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Východiská a podklady: 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu 

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

a školských zariadení. 

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

3. Koncepcie školy  

4. Plánu práce školy na školský rok 2015/2016 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií : MZ – 1.st., PK – prírodovedné predmety, PK – 

spoločensko-vedné predmety. 

6. Ďalšie podklady : správa výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, ŠKD, 

vyhodnotenie krúžkovej činnosti, vyhodnotenie koordinátorov, školská knižnica. 

7. Výsledkové listiny olympiád a súťaží, vyhodnotenie TU. 

8. Správa o hospodárení – v zmysle platných zákonov a nariadení  

9. Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
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1. Základné identifikačné údaje  (§ 2 ods.1písm.a) 

Názov školy Základná škola Beňuš 

Adresa školy 976 64 Beňuš č.250 

Telefón +421 x 486198158 

E-mail zsbenus@zsbenus.edu.sk 

www stránka zs-benus.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Beňuš 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy Ing. Iveta Bartoňková 

Zástupca riaditeľky školy Mgr. Radoslav Kán 

Rada školypri ZŠ Beňuš  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. 

 

Členovia rady školy 

 

Meno Funkcia Zvolený (delegovaný za) 

Ing. Martin Kovalčík  predseda zvolený za rodičov 

Mgr. Darina Matisová podpredseda zvolená za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Dagmar Mihoková člen zvolená za pedagogických zamestnancov 

Anna Faráriková člen zvolená za nepedagogických zamestnancov 

Ján Bačkovský člen zvolený za rodičov 

Viera Košíková člen delegovaný za zriaďovateľa 

Ľubica Šperková člen delegovaný za zriaďovateľa 

Kamil Košík člen delegovaný za obecné zastupiteľstvo 

Alena Pôbišová člen zvolený za rodičov 

Janka Masaryková člen zvolený za rodičov 

 

 

Rodičovské združenie Hron 

 

Rada rodičov vytvorila občianske združenie "Rodičovské združenie Hron" pri ZŠ Beňuš. 

Spravuje príspevky rodičov žiakov, ktorými podporujú aktivity školy. 
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Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 

1.-4.ročník 

 

Mgr. Zuzana Ľuptáková 

 

predmety 1.-4.ročníka  ŠKD 

Prírodovedné predmety Mgr. Radoslav Kán 

 

MAT, FYZ, CHEM, INF, 

GEO,BIO,TŠV, TECH, 

SVP, EKV 

 

Spoločenskovedné 

predmety 

 

Mgr. Dagmar Mihoková 

 

SJL,ANJ, NEJ, 

DEJ,VYV,HUV, VYU, 

OBV 

 

Predsedovia jednotlivých MZ,PK zostavujú plány práce, koordinujú prípravu a realizáciu 

školského vzdelávacieho programu. Zodpovedajú za schválené učebné osnovy, TVVP a 

ďalšie vzdelávanie zamestnancov. 

 

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

 

MZ a PK postupovali podľa vypracovaného plánu činnosti, v ktorom boli rozpracované úlohy 

z plánu práce školy, POP na školský rok 2015/2016 a ostatných platných pedagogických 

dokumentov. Prioritou práce metodických orgánov boli  analýzy dosiahnutých výsledkov 

žiakov, prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu.  

Zvýšená pozornosť v tomto školskom roku bola venovaná rozvíjaniu kľúčovýchkompetencií 

žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Úlohou je skvalitniť prácumetodických orgánov v 

úsilí o zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v skupinepríbuzných predmetov so 

zameraním na celkove zvýšenie úrovne kvality čítaniav slovenskom jazyku a vo všetkých 

predmetoch na ďalšie skvalitňovanie čítanias porozumením.Potrebné je naďalej zlepšovať 

úroveň prípravy žiakov primárneho i nižšieho stredného vzdelávania najmä v matematike, 

slovenskom jazyku, ale aj v prírodovedných predmetoch. 

Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave žiakov 5. a 9.ročníka na celoslovenské testovanie. 

Je potrebné dosiahnuť výsledky na úrovni predchádzajúcich rokov. Je potrebnévo väčšej 

miere zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaži najmä v matematike.Záujem žiakov 

pre účasť na týchto súťažiach klesá. Žiakom viac vyhovujú súťaže on-line cez PC. 

 

MZ 1.- 4.ročník  pod vedením Mgr. Zuzany Ľuptákovej 

 

Činnosť metodických orgánov bola  zameraná  na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí 

a žiakov a vykonanie dôslednej analýzy zistení. 



6 

 

Nedeliteľnou súčasťou práce na I.stupni sú triedne projekty, ktoré dávajú priestor pre rozvoj 

osobnosti každého jednotlivca, učia spolupráci, zodpovednosti za vlastné činy, dávajú priestor 

pre sebahodnotenie žiaka. Spätnou väzbou zvládnutia projektu je grafické hodnotenie 

každého žiaka v triede na nástenkách, ktoré  obohacuje prostredie tried.  

 

Trieda Projekt  

 

Zodpovednosť 

I. "Štrbavá opička v I. triede" 

Projekt s alternatívnymi prvkami vo VVP a  prvkami 

ITV 

Mgr.S. Gašperanová 

II. „Dopraváčik Lukáš všetko nám ukáž" Projekt s 

prvkami ITV zameraný na získanie základných 

školských vedomostí  a zručností 

Mgr. D. Matisová 

III. „ Na potulkách s deduškom" 

Projekt s ITV a Lego, zameraný na osobnostný rast 

žiaka, s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Mgr. Z. Ľuptáková 

IV. „Štvrtácka plavba za poznaním" 

Projekt s alternatívnymi prvkami vo VVP a prvkami 

ITV 

Mgr. M. Murgašová 

III. 

IV. 

,,Osmijanko" 

Celoslovenská čitateľská súťaž zameraná na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni 

základných škôl.Prebieha prostredníctvom spolupráce s 

pedagógmi základných škôl a knihovníkmiz celého 

Slovenska, ktorí sú koordinátormi súťaže. 

Mgr.Z.Ľuptáková 

Mgr. M. Murgašová 

 

Na zasadnutiach členovia MZ riešili množstvo úloh a problémov. Jednou z nich bola aj 

analýza Testovania 5 žiakov 5.ročníka, z ktorej vyplynuli nasledovné opatrenia. 

 

Matematika: 

 dôrazne sa venovať čítaniu s porozumením; 

 riešiť zložené slovné úlohy a problémové úlohy; 

 trénovať  odhad; 

 zamerať sa na úlohy s kombinatorikou. 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

 dôrazne sa venovať čítaniu s porozumením; 

 upevňovať určovanie slovných druhov a ich gramatických kategórií; 

 zamerať sa na úlohy s výberom možností ( ich riešenie vylučovacou metódou ); 

 ujasniť si charakteristické vlastnosti a vedieť definovať : vizitku, inzerát, reklamu, 

pozvánku. 
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Úskalia: 

 vzájomné hospitácie – nastalo zlepšenie – vedúca MZ uskutočnila 2 hospitácie; 

 ľahostajný postoj žiakov voči známkam; 

 zaznamenávame agresívne prejavy v správaní; 

 odovzdávanie skúseností a rád vyučujúcimi; 

 obohacovanie sa o nové metódy a formy práce kolegovia navzájom; 

 práca s interaktívnou tabuľou  so  žiakmi; 

 využívanie školskej knižnice na hodinách čítania; 

 využívanie jazykovej učebne; 

 nezáujem rodičov o vyučovacie výsledky detí. 

 

Prínos, zlepšenie: 

 zlepšenie úrovne čítania  - pestovanie vzťahu ku knihe od najnižších ročníkov, návštevy 

školskej knižnice, viac vypožičaných kníh; 

 pestovanie vzťahu k prírode prostredníctvom hodín prírodovedy; 

 práca asistenta – pomoc slaboprospievajúcim žiakom; 

 pozitívne možno hodnotiť rozvoj estetického cítenia (výzdoba tried, vedenie žiakov 

k tvorivosti, nápaditosti...); 

 zapojenie   žiakov do matematických súťaží, recitačných súťaží; 

 využívanie interaktívnej tabule učiteľmi; 

 malý počet žiakov v triedach dával obrovskú šancu pre individuálny prístup; 

 správne využívanie voľného času prostredníctvom krúžkov, návšteva ZUŠ sa stali 

prínosom pre život žiakov; 

 projekty venované čítaniu, prírodovede, vlastivede – vlastná práca žiakov prostredníctvom 

ppt prezentácií; 

 bohatá mimoškolská činnosť; 

 analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov; 

 priebežné vyhodnocovanie triednych projektov; 

 grafické hodnotenia žiakov prostredníctvom projektov; 

 spätná väzba výchovných problémov žiakov  ; 

 rozvoj čitateľskej gramotnosti; 

 posun vo finančnej gramotnosti; 

 elektronizácia dokumentácie – EŽK, ETK. 

 

 

PK prírodovedné predmety pod vedením Mgr.RadoslavaKána 

 

Ciele činnosti predmetovej komisie vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov  

na školský rok 2015/2016 pre vyučovanie príslušných predmetov, boli rozpracované 

v Školskom vzdelávacom programe na školský rok 2015/2016, v Pláne práce školy na školský 

rok 2015/2016: 

 

 činnosť predmetovej komisie bola zameraná na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a 

žiakov a vykonávanie dôslednej analýzy zistení, 
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 využívali sme v praxi pri realizácii sebahodnotiaceho procesu výstupné materiáy 

národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace 

procesy a rozvoj školy“, 

 využívali sme informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 

www.globalnevzdelavanie.sk, 

 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k 

životnému prostrediu, 

 aktívne sme sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl, posilnili sme 

výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovali sme aktivity a programy na 

podporu zdravia a zdravého životného štýlu,rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a 

výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť 

a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, 

 realizovali sme aktivity na podporu finančnej gramotnosti, 

 na podporu výučby finančnej gramotnosti sme využívali centrálny informačný portál 

MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy 

 rozvíjali sme informačnú a digitálnu gramotnosť a kompetencie žiakov, 

 využívali sme digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom, 

 podieľali sme sa na realizácii aktivít vyplývajúcich z účasti školy v národných projektoch. 

