príprava na súťaž „Mladý zdravotník“. 

Činnosť dobrovoľných hasičov má v obci mnohoročnú tradíciu. V súčasnosti je 

spolupráca slabšia nakoľko nemajú dostatok voľného času, aby sa žiakom venovali a viedli 

krúžok, ktorí patril medzi bohato navštevované . 

 

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy 
 

6.1.  Zdravá škola   

 

          Už viac rokov realizujeme projekt Zdravá škola. Uvedomujeme si, že zdravie v živote detí 

zohráva dôležitú úlohu. Vedieme našich žiakov k zdravému životnému štýlu, ku ktorému okrem 

zdravej stravy patrí aj pohyb. Každoročne si pripomíname Svetový deň výživy, Deň mlieka, 

ktorý sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou, mliečnou desiatou a žiaci sa obliekli do bielych 

tričiek. Zdravú výživu propagujeme medzi žiakmi aj prípravou a ochutnávkou zeleninových 

nátierok, ktoré zhotovujú naše dievčatá z prinesenej zeleniny a ovocia dopestovanej vo vlastných 

záhradách. Zdravému vývoju detí sa snažíme prispieť aj na triednických hodinách besedami 

o civilizačných chorobách, prevencii proti obezite.  

        Pán Mgr. Milan Vrábeľ s občianskeho združenia Slovensko bez drog pre žiakov 4. – 9. roč. 

poskytol fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch. Vysvetlil pravdu o tom, ako 

drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať 

drogy, ako je to s drogami a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi 

a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho 

zostávajú drogy v tele. Obsažný a pútavý obsah bol prispôsobený veku prítomných žiakov.  

Mladší žiaci skladali sľub protidrogového šerifa. Starší žiaci diskutovali o tom, prečo drogy nie 

sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej 

situácie... a čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine... 

Druhú zaujímavú aktivitu uskutočnil so žiakmi 1. – 4. roč. pod názvom „Zdravé zúbky“, ktorej 

cieľom bolo poukázať na zdravý životný štýl a ten vplýva aj na zdravý chrup. Žiaci sa naučili 

správnu techniku čistenia zubov, ktorú si každý aj vyskúšal.  

       V týždni jesenných aktivít sme uskutočnili Výstavku ovocia a zeleniny a ochutnávku 

zeleninových nátierok, ktoré pripravovali žiaci s prinesenej zeleniny dopestovanej vo vlastných 

záhradách. 
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Pre lepší zdravotný stav detí upevňujeme ich telesnú zdatnosť, vedieme ich k pravidelnej 

športovej aktivite v športových krúžkoch. Posilňujeme  hodinovú dotáciu telesnej výchovy na 

celom 1. stupni a  na 2. stupni v 5. a 6. ročníku na 3 vyučovacie hodiny. K športu vedieme deti aj 

aktívnou účasťou na rôznych športových súťažiach organizovaných školou alebo CVČ v Zlatých 

Moravciach a Slovenskou asociáciou športu.  Žiaci súťažili vo  florbale,  stolnom tenise,  

vybíjanej, cezpoľnom behu.  Množstvo športových súťaží sa v minulom roku neuskutočnilo, 

pretože sa konajú v jarných mesiacoch, kedy bol zákaz organizovania hromadných akcií pre 

COVID-19. Žiaci aktívne vo voľnom čase navštevujú školské multifunkčné ihrisko a využívajú 

ho na rôzne druhy športu. Naša škola sa už po štvrtý  raz zapojila  do programu pod názvom  

Európsky týždeň športu.   Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k 

pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Naše podujatie „Spolu to 

dokážeme“ sa nieslo v duch spojených síl všetkých našich žiakov v štafetovom behu na 

prekonanie 2019 metrov. Zapojili sa žiaci 1. – 9. ročníka a aj niektorí učitelia. Vzdialenosť, ktorú 

sme chceli zvládnuť, sme prekonali 12-krát. Žiaci 1. stupňa prebehli 2019 metrov 3-krát. Žiaci 2. 

stupňa prebehli 2019 metrov 9-krát. Celkový počet kôl na našej bežeckej dráhe bol 122. To 

znamená 24 400 metrov   

V  októbri sme u našich  prvákov testovali pohybové zručnosti. Testovanie bolo  

vyhlásené MŠVVaŠ a prebiehalo na celom Slovensku už po druhý krát.  Opakované testovanie 

sa bude u týchto žiakov realizovať v 3. ročníku. 