 

Vstupné a výstupné previerky boli realizované vo všetkých triedach. Klasifikácia bola 

realizovaná podľa schválenej klasifikačnej stupnice. Na zasadnutiach predmetovej komisie 

bola priebežne prevedená podrobná analýza zistených nedostatkov. Realizácia navrhnutých 

opatrení na zlepšenie výsledkov bola monitorovaná.  

 

Návrhy na dosahovanie dobrých výsledkov v budúcnosti 

Vo vyučovaní matematiky: 

 priebežne odstraňovať nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, dôraz klásť na 

skôr získané vedomosti a zručnosti, neustále ich opakovať, 

 využívať aktivizujúce metódy, 

 viac času venovať riešeniu netradičných a  problémových úloh (aj v rámci záujmových 

útvarov zameraných na matematiku), 

 v kontrolných prácach zadávať úlohy nielen s tvorbou odpovede, ale aj s výberom 

odpovede,  

 väčší dôraz dávať na správnu a samostatnú analýzu zadania úloh, 

 motivovať žiakov k účasti na rôznych matematických súťažiach vrátane matematickej 

olympiády. 
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Projekty: 

Trieda Projekt  

 

Zodpovednosť 

V. „Hravo ži zdravo" - celoslovenský internetový 

kurz 

Cieľ:  získať  nielen zdravé, ale aj kultúrne návyky 

formované poznatkami z histórie, vedy či výtvarnej 

kultúry. 

 

Ing. I.Bartoňková 

VIII. "Moja finančná spoločnosť" 

Cieľ: využiť vedomosti z matematiky, rozvoj 

finančnej gramotnosti, využiť poznatky 

z informatiky pri výrobe reklamného šotu. 

Mgr. V.Lilková 

 

PK spoločenskovedné predmety pod vedením Mgr.DagmarMihokovej 

V priebehu roka sa členovia PK snažili zavádzať moderné informačné a komunikačné 

technológie (IKT) do výchovno-vzdelávacieho vyučovacieho procesu v jednotlivých 

predmetoch (prezentácie, práca s internetom, videoprojekcia). Využívali elektronickú žiacku 

knižku, elektronickú triednu knihu a všetky výhody interaktívnej tabule.  

Analýzastavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 je 

uskutočnená na základe vyhodnotenia výstupných testov a diktátov, ktoré sú súčasťou príloh a 

analýz členov PK za jednotlivé predmety. 

Predpísané učivo vyučujúci v plnom rozsahu prebrali, tematické výchovné plány boli vo 

všetkých predmetoch a ročníkoch splnené, napísali a vyhodnotili sa kontrolné diktáty 

a predpísané písomné práce, výstupné testy a výstupné diktáty zo slovenského jazyka v 5. - 9. 

ročníku. 

Na základe analýzy a výsledkov správy ŠŠI sme navrhli nasledovné opatrenia v návrhy: 

 dbať vo vyučovaní na sebahodnotenie žiakov; 

 rozvíjať pri činnosti na vyučovacích hodinách vyššie myšlienkové operácie; 

 overovať na konci hodiny ciele vyučovania podľa stanovených kritérií; 

 pri zadávaní úloh využívať vnútornú diferenciáciu žiakov triedy; 

 rozvíjať sociálne a národné kompetencie; 

 vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie s využitím IKT; 

 vypracovať ročníkový projekt; 

 využívať interaktívne testy ALF. 

 

Aj v budúcom školskom roku sa chcú členovia PK zapájať do projektov a rôznych 

vzdelávacích aktivít, ktorými by si rozširovali svoju odbornú kvalifikáciu a profesijne tak 

rástli. Priebežne chcú študovať dostupnú odbornú literatúru a tlač, sledovať aktuálne 

internetové stránky a oznamy týkajúce sa ich profesionálnej orientácie. Ich cieľom je 
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využívať aktivizujúce metódy a formy práce, vhodné pomôcky a didaktickú techniku, a tak 

rozvíjať u žiakov myslenie, tvorivosť a schopnosti vyjadrovať sa. 

 

 

Výchovná poradkyňa 

 

V školskom roku 2015/2016výchovná poradkyňa  vykonávala svoju činnosť  podľa plánu VP 

a zabezpečovala úlohy „harmonogramu úloh k prijímaciemu konaniu na stredné školy“.  

 

Práca so žiakmi:  

 zabezpečovala pravidelné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých školách 

prostredníctvom násteniek, 

 sprostredkovala stretnutia zástupcov stredných škôl so žiakmi 9. ročníka, 

  pomocou programu „Proforient“ priebežne zadávala, aktualizovala a exportovala údaje 

žiakov 9. ročníka do výpočtového strediska v Banskej Bystrici,  

 informovala  žiakov o dňoch otvorených dverí, zabezpečila som besedy s náborovými 

pracovníkmi,  

 viedla  individuálne pohovory so žiakmi, ktoré sa týkali voľby strednej školy,  

 vyplnila a odoslal som prihlášky na stredné školy, 

  s ôsmakmi vyplnila vstupné údaje týkajúce sa prihlášok na stredné školy,  

 riešila  výchovné problémy žiakov prostredníctvom zápisov, pohovory s rodičmi. 

 

Špeciálny pedagóg 

 

Zdravotne znevýhodnení žiaci so špeciálno-pedagogickými problémami mali na našej škole  aj v 

tomto školskom roku vytvorené také podmienky, aby mohli podávať čo najlepšie výkony. Počas 

celého školského roka s nimi pracoval špeciálny pedagóg a tri asistentky učiteľa. V tomto školskom 

roku sme mali 12 integrovaných žiakov. 

Práca špeciálneho pedagóga zahŕňala: 

 konzultácie s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi ohľadom vzdelávania integrovaných 

žiakov 

 konzultácie s rodičmi integrovaných žiakov 

 konzultácie s poradenskými centrami 

 spolupráca s triednymi učiteľmi pri vypisovaní žiadostí o psychologické  vyšetrenie u žiakov 

 účasť na zasadnutiach MZ ,  vrátane spoločného MZ s MŠ Beňuš    

 účasť na zápise prvákov – pozorovanie budúcich žiakov pri rôznych činnostiach 

 inštruktáž rodičov o správnom vedení budúcich prvákov, rozvoj rečových zručností 

 vypracovanie IVP a doplnenie IVP 

 individuálnu prácu s integrovanými žiakmi podľa možností rozvrhu hodín a podľa potreby 

žiakov počas celého   školského roka 

 individuálna práca so žiakmi, ktorí mali problémy v učení, ale neboli to žiaci so ŠVVP 

 individuálne vzdelávanie a koordinácia vzdelávania v rámci kmeňovej triedy (1 žiak) 

 vedenie pedagogickej dokumentácie – triedna kniha, týždenný záznamník   
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 starostlivosť o osobné spisy všetkých integrovaných žiakov a dokumentáciu, ktorá je potrebná 

k integrácii. 

 

 

Vnútroškolskákontrola 

 

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na praktické plnenie cieľa humanizácie výchovy 

avzdelávania, zisťovanie úrovne vyučovania, odbornosti, využívanie netradičných foriem 

ametód práce, plnenie školského vzdelávacieho programu školy, dodržiavanie vnútorných 

noriem a predpisov. 

Na našej škole sme využívali vtomto smere riadené rozhovory, nepriame apriame 

pozorovanie, klinickú supervíziu (hospitácie), vstupné a výstupné  previerky, kontrolu 

povinnej dokumentácie, analýzy, napr. stav a úroveň dozorov (chodba, jedáleň, 

brána),nástupu do zamestnania a na vyučovacie hodiny, úroveň prosperity žiakov, ich 

správanie, úspešnosť vjednotlivých predmetoch.  

 

Pozitíva zistené pri hospitáciách: 

 využívanie netradičných foriem vyučovania, 

 využívanie aktivizačných metód vyučovania,  

 využívanie projektového vyučovania, 

 efektívne využívanie IKT vo vyučovacom procese, 

 otvorenosť pri riešení problémov v niektorých triedach sučiteľmi, 

 dobrá informovanosť žiakov ospôsobe hodnotenia prospechu  na niektorých predmetoch,  

 tvorivosť učiteľov vo vyučovacom procese. 

 

Zistené nedostatky a problémy: 

 nedostatočné overovanie cieľa hodiny v závere  vyučovacej hodiny (nedostatočný čas), 

 rezervy v sebahodnotení žiakov, 

 nedôslednosť pri riešení problémov, niekedy aj prehliadanie problémov,  

 zlá informovanosť žiakov o spôsobe hodnotenia prospechu  na niektorých predmetoch, 

 zapisovanie vyššieho počtu známok do elektronickej žiackej knižky v jeden deň,  

 nedostatočná disciplína žiakov na vyučovacích hodinách (hluk a krik počas vyučovacích 

hodín), 

 neskoré nástupy na dozory alebo vynechanie dozorov, 

 neohlásené výmeny vyučovacích hodín, 

 nedôsledné zapisovanie do ETK. 

 

Návrh na odstránenie zistených nedostatkov: 

 

 činnosť metodických orgánov zamerať v zvýšenej miere na zvyšovanie úrovne 

vyučovacieho procesu, 

 zisťovať spätnú väzbu oúrovni vyučovania formou hospitácií, anonymných dotazníkov, 
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  vzájomná pomoc medzi učiteľmi formou vzájomných hospitácií, otvorených hodín, 

komentovaných hodín. 

 

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

Počet žiakov školy:147Počet tried: 9 

V škole bolo na konci školského roku spolu  12začlenených žiakov, z nich jeden žiak 

deviateho ročníka bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Žiakovi sa venovala  

Mgr.M.Kršáková4 hodiny týždenne v stredu, dochádzal do školy s rodičom. Žiaka sme sa 

snažili počas roka začleňovať medzi spolužiakov.Začlenení žiaci boli hodnotení podľa prílohy 

č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011. 

Štyria žiaci mali vydané rozhodnutie o plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí. Jeden 

žiak 1.ročníka vykonal komisionálne skúšky a postúpil do vyššieho ročníka. 

 

Ročník 

Stav k 15.9.2015 Stav k 30.6.2016 

p
o
če

t 

ži
a
k

o
v

 

d
ie

v
ča

tá
 

ch
la

p
ci

 

za
čl

en
en

í 

Š
K

D
 

p
o
če

t 

ži
a
k

o
v

 

d
ie

v
ča

tá
 

ch
la

p
ci

 

za
čl

en
en

í 

Š
K

D
 

1. 16 7 9 0 13 16 7 9 0 13 

2. 11 5 6 0 9 13 6 7 0 9 

3. 19 9 10 1 17 19 9 10 1 17 

4. 14 8 6 3 11 14 8 6 3 11 

5. 15 7 8 3 0 15 7 8 3 0 

6. 17 12 5 0 0 18 13 5 0 0 

7. 16 7 9 0 0 16 7 9 0 0 

8. 18 10 8 2 0 18 10 8 2 0 

9. 18 8 10 3 0 18 8 10 3 0 

Spolu  144 73 71 12 50 147 75 72 12 50 
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3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ(§ 2 ods.1písm.c) 

 

Z celkového počtu zapísaných 

Spolu 

Z toho 

dievčatá 

 

Odklady 

 

Z toho 

dievčatá 

 

Nezaškolení 

v MŠ 
Počet tried 

13 3 2 0 0 1 

 

 

4. Údaje o prijatých žiakoch na stredné školy(§ 2 ods. 1 písm.d) 

 

V školskom roku 2015/2016 ukončilo školskú dochádzku 18 žiakov 9.ročníka. Všetci žiaci 

9.ročníka boli prijatí na stredné školy. 

Talentové skúšky absolvovali 2 žiačky s úspešným výsledkom.  

Profesionálnejorientácii žiakov bola venovaná pozornosť zo strany VP, TU, poradenských 

zariadení (CPPPaP v Brezne), ÚPSVaR v Breznev rámci besied, Dní otvorených dverí, 

konzultačných hodín. 

ÚPSVaRBrezno organizoval pre žiakov končiacich školskú dochádzku projekt Burza 

informácií, vzdelávania a zamestnanosti, kde mali žiaci možnosť získať informácie o štúdiu 

na školách nielen z okresu Brezno, ale aj Banská Bystrica. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o rozmiestnení všetkých žiakov končiacich základnú školu, 

spolu 18.  

Názov školy Počet žiakov 

Gymnázium Brezno 1 

Súkromné gymnázium Podbrezová 2 

Obchodná akadémia  Brezno 1 

SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1 

SOŠ lesnícka Banská Štiavnica 1 

SŠ-SOŠ automobilová B. Bystrica 3 

Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok 2 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno 1 

SOŠ techniky a služieb Brezno 3 

SŠ-SOŠ elektrotechnická B.Bystrica 1 

SOŠ Pod Bánošom B. Bystrica 1 

OU V. Gaňu B. Bystrica 1 

Spolu 18 
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5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov(§ 2 ods. 1 písm.e) 

Celkový prehľad prospechu žiakov v školskom roku 2015/2016 

 prospelo % neprospelo % neklasifik. Opravné 

skúšky 

I.stupeň 62 100 0 0 0 0 

II.stupeň 81 98,78 1 0,012 0 0 

Spolu 143 99,31 1 0,007 0 0 

 

 

Správanie žiakov 

 

Úroveň správania a konania väčšiny žiakov je veľmi dobrá. 

Dôležitou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu je správanie žiakov, ktoré je 

ovplyvňované rodinou,školou, masovo-komunikačnými prostriedkami, ale aj vplyvmi, ktoré 

často znehodnocujú výchovnú prácuškoly. 

V tomto školskom roku neboli  udelené znížené známky zo správania.To však neznamená, že 

so správaním všetkých žiakov sme spokojní. Často sme tolerantní k priestupkom žiakov, 

nepovažujeme za potrebné ich riešiť, čo sa nám môže vypomstiť.  Práve preto je potrebné 

zlepšiť prácu triednych učiteľov a výchovného poradcu, triednické hodiny venovať týmto 

problémom a taktiež zlepšiť aj komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi.  

Vo zvýšenej miere bude nutné v budúcom školskom roku venovať sa problematike 

šikanovania medzi žiakmi a prejavy tohto správania odhaliť a riešiť, prípadne potrestať hneď 

v zárodku. 

Častou príčinouproblémového správania niektorých žiakov je málo podnetné rodinné 

prostredie,zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa, emocionálna absencia, 

zaneprázdnenosťrodičov, nedostatok kontroly, negatívny príklad, spochybňovanie autority 

učiteľa predžiakom, v ojedinelých príkladoch i snaha neobjektívne, nekriticky obhajovať 

dieťa zo stranyrodiča, či neodborné zasahovanie a posudzovanie kompetencií pedagóga. 

I napriek týmto ojedinelým skúsenostiam môžeme hodnotiť spoluprácu s rodičmi pozitívne a 

vo väčšine prípadov na príkladnej úrovni. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť prácutých 

pedagógov, ktorí pri riešení problémov v komunikácií so žiakmi i rodičmi konajúasertívne v 

súlade s profesionálnou etikou. Záverom treba konštatovať, že i napriekniektorým 

objektívnym dôvodom sú výsledky v prospechu či správaní adekvátne mierezodpovednosti a 

celkových osobnostných kvalít pedagógov po stránke odborno - metodickejbez ohľadu na 

dĺžku pedagogickej praxe. 

Stupeň 1 2 3 4 pochvala 

RŠ 

pochvala 

TU 

Výchovné 

opatrenie 

RŠ 

Výchovné 

opatrenie 

TU 

I.stupeň 62 0 0 0 1 0 0 0 

II.stupeň 82 0 0 0 6 0 0 1 

Spolu  144 0 0 0 7 0 0 1 
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Prospech žiakov 

Komplexnejšie je možné reálnosť hodnotenia s kvalitou dosahovaných výsledkov posúdiť 

analýzou v metodickýchorgánoch. Pozitívne možno hodnotiť výsledky individuálne 

začlenených žiakov so ŠVVP .Všetci 12 žiaci prospeli.  

Trieda SPR SJL ANJ NEJ DEJ FYZ CHEM GEO BIO PRI INV INF MAT VLA EKV OBN 

I.A 1,0 1,46           1,46    

II.A 1,0 1,69        1,31 1,0  1,46 1,15   

III.A 1,0 1,68 1,63       1,68 1,0  1,74 1,63   

IV.A 1,0 2,00 1,86       1,85 1,0  1,86 1,86   

V.A 1,0 1,80 1,67  1,47   2,00 1,93   1,40 2,20  1,00  

VI.A 1,0 2,61 2,22 2,22 2,06 2,11 2,17 2,67 2,67   1,11 3,11   1,89 

VII.A 1,0 2,27 2,27 2,07 2,27 1,53 1,53 2,40 2,27   1,33 2,60   2,07 

VIII.A 1,0 2,78 2,33 2,44 2,00 1,78 1,94 2,22 2,67   1,39 2,67   2,17 

IX.A 1,0 2,88 2,65 2,24 2,41 2,00 2,06 2,06 2,41   1,59 2,88   2,18 

Ø 1,0 2,13 2,09 2,24 2,04 1,86 1,93 2,27 2,39 1,61 1,00 1,36 2,22 1,55 1,00 2,07 

 

Trieda PrV VYU DOV PRO SVP TECH  TSV  TEV  VYV HUV PRIEMER TRIEDY 

I.A    1,31   1,00  1,0 1,0 1,21 

II.A   1,00     1,00 1,0 1,0 1,18 

III.A        1,00 1,0 1,0 1,37 

IV.A 1,00       1,00 1,0 1,0 1,44 

V.A      1,00 1,00  1,0 1,0 1,46 

VI.A       1,00  1,0 1,17 2,00 

VII.A     1,00  1,00  1,0 1,07 1,78 

VIII.A      1,61 1,06    2,08 

IX.A  1,18     1,12    2,13 

Ø 1,0 1,18 1,00 1,31 1,00 1,1,31 1,03 1,00 1,00 1,03 1,54 

 

Dochádzka žiakov 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok spolu 9103vyučovacích hodín, čo je 63,21hodiny 

na jedného žiaka. V tomto školskom roku počet vymeškaných hodín proti vlaňajšiemu roku 

klesol o 409 hodín. Výrazne najhoršiu dochádzku v tomto školskom roku majú žiaci 9.triedy 

(chorobnosť, ale vo veľkej miere aj vymeškávania z dôvodu návštevy stredných škôl, 

vybavovaniu dokladov, ospravedlneniu rodičmi). V tomto školskom roku sme mali až 26 

neospravedlnených hodín, tento počet nám stúpol oproti vlaňajšiemu roku o 20 hodín. 
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Aj keď najčastejšou príčinou vymeškávania sú objektívne príčiny chrípkové ochorenia,  

návštevy zubného lekára, alergie, žalúdočné problémy a dlhodobý pobyt v nemocnici bez 

návštevy školského zariadenia pri nemocnici, v pozitívnej motivácii žiakov k zdravému 

spôsobu života chceme v budúcom školskom roku pristupovať aj formou súťaže. 