Ostatné športové súťaže a aktivity sa neuskutočnili pre pandémiu COVID-19. 

            Už tretí rok využíva naša škola prácu pedagogického asistenta, ktorý je financovaný 

s nenávratného finančného príspevku z projektu pod názvom“ Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu 

a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Sľažany. Pedagogický asistent pracuje 

s viacerými žiakmi s IVVP na druhom stupni našej školy, čím sa zvyšuje  efektivita ich 

vzdelávania a dosahujú tak oveľa lepšie vzdelávacie výsledky. 

 

6.2. Modrá škola 

 

 Po realizácii projektu " Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vôd v ZŠ 

Sľažany" z programovej oblasti "Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha" 

máme v areáli školy dažďové záhrady, jazierko, altánok, meteostanica a vysadené mladé 

dreviny. Využívajú sa ako účelná učebná pomôcka, sú vhodným prostredím pri priamom 

pozorovaní a vyučovaní  na hodinách prvouky, prírodovedy, biológie, geografie, fyziky, ale aj 

výtvarnej výchovy. Učíme  žiakov konať podľa  hlavnej myšlienky projektu " Mysli globálne, 

konaj lokálne - Think globally, act locally". V dažďových záhradách, ale aj na iných miestach 

areálu našej školy máme umiestnené  hmyzie domčeky, ktoré sú tiež výbornou pomôckou pri 

pozorovaní hmyzu. 

 

6.3. Regionálna výchova 

 

 Regionálna výchova vo vzdelávaní žiakov vychádza z tradícií ľudovej kultúry 

obce a regiónu. Ako samostatný vyučovací predmet je zaradená v 3. ročníku. Vo vyšších 

ročníkoch je regionálna výchova ako prierezová téma zapracovaná do učebných osnov 

jednotlivých predmetov. Aj počas školského roka 2019/20 sme sa zapájali do kultúrno-

spoločenských akcií organizovaných našou ZŠ i obcou. Tradície, ktoré sa snažíme s deťmi 

dodržiavať, sú našou národnou hrdosťou. Kroje, piesne, ľudová slovesnosť – to všetko sú naše 

poklady. Práve preto sa musíme snažiť o ich uchovanie.    

Už po tretí krát bola naša ZŠ  spoluorganizátorom festivalu prehliadky detských 

folklórnych spevákov a folklórnych skupín Požitavia pod názvom "Slovenská rodná dedina." 

Z iniciatívy Beáty Karáčovej - predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej Sľažany a 

učiteľky a folkloristky Monike Hruškovej, sa konal už tretí ročník. Detskí sólisti sa prezentovali 
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za doprovodu ľudovej hudby - Detskej folklórnej skupiny Zlatňanka. Svoje kroje a zachované 

regionálne piesne predstavili Folklórne skupiny Chočanka a Volkovčanka, Rocháň, Spevácka 

skupina Nádej z Tekovských Nemiec a Sľažianka. Detskí speváci, ktorí samostatne predstavili 

svoje výkony sú súčasťou detských folklórnych súborov Matičiarik z Topoľčianok,  Zlatňanka a 

folklórneho krúžku pri ZŠ Sľažany – Rochánik.  Spestrením programu pre deti boli tvorivé 

dielne. "  

Žiaci z folklórneho krúžku nechýbali v programe pri vítaní Mikuláša.  Boli aj  súčasťou  

tradičného  fašiangového  sprievodu obcou. So spevom prechádzali ulicami obce, obveseľovali 

našich spoluobčanov a pozývali ich na veselicu do kultúrneho domu, kde sa konala rozlúčka 

s fašiangom - veselou časťou roka.   