Ročník Ospravedlnené  hodiny Neospra-

vedlnené  

hodiny 

Priemer   
na žiaka I.polrok II.polrok Spolu Priemer na 

žiaka 

1. 225 561 786 60,46 4 0,31 

2. 246 424 670 51,54 0 0,00 

3. 397 809 1206 66,18 0 0,00 

4. 453 469 922 65,86 0 0,00 

5. 296 607 903 60,20 2 0,10 

6. 509 678 1187 65,94 1 0,06 

7. 343 416 759 50,60 6 0,40 

8. 460 691 1151 63,94 1 0,06 

9. 693 826 1519 89,35 12 0,71 

 

Spolu 

 

3622 

 

5481 

 

9103 

 

63,21 

 

26 

 

0,18 

 

 

TESTOVANIE 5 - 2015 (počet testovaných žiakov: 2) 

 

Tabuľka: Výsledky Testovania 5-2015 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Matematika 

Priemerná úspešnosť v % 

ZŠ Beňuš 68,89 66,67 

SR 66,62 61,99 

Rozdiel priemernej úspešnosti 

školy oproti  národnému 

priemeruv % 

+2,27 +4,68 
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TESTOVANIE 9 - 2016(počet testovaných žiakov: 17) 

 

Svýsledkami žiakov 9. ročníka nie sme spokojní, v oboch testovaných predmetoch sme 

dosiahli horšie výsledky, ako bol  celoslovenský priemer.  

Výsledky z MATEMATIKY: 

 

Priemerný počet bodov školy 

 

8,8 

 

Úspešnosť školy v % 

 

44,1 

 

Celoslovenský priemer 

 

10,6 

 

Celoslovenský priemer v % 

 

52,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti 

školy oproti  národnému 

priemeru v % 

 

- 8,7 

 

Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 

 

Priemerný počet bodov školy 

 

14,0 

 

Úspešnosť školy v % 

 

56,0 

 

Celoslovenský priemer 

 

 

15,6 

 

Celoslovenský priemer v % 

 

62,6 

Rozdiel priemernej úspešnosti 

školy oproti  národnému 

priemeruv % 

 

- 6,6 

 

Tabuľka: Porovnanie výsledkov Testovanie 9-2015 a Testovanie  9-2016 

 

Priemerná úspešnosť v % 

školský rok 

2014/2015 

školský rok 

2015/2016 

školský rok 

2014/2015 

školský rok 

2015/2016 

 Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

ZŠ Beňuš 58,86 44,1 72,54 56,00 

SR 52,68 52,8 62,58 62,6 

6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov(§ 2. ods. 1 písm. f) 

Vyučovanie na I. stupni v 1.ročníku sa uskutočňovalo podľa iŠkVP ISCED 1, v 2.- 4.ročníku 

sa uskutočňovalo podľa schváleného ŠkVP ISCED 1. Na II. stupni sa vyučovalo v 5. ročníku 

podľa schváleného a iŠkVP ISCED 2 a v ročníkoch 6. - 9. podľa ŠkVP ISCED 2. 
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Tzv. voliteľnými hodinami sme posilnili hlavne predmety, ktoré sú v povinnej časti ISCED 1 

a ISCED 2.Predmety zavedené školou –dopravná výchova a ekologická výchova. 

 

7. Zamestnanci  (§ 2. ods. 1 písm. g) 

Personálne obsadenie školy je kvalifikované a stabilné. Kmeňoví zamestnanci majú TPP. 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí 

zamestnanci 

Spolu  

 

18 

 

4 

 

22 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

I.stupeň – nekvalifikovane sa vyučovala informatická výchova 3 hodiny týždenne a 4 hodiny 

telesná výchova. 

II.stupeň - nekvalifikovane sa vyučoval anglický jazyk 20 hodín týždenne,  telesná výchova 

10 hodín týždenne, technika 2 hodina týždenne, občianska náuka 3,5 hodiny týždenne. 

Kariérový stupeň pedagogický zamestnanec 

1. Začínajúci PZ 1 

2. Samostatný PZ 10 

3. PZ s prvou atestáciou 7 

4. PZ s druhou atestáciou 0 

Celkom: 18 

 

8. Vzdelávanie zamestnancov  (§ 2. ods. 1 písm.h) 

Oblasť zvyšovania odbornosti našich PZ patrí medzi naše silné stránky. Vzdelávanie 

prebiehalo podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a ročného plánu vzdelávania.Okrem toho 

absolvovali zamestnanci rôzne semináre, školenia, porady. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 4 

2.kvalifikačná skúška 0 2 

štúdium školského 

manažmentu 

3 0 
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doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské pedagogické 14 0 

vysokoškolské nepedagogické 3 0 

 

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

Prípravu žiakov na súťaže a olympiády považujeme za integrálnu súčasť vyučovacieho 

procesu. Aj tento školský rok môžeme s uspokojením konštatovať, že naši žiaci dosiahli 

veľmi pekné výsledky.Zúčastnili sme sa množstva súťaží a olympiád, športových súťaží. 

Niektoré sme si sami organizovali. Každý rok stúpa počet súťaží, ktorých sa zúčastňujeme aj 

prostredníctvom internetu. 

Na základe vypracovaného plánu sme postupne v priebehu roka plnili jednotlivé úlohy. Škola 

poskytovala veľké množstvo činností (krúžky, rôzne aktivity, akcie školy, besedy). 

Mesiac Názov 

september Privítanie prvákov 

Deň eura  

Jesenné tvorivé dielne 

Európsky deň jazykov 

Svetový deň srdca 

Odstráň obezitu športové naj... popoludnie 

X. Svet deň zvierat – Lego  vo VVP  a krúžkovej činnosti 

Deň jablka - pohybom proti obezite 

Výstava kníh 

„ Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku 

Medzinárodný deň školských knižníc – záložka spája školy 

Mesiac úcty k starším 

Deň úsmevu 

Deň ovocia 

Svetový deň výživy - tematický týždeň 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, k Medzinárodnému dňu 

školských knižníc   

Čítajme si ! – čitateľský maratón 

Cezpoľný beh  o Putovný pohár starostu obce Beňuš 

XI. Dúhový týždeň- dúhové pastelky 

Lampiónový sprievod  - týždeň boja proti drogám 

Učíme sa s Legom– Lego počas celého dňa    

Európsky týždeň boja proti drogám 

Stolnotenisový turnaj 

XII. Deň boja proti AIDS 

Mikuláš – „Malí veľkým, veľkí malým“ 

Vianočné tvorivé dielne spojené s vianočnými trhmi 
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Vianočná besiedka 

Vianočný večierok 

I. Pasovaniežiakov1. ročníka za čitateľovškolskej knižnice 

Zimná olympiáda                                                  

Kniha od Ježiška – hodiny čítania                      

Lyžiarsky výcvik 

II. Karneval   

Valentínska pošta 

15.2. – Deň osamelých – kreslenie obrázkov        

III. Návšteva knižnice                                                  

Literárny kvíz   - O čom čítame? 

„Rozprávkový deň" - deň ľudovej rozprávky 

Výstava kníh 

Leporelo 

Svetový deň vody 

Rozprávkový chodník 

IV. Nocs Andersenom – noc v knižnici 

Vyhodnotenie najkrajšej detskej knihy - Medzinárodný deň detskej knihy                          

Slávik školy                                                           

Deň ZEME 

Zápis do 1.ročníka 

Deň narcisov 

Medzinárodný deň tanca – celoškolská súťaž 

V. Deň matiek - príprava programu 

Medzinárodný deň mlieka - tematický týždeň 

Svetový deň atletiky - celoškolská športová súťaž 

Beseda o závislostiach 

Počítačová súťaž školy 

VI. MDD 

Čitateľský maratón so Slovenskou asociáciou knižníc 

Indiánsky deň 

„Hlas školy“  -spev moderných piesní                   

Výstavka s fyzikálnymi experimentmi pre žiakov v škole 

 

 

Relácie školského rozhlasu 

 

Názov relácie Učiteľ 

 

Mgr. D. Mihoková Deň úsmevu 

K výročiu narodenia Ľ.Štúra 

Tolerancia / dúhové dni/ 

Mgr. J.Herichová Zdravá výživa 

Mgr. S.Gašperanová Medzinárodný deň školských knižníc 

Mgr. Z. Ľuptáková Deň jablka 



21 

 

Deň € 

Mgr. M.Kršáková M.R.Štefánik 

Mgr. M.Murgašová Mesiac úcty k starším 

Fašiangy 

Mgr.V. Lilková Halloween 

Vianoce 

Fašiangy 

 

Aktivity školskej knižnice  - Mgr.SlavomíraGašperanová 

 

Október: 

 Čítaj, spoznaj, uč sa, vytváraj a zabav sa! - podujatie k Medzinárodnému dňu školských 

knižníc.  

 Záložka spája školy - „Múdrosť ukrytá v knihách“ - výmena záložiek do knihy so 

školou v Kotešovej, okres Bytča. 

 Čítame s Osmijankom -  projekt, do ktorého sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením 

Mgr.Z. Ľuptákovej a Mgr.M.Murgašovej. 

 Stará mama, starý otec prečítaj mi rozprávku- starí rodičia sa stávali súčasťou 

vyučovacieho procesu, čítali deťom a s deťmi. 

 

Január: 

 Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice - Písmená, slabiky, slová, vety, texty 

knihy - po sľube čitateľa každého jedného prváčika štvrtáci pasovali, za nového čitateľa 

školskej knižnice. 

 

Marec: 

 O čom čítame?  - súťažné kvízy, pri ktorých si žiaci 1. a 2. stupňa preverili  pozorné 

počúvanie a čítanie.  

 16. marec  2014 Deň ľudovej rozprávky – pri príležitosti narodenia Pavla Dobšinského. 

 Návšteva školskej knižnice – žiaci si mohli prezrieť a vypožičať najnovšie, najčítanejšie, 

najkrajšie, najzaujímavejšie a najvzácnejšie tituly našej školskej knižnice. 

 Súťaž o najkrajšiudetskú knihu 

 Týždeňhlasnéhočítania. 

 

Apríl: 

 Noc s Andersenom 2016 - noc v školskej knižnici 

 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu knihu 

 

Jún: 

 Čítajme si –čitateľský maratón. 
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Počas celého školského roka prebiehalasúťaž o najaktívnejšieho čitateľa (trieda). V tomto 

školskom roku boli žiaci prvého stupňa naozaj aktívnymi čitateľmi a spolu s pani učiteľkami 

druháci, tretiaci, štvrtáci prečítali po 6 kníh. 

Ďalej sa v priebehu roka konali výstavky kníh spojené s predajom. 

 

 

Aktivity školského klubu detí 

 

ŠKD je školské zariadenie ktoré sa stará o výchovu detí v čase mimo vyučovania. ŠKD 

združuje detí 1. – 4. ročníka. Výchovná činnosť nie je pokračovaním vyučovania, zabezpečuje 

oddych, relaxáciu a zmysluplné využitie voľného času. Činnosť ŠKD prispieva k výzdobe 

školy,  kde sa uplatňujú tvorivé a estetické schopnosti detí.Činnosť ŠKD prebiehala v 

triedach. Zariadenie miestností je vybavené kobercami na oddych, IT, prehrávačmi, 

spoločenskými hrami, športovými potrebami, stavebnicami a vhodným nábytkom. 

Vo svojej   výchovnej práci  sa vychovávateľky zamerali na : 

 rozvoj reči a komunikačných schopností 

 rozvojesteticko-pohybovýchschopností 

 rozvojfyzických a psychickýchschopností (talent,nadanie) 

 rozvojsebaobslužných a pracovnýchzručností 

 šírenieosvetyprednegatívnymijavmispoločnosti ako fajčenie,drogy,alkohol a pod. 

Celoklubovépopoludňajšie aktivity  

Mesiac Aktivita 

 

September   Športové naj- športové súťaže   

 Veselé šarkany- výroba šarkanov a púšťanie  

 Farebné šaty pre stromy –netradičné výtvarné techniky 

Október  Zdravie nadovšetko- oboznámenie so zdravým životným 

štýlom 

 Moje telo - spoznávanie ľudského tela 

 Darček pre babičku a deduška 

 Zdravé jabĺčko - výtvarné techniky,ochutnávka jabĺčok 

November   Výroba lampiónu na lampiónový sprievod  

 Výstavka Halloween- malé strašidielka z odpadového 

materiálu  

 Stridžie dni prichádzajú- tradície na Slovensku 

v predvianočnom období  

December  Vianočné dielne ŠKD - tvorivé činnosti 
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Január  Zimná olympiáda ŠKD- zimné športy netradične 

 Čajové popoludnie spojené s čítaním 

Február  Fašiangová zábava – príprava fašiangových masiek a tanečná 

zábava 

 Valentínke pozdravy 

Marec  Rozprávkový chodníček - aktivity spojené s čítaním  

 Moja obľúbená kniha - výroba leporela  

 Veselá Veľká noc – výroba Veľkonočných dekorácií 

Apríl  Oslavujeme deň Zeme 

 Moja rodina – tvorba rodokmeňu 

 Keď vyrastiem budem.. – výroba pexesa na tému povolania 

Máj  Mliečna mňamka - príprava smotanovej torty 

 Darček pre mamičku ku Dňu matiek 

 Domáce zvieratká a ich mláďatká – tematický zvierací deň 

Jún  Netradičné športové popoludnie-  športové aktivity pri 

príležitosti Dňa detí 

 BZZzz – spoznávanie hmyzu a pozorovanie v prírode 

 Rozlúčka so školou a ŠKD – rozlúčkové posedenie spojené 

so zábavou. 

 

Na základezáujmu a potriebškoly,bolizriadené v tomtoškolskomrokudveoddelenia s 

celkovýmpočtom50 detí. 

1.oddelenie (1. -2.ročník) fungovalo pod vedením vychovávateľky Patrície Srnkovej. 

2.oddelenie (3. - 4.ročník) viedla pani vychovávateľka Lucia Medveďová. 

Správaniedetí v ŠKD: Snaha o organizovaniečinností je náročná, zväčša ich postoj je 

záporný k plneniu úloh. Ich správanie je občas neslušné, obľubujú používanie vulgárnych 

slov pričom si ich význam a váhu neuvedomujú. Pri medziľudských vzťahoch sme sa 

snažili o vyvolanie väčšej tolerancie medzi deťmi. V konečnom dôsledku sa deti správajú 

v súlade so školským poriadkom, a závažne ho neporušujú. Výchovné problémy sme sa 

pokúšali riešiť v spolupráci s rodičmi osobne. 

Dochádzkadetí v ŠKD: deti vymeškávali len z dôvodu choroby. 

 

Doplňujúce aktivity ( výlety, exkurzie ) 

 

Trieda  Akcia - názov Zodpovednosť 

I.-III. Deň Zeme s lesnými pedagógmi na Jánove Mgr.S.Gašperanová 

Mgr.Z.Ľuptáková 

Mgr.D.Matisová 

III.- V. Remeslá v regióne a výstava LEGO Ing. I.Bartoňková 

Mgr. Z.Ľuptáková 
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V. - VII. Deň Zeme - návšteva Vydrovskej doliny Mgr.P.Národová 

Mgr. J.Herichová 

Mgr. D.Mihoková 

I. - IX. MDD - návšteva filmového predstavenia v 

Brezne 

Vedenie školy 

I . - IV. Výlet - salaš Zbojská - ukážka výroby 

mliečnych výrobkov, návšteva minifarmy,  

Mgr.S.Gašperanová 

Mgr.Z.Ľuptáková 

Mgr.D.Matisová 

Mgr.M.Murgašová 

II. - V. Filmový kabinet Ing.I.Bartoňková 

VI. Zadné Hálny Mgr. P.Národová 

VI. Slovenský raj Mgr.J.Herichová 

VII. Výlet Košice Mgr. D.Mihoková 

VII. Pamätná izba Martina Rázusa Mgr. D.Mihoková 

VIII. Oravská priehrada Mgr. M.Kršáková 

V. Bratislava - Daj si čas, Bratislavský hrad Ing. I.Bartoňková 

VIII. - IX. Exkurzia Bratislava - Ľ.Štúr, Titanic Mgr. V.Lilková 

VIII. Múzeum SNP, Kalište Mgr. A.Vojtková - Kubandová 

VIII. Zobudil národ zo sna - 200.výročie Ľ.Štúr Mgr.D.Mihoková 

IX. Výlet - Bystrá , turistický pochod Bystrá - Tále, 

prednáška s členom horskej služby, 

lezecká stena, Tarzánia 

Mgr. V.Lilková 

 

Plavecký a lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik absolvovali 13žiaci 7.ročníka. LV prebehol v súlade s učebnými osnovami 

telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé ročníky. Lyžiarskymi inštruktormi boli 

Mgr.Z.Ľuptáková a Mgr.D.Horváth, pedagogický dozor vykonávala Mgr.D.Mihoková.Všetci 

žiaci získali základné zručnosti v jazde na lyžiach. 

Miesto konania: Lučivná - Snowpark 

Na jeho uskutočnenie bol využitý príspevok štátu na lyžiarsky výcvik. 

 

Plaveckého výcviku sa v tomto školskom roku nekonal z dôvodu rekonštrukcie plavárne v 

Brezne.  

 

 

Zviditeľnenie školy  
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Základná škola sa prezentuje neustále aktualizovanou webovou stránkou www.zs-

benus.edupage.org, na ktorej zverejňuje nielen povinné informácie a dokumenty, ale aj 

školský časopis, informácie a fotografie o všetkých svojich podujatiach. Na školskej stránke 

máme edu-portál prístupný len na základe prihlasovacích práv učiteľa, žiaka i rodiča. Je tu 

elektronická žiacka knižka i e-learningové prostredie s edukačnými úlohami pre žiakov 

(ALF). Administrátorom  webovej stránky je Mgr.RadoslavKán. 

 

Pod vedením Mgr.AlexandryVojtkovej-Kubandovej vydávame na škole dvojmesačník 

Beňušský školáčik, ktorý sa teší záujmu detí. Redakčná rada v ňom chce sprostredkovať 

dianie v škole. 

 

O svojich úspechoch škola pravidelne informuje v týždenníkoch My 

HorehronieprípadneEcho. V tomto roku začali vychádzať obecné noviny, prostredníctvom 

ktorých škola bude informovať verejnosť v obci  o dianí v škole. 

 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 

Súťaže a olympiády sú integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu a sújedným z 

kritérií hodnotenia školy verejnosťou, ale aj kvality práce každého pedagogického 

zamestnanca školy, jeho zodpovednosti za dosahované výsledky žiakov a 

vytváraniepozitívneho obrazu školy na verejnosti. 