 

6.4. Iné projekty  

 

         Ako po minulé roky aj teraz sme sa zapojili do projektu  Medzinárodný deň školských 

knižníc s témou  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora 

tajovského“. 

Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý 

a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 

Inšpirujúcou bola tvorba Jozefa Gregora Tajovského, my sme sa konkrétne zamerali na 

staroodcovský cyklus. Počas celého dňa sa v školskej knižnici vystriedali žiaci všetkých 

ročníkov, pričom boli pre nich pripravené aktivity a prezentácie o danom autorovi, ktorú si pre 

triedne kolektívy pripravili žiačky 8. roč. Na prvom stupni pokračovali v aktivite „Veľkí čítajú 

malým“, kde si žiaci vypočuli prózu Prvé hodinky a na základe ukážky vytvárali ilustrácie alebo 

krátko opisovali svoj vzťah k starým rodičom. 

Žiaci na druhom stupni pracovali s poviedkou Mamka Pôstková a jej posolstvo sa snažili 

aplikovať do súčasnosti formou úvahy, básní, rozprávania. Cieľom bolo uvedomenie si hodnôt 

ako sú poctivosť, pracovitosť a zodpovednosť, ktoré sú dôležité aj v súčasnom živote. 

 Aj v školskom roku 2019/20 sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Deti 

tvorili záložky na tému List za listom – baví ma čítať. Počas projektu sme sa presvedčili, že 

v škole máme veľa žiakov, ktorých čítať naozaj baví. Tentokrát bola naša partnerská škola 

z obce Soľ v Prešovskom kraji. Odoslali sme im 100 záložiek s nádejou, že sa im budú páčiť, 

lebo nám sa ich záložky veľmi páčili. 

Pozornosť sme venovali aj  výchove k manželstvu a rodičovstvu, ktorej cieľom je 

vychovávať osobnosť zodpovednú v oblasti partnerských vzťahov, ktorá bude chcieť vytvoriť 

kvalitnú rodinu, alebo kvalitný partnerský vzťah. Spomenutým témam sa venovali učitelia aj na 

triednických hodinách.  

V spolupráci MP Education a p. Holecovou sa uskutočnili interaktívne prednášky pre 

žiakov 4. roč. na tému „Na svete nie si sám“ a pre žiakov 6. a 8. roč. na tému „Nestresuj sa 

stresom“ 

               1. jún Deň detí oslavovali žiaci netradične, nie hrou a zábavou, ale návratom do 

školských lavíc po trojmesačnej prestávke. Prítomným žiakom učitelia rozdali sladkosti, ktoré 

sme dostali od pána Ferenca  na školský karneval, ktorý sme už nemohli zorganizovať pre 

vysokú chorobnosť detí.       

            V školskom roku 2019/2020 sme množstvo akcií, ktoré už patria medzi tradičné nemohli 

uskutočniť pre pandémiu koronavírusu. Boli to  Olympijský deň, Superstar, Deň matiek, veľká 

noc v knižnici a množstvo ďalších.  

Pre skvalitnenie, spestrenie a zefektívnenie vyučovania  je škola zapojená  do projektov: 

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

- Moja prvá škola- využitie interaktívnych materiálov vo vyučovaní na  prvom stupni 

- Elektronizácia regionálneho školstva 
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Efektívne pedagógovia využívali počas roka  a tiež počas dištančného vzdelávania 

dostupné materiály prostredníctvom internetu ako Planéta vedomostí, kozmix- Moja prvá 

škola, Datakabinet, Zborovňa, stránka edupage, interaktívne PZ a digitálne učebnice Viki -

digitálne úložisko. 