Talent a schopnosti si rozvíjajú žiaci v povinných predmetoch a v krúžkoch. Svoje sily a 

vedomosti si merajú v rôznych súťažiach a olympiádach nielen v školských kolách, ale aj v 

okresných, krajských či celoslovenských kolách. Žiakov na súťaže pripravovali vyučujúci 

jednotlivých predmetov prevažne v mimovyučovacom čase.  

 

Najväčším úspechom tohto školského roka bola účasť žiaka 7.ročníka Petra Javorčíka 

na medzinárodnom kole dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" v rakúskej Viedni. 

Trieda  Meno, priezvisko Dôvod 

III. Dárius Ďuriš Polomské štyri zvony – poézia  – 2.miesto 

Jakub Gašperan Šaliansky Maťko – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské 

kolo 

Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto v regionálnom kole 

IV. Lukáš Kochan Športom proti drogám – cezpoľný beh  Jasenie 3.miesto 

Polomské štyri zvony – próza – 1.miesto 

HypericumHorehronia – 3.miesto 

Okresné kolo Pytagoriády – úspešný riešiteľ 

Petra Murgašová Hypericum Horehronia – 3.miesto 

Martin Kudzbel Športom proti drogám – cezpoľný beh  Jasenie 3.miesto 

Hypericum Horehronia – 3.miesto 
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Radoslav Repčiak Športom proti drogám – cezpoľný beh  Jasenie 3.miesto 

V. Oliver Kán Geografická olympiáda – 2.miesto okresné kolo 

Hypericum Horehronia – 2.miesto 

Mário Gabriel Kerpčár Hypericum Horehronia – 2.miesto 

Diana Chválová SAŠŠ v atletike – okresné kolo skok do výšky 3.miesto 

Atletické preteky Polomka – beh 60m – 1.miesto, beh 800 

m – 2.miesto, skok do diaľky – 2.miesto, hod kriketkou – 

2.miesto 

VI. Matej Šperka Polomské štyri zvony – vlastná tvorba  – 1.miesto 

Veronika Žofčinová Polomské štyri zvony – vlastná tvorba  – 2.miesto 

 Karolína Matulíková Atletické preteky Polomka beh 800m – 1.miesto 

Kristína Matulíková Atletické preteky Polomka beh 60m – 2.miesto 

Mário Srnka Atletické preteky Polomka beh 1000m – 2.miesto 

VII. Peter Javorčík Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ – účasť 

medzinárodné kolo Viedeň 

Diana Skačanová Memoriál M.Zavarskej  III.miesto štafetový beh 

Petra Bubelínyová Memoriál M.Zavarskej III.miesto štafetový beh 

Informatický bobor – úspešná riešiteľka 

SAŠŠ v atletike – okresné, beh 300 m – 3.miesto, beh 800 

m – 3.miesto 

Marek Ličko Informatický bobor – úspešný riešiteľ 

Dejepisná olympiáda – 4.miesto obvodné kolo 

Roman Lopušný Polomské štyri zvony – vlastná tvorba  – 2.miesto 

Tobiáš Kubica Atletické preteky Polomka beh 1000m – 1.miesto, skok do 

diaľky – 3.miesto 

VIII. Anežka Králová Expert geniality show – expert na tajomstvá prírody – 

6.miesto v rámci SR 

Chemická olympiáda – 9.miesto v okresnom kole 

Matematická olympiáda – 1.miesto okresné kolo 

HypericumHorehronia – 2.miesto 

Matematický klokan – úspešná riešiteľka, školská 

šampiónka 

Katka Žofčinová Memoriál M.Zavarskej III.miesto štafetový beh 

Lucia Orovčíková Memoriál M.Zavarskej III.miesto štafetový beh 

Annamária 

Masaryková 

Horehronské dni 2015 chôdza 1.miesto 

Adam Chvála Informatický bobor – úspešný riešiteľ 

Filip Kotoč Polomské štyri zvony – poézia  – 2.miesto 

Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v regionálnom kole 

Matematická olympiáda – 2.miesto okresné kolo 

Veronika Gašperanová Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v regionálnom kole 

IX. Timea Libičová Memoriál M.Zavarskej III.miesto štafetový beh 
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Horehronské dni 2015 skok do diaľky II.miesto 

Polomské štyri zvony – próza – 1.miesto 

Polomské štyri zvony – vlastná tvorba  – 1.miesto 

Expert geniality show – expert na tajomstvá prírody – 

100.miesto v rámci SR 

SAŠŠ v atletike – okresné kolo skok do diaľky 1.miesto, 

beh 60 m – 2.miesto 

Viacročná úspešná reprezentácia školy v atletických 

súťažiach a vo futbale  

Lucia Strelcová Viacročná úspešná reprezentácia školy v speváckej súťaži 

Slávik Slovenska a vo futbale 

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

Tabuľka zobrazuje prehľad projektov so širšou pôsobnosťou. 

Názov projektu Druh 

 

Zodpovedný 

pedagóg 

Recyklohry Národný projekt Ing.I.Bartoňková 

Tetrapaky Národný projekt Ing.I.Bartoňková 

Zdravá škola Národný projekt Mgr.J.Herichová 

Liga proti rakovine – Deň narcisov Národný projekt Mgr.J.Herichová 

Osmijanko Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Týždeň hlasného čítania - OZ Orava Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Záložka do knihy spája školy Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Medzinárodný deň školských knižníc Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Otvorená škola Národný projekt Mgr.R.Kán 

Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva 

Národný projekt Mgr.R.Kán 

Ing.I.Bartoňková 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s využitím elektronického testovania 

Národný projekt Mgr.R.Kán 

Ing.I.Bartoňková 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Národný projekt Mgr.R.Kán 

 

Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

Národný projekt Mgr.D.Mihoková 

 

11. Výsledky inšpekčnej činnosti(§ 2 ods. 1 písm. k) 
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Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 11.-17.mája 2016 

Zistenia :  

K silným stránkam v oblasti riadenia patrilo vytváranie pozitívnej priateľskej klímy, kultúry 

a služby škole s dobrou spoluprácou s rodičmi, zriaďovateľom, školami a organizáciami v 

blízkom regióne. Vízie a ciele školy - ako otvorenej vzdelávacej ustanovizne - boli 

prezentované prostredníctvom ŠkVP/iŠkVP, v ktorých akceptovanie štátom stanovených 

požiadaviek doplnené o vlastné priority, podmienky bolo konkretizované v zameraní 

a obsahu.  Svojej vízii, poskytovať žiakom nielen základné vzdelanie, ale rozvíjať u nich aj 

základy všetkého, čo budú pre svoj život a ďalšie vzdelávanie potrebovať, prispôsobila 

učebný plán, učebné osnovy a zameranie kontinuálneho vzdelávania. Pre edukáciu žiakov 

v súlade s profiláciou školy vypracúvali a realizovali jej pedagogickí zamestnanci často  

v súčinnosti aj so žiakmi viaceré školské projekty a aktivity. Škola vytvárala veľmi dobré 

podmienky aj pre edukáciu žiakov so ŠVVP. Prehľadné, s jasne určenými kritériami  

vypracovanie systému vnútornej kontroly, najmä spracovanie kritérií hodnotenia žiakov bolo 

predpokladom pre objektivitu v hodnotení  výchovno-vzdelávacích výsledkov. Zverejňovanie 

výsledkov kontrolnej činnosti umožňovalo  upevňovanie otvorených vzťahov v školskom 

kolektíve, menej bola k výsledkom vnútroškolskej kontroly  realizovaná plánovaná -  

hodnotiaca analýza v rámci pracovných stretnutí. Práca metodických orgánov bola 

viacorientovaná na chod školy a organizáciu podujatí, v menšej miere na činnosti pozitívne 

ovplyvňujúce kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. K eliminovaniu negatívneho 

správania prispievala klíma a kultúra školy, ktorá bola podporovaná aj vypracovaním 

a dodržiavaním školského poriadku. Čiastočne negatívne zistenia v oblasti šikany na základe 

vyjadrení žiakov prostredníctvom dotazníkov poukázali na ich nespokojnosť s dôslednosťou 

riešenia zistených javov. Škola ponúkala žiakom rozmanitú mimoškolskú činnosť, ktorú 

prezentovala prostredníctvom webového sídla, školského časopisu, rozhlasových 

i televíznych prezentácií a regionálnej tlače. Pedagogická dokumentácia a ďalšia 

dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením školy bola vedená správne, vnútorné 

predpisy boli aktuálne a komplexné.  

Výrazným pozitívom v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania boli priestorové 

a materiálno-technické podmienky (okrem priestorových podmienok pre vyučovanie telesnej 

a technickej výchovy), ktoré umožňovali v plnej miere plniť ciele stanovené v ŠkVP/iŠkVP.  

Na dobrej úrovni bola zabezpečená i odbornosť vyučovania. 

Silnou stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu bola priateľská atmosféra so vzájomnou 

akceptáciou.  K pozitívam patrilo rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov a účelné 

využívanie materiálnych prostriedkov vrátane IKT podporujúcich názornosť 

vyučovania.Využitie interaktívnej tabule bolo sledované na väčšine vyučovacích hodín. 

Efektívne bolo i vytváranie učebného prostredia na získavanie poznávacích a komunikačných 

kompetencií sprístupňovaním poznatkov zrozumiteľným spôsobom, vytváraním podmienok 

pre riešenie aplikačných a čiastočne i tvorivých úloh žiakmi.Dobrá organizácia práce žiakov, 

vhodne motivované praktické činnosti s využitím výukových programov, učebných pomôcok 

a účinne uplatnená metóda tvorivej hry v skupinách podnecovali žiakov k učebnej činnosti,  

vytvárali dobré podmienky pre  rozvoj kompetencií žiakov k celoživotnému vzdelávaniu. 
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Rozpracovanie a realizovanie finančnej gramotnosti umožňovalo žiakom získať zručnosti 

a skúsenosti pre ich uplatnenie v živote. Úroveň edukácie poskytovanej učiteľmi pozitívne 

ovplyvnili ich poznatky a zručnosti získané absolvovaním kontinuálneho vzdelávania. 