 

 

  

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

 Škola sídli v budove v strede obce, má 12 učební, počítačovú učebňu, multifunkčnú 

učebňu, jazykovú učebňu, školský klub, školskú dielňu, knižnicu a výdajnú jedáleň. V areáli 

školy sa nachádza športový areál súčasťou ktorého je aj  multifunkčné ihrisko. V budove MŠ 

v parku sa nachádza školská kuchyňa. Táto zabezpečuje stravovanie pre našich žiakov 

a zamestnancov a zároveň aj pre MŠ v obci. Škole chýba telocvičňa, po splynofikovaní  sa na 

tento účel využili priestory skladu paliva, ktorý nenahradí telocvičňu, ale slúži hlavne v 

nepriaznivom počasí. Učebne sú vybavené potrebným zariadením- lavice, nové skrinky na 

pomôcky a interaktívne tabule, notebooky.  IKT technikou je vybavená aj školská knižnica a 

priestory chodby. Priestory chodby  sa vhodne využívajú pri besedách, koncertoch či podobných 

spoločných aktivitách školy. V priestrannom parkovom areáli je vybudované pevné pódium, 

ktoré sa  využíva na koncerty a kultúrne vystúpenia. Areál školy sa vylepšil ukončením projektu 

“Modrá škola“ – bolo realizované niekoľko adaptačných opatrení – dažďové jazierko 

s fontánkou, dažďové záhrady, altánok, meteostanica, osadenie nadzemných nádrží na záchyt 

dažďovej vody, výsadba listnatých stromov. Pre športovanie a aktívny pohyb  počas vyučovania, 

realizovania športových aktivít a voľný čas sú v areáli školy umiestnené vonkajšie fitnes 

zariadenia a preliezky využiteľné hlavne pre žiakov 1. stupňa a ŠKD. Pre vytvorenie lepších 

podmienok na športovanie, hlavne atletiku bola opravená atletická dráha, opravené poškodené 

obrubníky a škvárový povrch nahradený antukou. Podobné úpravy boli uskutočnené aj na  

volejbalovom ihrisku, ktoré ešte čaká na doplnenie ochrannými sieťami. Počas prázdnin boli 

vymaľované chodbové priestory na najvrchnejšom poschodí, učebňa 1. a 2. roč. vrchné 

schodiská, toalety pre chlapcov na prízemí, natreté všetky interierové dvere na najvrchnejšom 

podlaží, zborovňa, kancelárie pre riaditeľku a zástupkyňu riaditeľky,  výdajná školská jedáleň, 

chodba a hygienické zariadenie pri jedálni, všetky dvere v tomto priestore. Vo vonkajších 

priestoroch boli obnovené nátery na altánku a prístrešku pre zberné odpadové kontajnery. 

Obnovený náter na ohrade pred školou a vstupných bránach. Počas roka sa žiaci spolu 

s pedagógmi a ostatnými zamestnancami starajú o úpravu areálu školy, rastliny v dažďových 

záhradách. Tento rok väčšiu časť starostlivosti prebrali prevádzkový zamestnanci, ktorí počas 

uzatvorenia školy sa starali o celý areál. 

 

 

8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

8.1 Dotácie  zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce na žiakov v roku 2019 

 

 

Položka Príjem (€)  Čerpanie  Zostatok Použitie prostriedkov    

Dotácia zo štátneho 

rozpočtu  / prenesené 

kompetencie/ 

 

424 696 

 

422 336,35 

 

2 359,65 

Na prevádzku školy 

a mzdy   zamestnancov. 

školy 
Nevyčerpané prostriedky 

z roku 2018 
 

2 561,53 

 

2 561,53 

 

0 

Na prevádzku školy 
 cestovné pre dochádz. ž. 

Vzdelávacie poukazy    4 403   4 403         0 Na záujmovú činnosť. 
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Dotácia na cestovné žiakov    4 692,97   4 502,90   190,07 Cest. pre dochádz. žiakov 

Asistent učiteľa 11 088 11 088 0 Dotácie na asistenta 
Žiaci zo sociál. znev.pros. 100 100 0 Učebné pomôcky 

Škola v prírode  2 000 2 000 0 Dotácia MŠ na ŠVP 

Lyžiarsky výcvik 0 0 0 
 

Učebnice 774 774 0 Nákup učebníc CUJ a  

prvouky 1.a 2. roč. 
Dotácie z rozpočtu obce  

/originálne kompetencie/ 
73 030 73 030 1 100 Na prevádzku a mzdy v  

ŠKD a ŠJ 
Príspevok od rodičov - 

ŠKD 
1 827 1 827 0 Pre potreby ŠKD 

Dotácia na stravné 

zamestnancom 
8 001,28  8 001,28  0  Na prevádzku ŠJ 

Dotácia z úradu práce soc. 

vecí a rod. 
16 775,20 13 167,60 3 607,60   

Odchodné 5 273 5 273 0  

Preplatok plynu 690,76 690,76 0  

 

 

8.2 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy     

       od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť 

 

V zmysle VZN vydaného obcou prispievajú rodičia na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotným zabezpečením ŠKD mesačne sumou 3,50 €. Tieto finančné prostriedky 

boli na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnuté škole pre potreby  ŠKD. 

 
8.3 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia  

  

Na financovanie vzdelávacích aktivít mala škola k dispozícii finančné prostriedky, ktorých výška 

za rok 2019 je v tabuľke. Po dohode so zriaďovateľom bolo 80% prostriedkov použitých na 

osobné náklady a 20% na materiálne zabezpečenie mimovyučovacích aktivít. V minulom 

školskom roku nemohli byť  využité všetky finančné prostriedky pridelené na záujmové 

vzdelávanie, preto Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z. podľa § 9 i  ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej 

situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, 

ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.“ 

Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v 

súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe uvedeného, bolo  možné použiť príspevok na  

riešenie krízovej situácie, napríklad môže ísť o dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky,.... 

Vláda SR schválila dňa 28.4.2020 novelu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a 

školské zariadenia v znení neskorších predpisov – nariadenie vlády č. 105/2020 Z. z. 

Podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení účinnom od 2. 5. 2020 „Záujmové 

vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná 

záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú 

prípravu na povolanie, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo 

školského zariadenia.“, teda bola vypustená požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín. 

Na základe uvedeného školy a ŠZ, ktoré neposkytli v školskom roku 2019/2020 záujmové 

vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín, nemusia finančné prostriedky vrátiť do štátneho 

rozpočtu.  
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8.4 Finančné prostriedky získané od rodičov - zákonných zástupcov žiakov 

 

 Finančnými prostriedkami od rodičov disponuje Rodičovské združenie. Výška príspevku 

je 15,-€ na rodinu. Pri zostavovaní rozpočtu a spôsobe čerpania finančných prostriedkov RZ 

spolupracuje so školou. Z týchto prostriedkov sa financujú niektoré mimovyučovacie aktivity 

školy (karneval, deň detí, olympijsky deň a iné), odmeny za úspešnú reprezentáciu školy, 

cestovné na súťaže.  

Rodičovské združenie disponuje aj financiami získanými z 2% daní fyzických 

a právnických osôb, ktoré sa využívajú na nákup učebných pomôcok športových potrieb, 

výukových programov  a kníh do knižnice. RZ poskytlo škole finančné prostriedky na nákup 

troch nových počítačov do počítačovej učebne a zakúpenie hračiek a stavebníc do ŠKD. 

 

 

 

 

9. Ciele v  koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2019/2020 
  

 Koncepčný zámer školy je rozpracovaný pre školský rok v pláne práce školy. Jeho 

obsahom pre školský rok 2019/2020 boli stanovené  nasledovné úlohy:  

 

1. Kvalita výchovy a vzdelávania, využívanie nových efektívnych foriem práce vo výchovno- 

vyučovacom procese so zameraním na cudzie jazyky a rozvoj IKT. Zamerali sme sa  na rozvoj 

tvorivosti s využívaním nových metód práce. Pre získavanie nových  vedomostí boli využívané 

nielen školské učebnice ale aj encyklopédie, internet / stránky vhodné pre vyučovanie- zborovňa, 

planéta vedomostí, datakabinet, moderná škola, kozmix..../, priame pozorovanie v prírode, 

s poukázaním na  uplatnenie poznatkov v praktickom živote a tým vzbudzovaním záujmu 

o učenie. Vyučovanie cudzích jazykov sme v 5. ročníku posilnili o 1 hodinu  s cieľom skvalitniť 

prípravu pre vyučovanie vo vyšších ročníkoch. Žiaci 7. až 9. ročníka sa učili druhý cudzí jazyk / 