V škole sa uskutočnila komplexná inšpekcia v školskom roku 2007-2008. Z jej záverov 

vyplynulo, že riadenie školy,   podmienky,  priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania boli na 

dobrej úrovni.  Štátna školská inšpekcia porovnaním záverov z predchádzajúcej komplexnej 

inšpekcie so závermi z vykonanejkomplexnej inšpekcie zistila, že úroveň riadenia školy 

a vytváranie podmienok pre výchovno-vzdelávací proces sa v škole zlepšili, dosiahli veľmi 

dobrú úroveň. I keď sa priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania v niektorých sledovaných 

oblastiach zlepšili, celkovo sa nezmenili, ostali na dobrej úrovni. 

 

12. Materiálno-technické podmienky(§ 2 ods. 1 písm. l) 

Decentralizáciou školstva došlo k prechodu pôsobností v oblasti školstva zo štátnej správy na 

obce. V období pred delimitáciou škôl na obce sa nevenovala dostatočná pozornosť obnove 

budovy vo vlastníctve štátu, čo malo za následok jej degeneráciu, neoptimálny chod a 

prevádzku, prejavujúcu sa napr. nadmernou spotrebou tepelnej energie, vysúšaním a 

netesnosťou okien, poruchovosťou kanalizácie, poruchovosťou vodovodných a elektrických 

rozvodov, čo spôsobuje aj znehodnotenie priestorov pre vyučovací proces. Bolo nevyhnutné 

urýchlene riešiť stavebno-technické nedostatky budovy vyplývajúce z opotrebovania a 

morálneho zastarania, čím došlo k úsporám energie.  

 

Žiaci i pedagógovia trávia v škole väčšiu časť dňa. Škola je miestom, kde sa žije, nielen 

miestom kde sa prijímajú vedomosti. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený 

povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej škole. Kladieme dôraz na 

upravené prostredie tried, chodieb, aktualizujeme nástenky, snažíme sa o estetickú výzdobu 

chodieb.  

 

Budova školy je viac ako 50-ročná. V minulom roku bola ukončená výmena starých okien a 

zabezpečenie okien žalúziami. Pretože táto výmena sa diala iba z vlastných rozpočtových 

zdrojov, musela byť rozložená na viacero rokov (podľa finančných možností). 

Na škole sa pristúpilo  k malým stavebným úpravám, podľa finančných možností sa opravujú 

a vymieňajú elektrické rozvody, pri haváriách sa vymieňajú vodovodné a kanalizačné 

potrubia. Škola sa pravidelne maľuje, upravili sa vonkajšie schody do šatne, učiteľský vchod, 

vytvorili nové učebne. V minulom školskom roku sme sprevádzkovali novú jazykovú učebňu. 

Napriek tomu, že sa nám v prechádzajúcich rokoch nepodarilo uspieť v projektoch ESF na 

rekonštrukciu školskej budovy, škola je vybavená novým nábytkom, je pravidelne maľovaná, 

pravidelne sa upravujú drevené podlahy, vymenili sa PVC podlahy, uskutočnili sa rôzne 

prestavby a rekonštrukcie, je vybavovaná modernou technikou a pomôckami. Každá trieda je 

vybavená interaktívnou tabuľou s príslušenstvom, notebookom a wifi pripojením. 

Každý učiteľ má pridelený služobný notebook a tablet (elektronická triedna kniha). 

Škola disponuje aj tabletmi pre žiakov, ktoré získala z projektu Digiškola. 
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Škola má veľké množstvo moderných didaktických prostriedkov, tvorivých pedagógov a boli 

by sme radi, keby sa aj technický stav budovy zlepšoval a týmzvyšoval aj kredit našej školy. 

Stručná analýza súčasného stavu: 

 V kotolni funguje iba jeden kotol na pevné palivo, rekonštrukcia druhého je finančne 

náročná a z hľadiska súčiastok a materiálu na opravu takmer nemožná. Podľa vyjadrenia 

revízneho technika je jeho stav na pokraji havárie a je otázne, kedy vypovie svoju službu. 

 Potrebná je výmena elektrorozvodov a vodovodných rozvodov, ktoré sú v katastrofálnom 

stave. Pravidelne sa pakujú havárie týchto rozvodov, čím je ohrozovaný vyučovací proces. 

 Areál školy potrebuje nové oplotenie. 

 Školské dielne napriek dobrému vybaveniu nie je možné využívať z dôvodu, že budova v 

ktorej sú umiestnené nie je vhodná k užívaniu (nevyhovujúci až nebezpečný stav budovy). 

 

13. Finančné a hmotné zabezpečenie(§ 2  ods. 1 písm. m) 

Finančné zabezpečenie školy prebiehalo dvoma spôsobmi – originálne kompetencie – činnosť 

detí v ŠKDfinancoval zriaďovateľ a prenesené kompetencie - výchovu a vzdelávanie v 

základnej škole financoval štát.  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠ SR na rok 2015 

boli 313 338 € 

 z toho na mzdy 172 482 € a odvody 65 604 € 

 na služby  a na bežné výdavky  81 252 € 

 nenormatívne ( doprava, AU, VP, odchodné, SZP) 30 045€ 

 dopravné 6 988 € 

 asistent učiteľa  16 380 € 

 mimoriadne výsledky žiakov  400 € 

 vzdelávacie poukazy  4 170 € 

 sociálne znevýhodnení žiaci  777 € 

 príspevok na učebnice cudzieho jazyka 473 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť a od obecného úradu 

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí 

sme poukázali Obecnému úradu v Beňuši. Obec nám ich spätne poukázala na účet a využili 

sme ich na činnosť školského klubu. Poplatok v ŠKD je od roku 2009 2 €. Príspevok 
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obecnému úradu (originálne kompetencie) na ŠKD bol 14 700 €. Príspevok od rodičov za 

ŠKD činil  950 €. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu €.  Príspevok obce Beňuš na vzdelávacie poukazy 

bol 3000 €, príspevok od obce Bacúch bol 692,50 €, od obce Braväcovo bol 448,03 €. 

Financie sme použili   na tovary a služby spojené s činnosťou krúžkov a na odmeny vedúcim 

krúžkov. 

4. Príspevok obce na správu majetku : 3500 € 

5. Príspevok Nadácia Coop Jednota: 1600 € 

6. Nájom ZUŠ: 240 € 

 

14. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

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

Koncepciu rozvoja školy vidíme v neustálom zvyšovaní jej kultúry, ktorá vychádza z histórie, 

tradície, dosiahnutých úspechov a v praktickom realizovaní cieľov a koncepčných zámerov.  

 

Ciele a úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja školy, ktoré sú v kompetencii a 

danýchmožnostiach vedenia školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, 

súúspešne plnené. 

Pokračovali sme v nastúpenej ceste udržať to, v čom škola dosahuje výbornévýsledky a 

rozvíjali sme všetky stránky žiakovej osobnosti – kognitívne, afektívne, psychomotorické. 

Podľa školského vzdelávacieho programu sme poskytovali primárne vzdelávanieISCED 1 v 

1., 2., 3.a 4 ročníku a nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 v 5. 6. 7. 8.a 9.ročníku. 

Pokračovali sme v náročnosti na osobnostné kvality a správanie žiakov, ichdisciplínu v 

záujme predchádzania negatívnym javom a v záujme ochrany svojho zdraviaa zdravia 

ostatných účastníkov výchovno - vzdelávacieho procesu. Pozitívne výsledky užtradične 

dosahujeme v starostlivosti o žiakov so ŠVVP, vrátane žiakov individuálne začlenených. Od 

decembra 2015 do júna 2016 sa nám podarilo zamestnať ďalšieho asistenta učiteľa, ktorého 

mzda bola na 90% preplácaná zo štátnych zdrojov prostredníctvom národného projektu 

Podpora z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Pokračovali sme v skvalitňovaní úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu v súlades 

profiláciou školy najmä v oblastiach : 
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 rozvíjania jazykových schopností v anglickom od 3. ročníka a druhého cudziehojazyka 

(nemeckého) od 6. ročníka, v 1.ročníku sa anglický jazyk vyučoval hravou formou 

prostredníctvom záujmového krúžku, 

 využívania informačných a komunikačných technológii, rozvíjanie 

počítačovejgramotnosti už od 2. ročníka - informatická výchova, v 5. – 9. ročníku 

informatika a záujmové útvary práca s PC, 

 rozvíjania prírodovednej gramotnosti so zameraním na intenzívnejšie 

využívanievedomostí z prírodovedných predmetov v praktickom živote, 

 rozvíjania finančnej gramotnosti a to zvyšovaním finančnej gramotnosti a rozvíjanie 

zručností žiakov v tejto oblasti, 

 rozvíjania čitateľskej gramotnosti vo všetkýchpredmetoch primárnom i nižšom 

strednom vzdelávaní, ale aj celkovej úrovni kvality čítania. . 

 

Výborné výsledky sme dosiahli najmä v literárnych, výtvarných, speváckych, prírodovedných 

a športových súťažiach.Najvýznamnejší úspech - na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni -  

sme zaznamenali v dopravnej súťaži "Na bicykli bezpečne" a na celoslovenskej úrovni v 

súťaži Expert Geniality Show. 