RUJ- NEJ/ v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Pre skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov 

máme zriadené jazykové laboratórium doplnené interaktívnou tabuľou. Svoje zručnosti 

s využívaním IKT žiaci rozvíjali v predmete informatika v 5. až 9. ročníku. Žiaci na 1. stupni 

mali  informatiku  v 3. a 4. ročníku. Počítačovú gramotnosť si žiaci rozvíjali aj v rámci ďalších 

vyučovacích predmetoch ako je fyzika, geografia, biológia či cudzí jazyk. Svoje IKT zručnosti 

žiaci využívajú aj pri E-testovaní, ktoré škola realizuje zapojením sa do projektu „Zvyšovanie 

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

Počas roka si žiaci overili a zdokonalili svoje IKT zručnosti aktívnou prácou počas dištančného 

vzdelávania v období, počas ktorého boli školy uzavreté pre pandémiu. 

 

2. Aktívne vyplnenie voľného času detí s možnosťou navštevovať rôzne mimovyučovacie 

aktvity. V rámci mimovyučovacej činnosti mohli žiaci rozvíjať svoje záujmy v 11 krúžkoch so 

zameraním na šport – futbal, florbal, hádzanú, stolný tenis aj atletiku, rozvoj zručností 

výtvarných a pracovných, dopĺňanie vedomostí z prírodovednej oblasti,  spev a tanec, Žiaci sa 

pod vedením pedagógov zapojili do rôznych vedomostných súťaží, olympiád a športových 

súťaží, kde dosiahli pekné umiestnenia.  Väčšina okresných a krajských súťaží a olympiád sa 

však neuskutočnili pre zákaz stretávania sa väčších skupín a neskôr pre prerušenie vyučovania  

na všetkých školách. (viď tabuľka 5.1) 

 

3. Vytváranie vhodnej školskej klímy s dobrými medziľudskými vzťahmi, zvyšovanie právneho 

vedomia. Triedni učitelia a výchovná poradkyňa sa snažili o vytváranie dobrých triednych 

kolektívov s dobrou spoluprácou. Pri riešení problémov v triede spolupracovali s vedením školy, 
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priestupky žiakov boli konzultované s rodičmi. Pre možnosť zdôveriť sa s problémom ak dieťa 

nevie nájsť pomoc máme zriadenú schránku dôvery. Pre upevňovanie kolektívu zamestnancov 

a vytváranie dobrých vzťahov sme organizovali spoločné stretnutie v období Vianoc.  

 

4. Skvalitňovanie podmienok na výchovu a vzdelávanie, vytváranie dobrých pracovných 

podmienok. Pre možnosť využitia IKT vo vyučovaní a prezentáciu projektov majú učitelia 

v dispozícii potrebnú techniku s pripojením na internet všetky kmeňové učebne sú vybavené 

interaktívnou tabuľou. Vo veľkej miere sa využívala počítačová učebňa a multifunkčná učebňa 

vybavená počítačmi z projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu“. IKT technikou sú 

vybavené aj priestory knižnice a chodby.  Ochrana majetku školy je zabezpečená signalizačným 

zariadením. Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku školy sme do areálu umiestnili 

kamerový systém.  Pre vyučovanie telesnej výchovy sme opravili povrch atletickej dráhy 

a volejbalového ihriska v školskom športovom areáli. Podľa množstva finančných prostriedkov 

sa dokúpili nové učebné pomôcky, tri počítače do počítačovej učebne,  knihy do knižnice, 

materiál a náradie pre činnosť krúžkov.   