V súlade so zameraním školy a požiadavkami modernizácie smepokračovali v úsilí zlepšenia 

materiálnych podmienok školy. Z finančných prostriedkov školy sme zabudovali v niektorých 

triedach vertikálne žalúziena okná, vytvorili kabinet pre pomôcky na dopravnú výchovu,  

opravili zrekonštruovali vonkajšie schody učiteľského vchodu so zábradlím, vymaľovali 

šatne, 2 triedy, sociálne zariadenia, vstupnú chodbu, v niektorých triedach zrenovovali 

parkety, nainštalovali nové svietidlá v triedach, pri hlavnom vchode a za školou, vymenili 

deliace dvere medzi vstupom a vestibulom. Všetky triedy (aj špeciálne) a knižnica sú 

vybavené interaktívnou tabuľou a notebookom. 

Negatívom stále zostáva telocvičňa. Aj naďalej sa cvičí na chodbe a v prípadepriaznivého 

počasia využívame celoročne areál školy. V júni bolo dokončené multifunkčné ihrisko v 

areáli školy, čím sa čiastočne zlepší situácia vo vyučovaní TŠV a TEV. 

školy 

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

nedostatkya treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o) 

Rozbor súčasného stavu školy podávame na základe SWOT analýzy, 

strategickéhoplánovania, poznania okolitého prostredia a interných možností školy. 

 

Silné stránky školy : 

 progresívne mysliaci manažment s demokratickým prístupom  

 dobrá odbornosť vyučovania 
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 úspešná individuálna integrácia žiakov so ŠVVP , starostlivosť o žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

 rodinné prostredie školy, 

 projektové vyučovanie,  

 práca v záujmových útvaroch,  

 existujúce tradičné aktivity,  

 dobre fungujúca tímová práca učiteľov,  

 snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie, 

 optimálny počet žiakov v triedach, 

 vybavenosť školy modernou počítačovou technikou, 

 školská knižnica, ktorá sa dopĺňa novými titulmi a je pravidelnek dispozícii žiakom, 

 škola sa dostala do povedomia nielen v rámci okresu a kraja ale aj Slovenskav súťažiach, 

ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR. 

 

Slabé stránky školy : 

 budova potrebuje rekonštrukciu (kotolňa, vodovodné rozvody a elektrorozvody), 

 chýbajúca telocvičňa,  

 nevhodné sociálne zázemie niektorých rodičovškoly, 

 pasívny prístup niektorých žiakov k učeniu, 

 komunikácia s rodičmi problémových žiakov pri riešení vzniknutých problémov, 

 nevyhovujúce školské dielne. 

 

 

Príležitosti: 

 maximálne uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb,  

 zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov v škole – PC učebňa, zakúpenie novej 

didaktickej techniky, výukových softvérov a učebných pomôcok, jazyková učebňa, 

 záujem učiteľov o celoživotné vzdelávanie,  

 zabezpečiť výchovnou prácou a ponukou zmysluplných činností, aby sa žiaci vyhli 

sociálno-patologickému ohrozeniu, 

 získavať žiakov zo susednej obce Bacúch, ale aj iných obcí, 

 zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry – projekt Otvorená škola, 

 pokračovanie v zapájaní sa do projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR, 

 pokračovať v ďalšej modernizácii vybavenia školy novými modernými učebnými 

pomôckami a novým softvérom. 

 

 

Riziká: 

 možný nedostatok finančných prostriedkov pri novom financovaní, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti o dianie v škole,  
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 nekritické a neobjektívne obhajovanie žiakov zo strany niektorých rodičov, 

 stúpajúci počet výchovných problémov,  

 morálne, zdravotné, fyzické ohrozovanie učiteľov, 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície, 

 absencia telocvične, dielní,  

 znižovanie demografickej krivky, pokles počtu žiakov školy, 

 negatívne vonkajšie vplyvy na žiakov zo strany masovokomunikačných prostriedkov, 

 negatívne prejavy vzájomných vzťahov medzi žiakmi a v spoločnosti. 

 

16. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole(§ 2 ods. 2 

písm. a) 

Z pohľadu psychohygienických podmienok sa škola snažila vytvárať aj v školskom roku 

2015/2016 bezstresové prostredie. Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok 

zodpovedá psychohygienickým požiadavkám kladeným na vyučovací proces, je prispôsobený 

cestovnému poriadku autobusových spojov. Je zverejnený na internetovej stránke školy.Žiaci 

sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených tried.  Prestávky trávia žiaci v triedach, na 

chodbách, za dobrého počasia na školskom dvore za prítomnosti dozorkonajúcich učiteľov. 

Dôraz kladieme na protidrogovú prevenciu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a 

uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy prostredníctvom  koordinátorov, prejavom 

šikanovania a plneniu úloh a cieľov projektov. Úpravou školského prostredia, tried, chodieb, 

odborných učební, kabinetov, zborovne sa úroveňpsychohygienických podmienok neustále 

zlepšuje. Vytvára sa estetické prostredie, kabinety sa dopĺňajú o nové učebné pomôcky a 

kabinetné zbierky. 

17. Voľnočasové aktivity  (§ 2 ods. 2 písm. b) 

Voľnočasové aktivity patria ku každodenným činnostiam nielen doma, ale aj v 

škole.Poskytujú rozličné možnosti ako oddychovať a zregenerovať psychické či fyzické 

sily.V rámci činností našej školy majú žiaci možnosť realizovať sa v rôznych 

záujmovýchútvaroch, v ŠKD, poprípade na zaujímavých podujatiach pre deti i širšiu 

verejnosť, ktoré sa v hojnej miere uskutočňujú počas celého roka. Žiaci majú možnosť 

navštevovať v poobedňajších hodinách  jednotlivé odbory SZUŠ TalentáriumPolomka.  

Zo všetkých žiakov školy si vybralo minimálne jeden krúžok a tak odovzdalo škole 

vzdelávací poukaz 140 žiakov. 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Angličtina hrou Mgr.S.Gašperanová 

Ekologický Ing.I.Bartoňková 
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Futbalový J.Šajgalík 

Hasičský Z.Ľuptáková 

LEGO Mgr.Z.Ľuptáková 

Mladí záchranári Mgr.J.Herichová 

Počítačový I. Mgr.R.Kán 

Počítačový II. Mgr.R.Kán 

Redakčný Mgr.A.Vojtková - Kubandová 

Spevácky Mgr.Z.Ľuptáková 

Spoločensko-vedný Mgr.V.Lilková 

Tanečný Mgr.M.Murgašová 

Tvorivosť Mgr.D.Matisová 

 

17. Spolupráca školy s rodičmi(§ 2 ods. 2 písm. c) 

V školskom roku 2015/2016 škola organizovala jedno celoškolské rodičovské združenie. 

Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne schôdzky RZ (uskutočnené 3). 

Rodičia boli ich prostredníctvom podrobne oboznámení s výchovnými a vzdelávacími 

úlohami školy a informovaní o ich priebežnom plnení. V tomto školskom roku mohli rodičia 

využiť aj konzultačné hodiny 1-krát mesačne, vždy v stredu. 

Okrem triednych schôdzok boli rodičia priebežne o výchovných a vzdelávacích výsledkoch 

žiakov informovaní prostredníctvom žiackej knižky a informačného systému školy.  

Závažnejšie výchovné problémy riešila škola formou pohovoru v spolupráci žiak – rodič –

TU– výchovná poradkyňa, prípadne vedenie školy. 

 

18. Spolupráca školy a verejnosti (§ 2 ods. 2 písm. d) 

 

Spolupráca: 

 

 s NAPANT - om, 

 CPPPaP v Brezne, 

 RZ Hron, 

 obecnými úradmi v Beňuši, Bacúchu a Braväcove, 

 s PZ SR Brezno, 

 s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, 

 s odštepným závodom Beňuš Lesy SR, 

 MŠ Beňuš a Braväcovo, 
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 klub Viktória, 

 OZ Maroško, 

 OZ Živica, 

 OZ Tatry, 

 Jednota dôchodcov Beňuš, 

 OZ Čučoriedka, 

 Obvodný úrad odbor krízového riadenia, 

 Dobrovoľný hasičský zbor Gašparovo, 

 ŽP Šport Podbrezová, 

 FK Slovan Beňuš, 

 FK Sokol Braväcovo, 

 MŠK Brezno, 

 Matica slovenská. 

 

Starostlivosť o žiakov a zamestnancov 

Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy vo 

vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj žiaci školy boli poučení o zásadách 

bezpečnosti a ochrany zdravia, zamestnancom boli vydávané ochranné pracovné prostriedky. 

V škole sme mali  viacej malých evidovaných  úrazov žiakov. Aj zabezpečenie úloh civilnej 

ochrany bolo plnené podľa zákona (bola precvičovaná  evakuácia žiakov zo školy a ich 

správanie sa pri povodni).  

 

Záver 

Dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach činnosti školy sú výsledkom dobrejorganizačnej 

a riadiacej práce vedenia školy, zodpovedného prístupu, tvorivej a obetavejpráce 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, dobrejspolupráce s radou 

rodičovského združenia, rodičmi, radou školy, zriaďovateľom a ďalšímivýchovnými činiteľmi 

a inštitúciami, ktorí nám nezištne pomáhali, ale aj pomoci sponzorov. 

Všetkým patrí úprimné poďakovanie. 

V nastúpenom pozitívnom trende, v súlade s koncepciou rozvoja školy, chcemekontinuálne 

naďalej pokračovať i v ďalšom období a prehlbovať spoluprácu so všetkými, ktorí majú 

úprimný záujem podmienky v prospech výchovy a vzdelávania v našej školeskvalitňovať. 

 

 

 

 

 