 

 

 

10. SWOT analýza školy 

 

 

           SWOT 

 

      analýza školy 

S (silné stránky) 
1. spádová škola 

2. spolupráca s obcou a spoloč. org 

3. množstvo voľnočasových aktivít 

4. školská knižnica 

5. čisté hygienické  prostredie 

6. vybavenosť učební novým 

zariadením – lavice, tabule, 

interaktívne tabule 

7. práca s talentovanými žiakmi 

8 rekonštrukciou budovy  šetrenie  

energie 

9.  počítačová učebňa 

10. multifunkčná učebňa  

11. multifunkčné ihrisko, výmena 

povrchu atletickej dráhy, lepšie 

podmienky na šport 

12. jazykové laboratórium 

doplnené  interaktívnou tabuľou 

13. vonkajšie športové zariadenia  

14. Úprava areálu prostredníctvom 

projektu Modrá škola 

15. zlepšenie internetového 

pripojenia  

W (slabé stránky) 
1. chýba telocvičňa 

2. neodbornosť vyučovania- 

výchovné predmety 

3. nedostatočné priestory kabinetov 

4. športoviská – volejbalové 

ihrisko  

O (príležitosti) 
1. možnosť zapojenia do  projektov 

Environprojekt,  Elektronizácia 

reg. školstva, Elektronické 

testovanie, Moderné vzdelávanie- 

digitálne vzdelávanie pre 

všeobecnovzdelávacie . predmety, 

Moja prvá škola, iné 

2. získať vedúcich krúžkov z radov 

rodičov 

3. možnosti využívania IKT 

a vytvorenie lepších podmienok 

Stratégia SO 
1. získavanie financií z grantov 

2. prehlbovanie spolupráce so  

spoločenskými organiz. v obci, 

3. rozširovať skúsenosti pri 

využívaní IKT vo vyučovaní  

4. podporovať  aktivity v čase 

mimo vyučovania 

5. prehlbovanie spolupráce s obcou 

6. využívanie nových foriem práce- 

projektové vyuč. a pod.   

7. realizovaním projektu Modré 

Stratégia WO 
1. zvýšiť odbornosť vyučovania  

2. využiť spoluprácu s obcou 

postupne dobudovať športový 

areál. 

3. dopĺňať vybavenie školy IKT 

technikou / výmena zastaralých 

počítačov/ 
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4. podporiť kvalitu vyučovania 

prírodovedných predmetov 

a techniky zapojením sa do 

projektov 

školy sa zmenil areál školy, klíma 

školského prostredia, 

 

T (hrozby) 
1. zníženie fyzickej zdatnosti 

žiakov 

2. zníženie záujmu detí o učenie 

3. zhoršenie správania žiakov 

ohrozené vonkajšími vplyvmi 

4. nesprávny hodnotový postoj 

žiakov , neúcta 

 

Stratégia ST 
1. lepšie využitie školského areálu 

na šport 

2. dobrou spoluprácou s rodičmi 

obcou a spol. org. získať jednotné 

pôsobenie všetkých, ktorí 

participujú na výchove a vzdeláv. 

3. rozvíjať regionálnu výchovu pre 

uchovanie ľudových tradícií v obci 

4.  zvýšiť úroveň  výučby cudzích 

jazykov 

5.využiť prostredie školského 

areálu, vytvárať pozitívny vzťah 

k prostrediu v ktorom žijeme 

Stratégia WT 
1.urýchliť dobudovanie športového 

areálu  

2. doplniť vybavenie IKT, uľahčiť 

prístup k informáciám, umožniť 

žiakom prezentovať svoje 

zručnosti s použitím IKT. 

 

 

 

Vypracovali:  Mgr. Mária Pintérová,  riad. školy 

                                                PaedDr. Mária Kuťková 

                                                Ing. Edita Smiešková,  ekonómka 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

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

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

zariadení. 

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

3. Koncepcia rozvoja školy  

4. Plán práce školy na školský rok 2019/2020. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a predmetových komisií. 

6. Plnenie plánu práce výchovného poradcu. 

7. Analýza plnenia úloh koordinátorov VMR, EnV, Prevencie drogových závislostí a  

sociálno- patologických javov 

8. Informácie o  Rade školy pri  ZŠ Sľažany 

9. Plnenie projektu „Zdravá škola“, „Modrá škola“ a realizácia iných projektov 

10. Správa o hospodárení školy za rok 2019 


