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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 2011/2012. 
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 Zdravá škola, 
environmentálna výchova, VMR. 

7. Výsledkové listiny olympiád a súťaží  
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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§ 2. ods. 1 a 

Základná škola v Beňuši je od januára 2002 školou s právnou subjektivitou. Jej 
súčasťou je školský klub detí. Od roku 2002 je  školou spoločného školského 
obvodu pre obce Beňuš a Braväcovo a od 1.9.2011 do spoločného školského obvodu 
patríaj obec Bacúch. 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Beňuš 
Adresa školy 976 64 Beňuš č.250 
Telefón +421 x 486198440 
E-mail zsbenus@zsbenus.edu.sk 
www stránka zs-benus.edupage.org 
Zriaďovateľ Obec Beňuš 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy Ing. Iveta Bartoňková 
Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Marta Kršáková 

Rada školy 

Predseda Ing. Martin Kovalčík  
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Darina Matisová 
  Mgr. Dagmar Mihoková 
Ostatní  zamestnanci Anna Faráriková 
Zástupcovia rodičov Ján Bačkovský 
  Viera Košíková 
Zástupcovia zriaďovateľa Ľubica Šperková 
 Ján Kršák 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 
1.-4.ročník Mgr. Zuzana Ľuptáková predmety 1.-4.ročníka 

Prírodovedné predmety Mgr. Radoslav Kán 
 
MAT, FYZ, CHEM, INF, 
GEO,BIOI,TEV, TCHV 
 

Spoločenskovedné 
predmety Mgr. Veronika Lilková SJL,ANJ, NEJ, 

DEJ,VYV,HUV,OBV, 

 

mailto:zsbenus@zsbenus.edu.sk
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§ 2. ods. 1 b 

Počet žiakov školy:140 

Školský rok sme začali s počtom 140 žiakov, čo bolo o 5 žiakov menej ako rok 
predtým. V priebehu roka sa počet žiakov nemenil. Školský rok ukončilo 140  
žiakov. 

Počet tried: 9. 

Podrobnejšie informácie: 

V škole bolo na konci školského roku spolu 6 začlenených žiakov, z nich jeden žiak 
piateho  ročníka bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Učili sme ho 4 
hodiny týždenne, dochádzal do školy s matkou. 

Počet žiakov so ŠVVP bol 4. Všetci boli hodnotení podľa Metodických pokynov na 
hodnotenie žiakov s úľavami. 

V ŠKD boli 2 oddelenia . 

Tabuľka uvádza stav počtu žiakov na konci školského roka 

Údaje o počte žiakov 

 
Trieda 

Počet  
žiakov 

 
Chlapci 

 
Dievčatá 

Nábož. 
výchova 

Etická 
výchova 

 
ŠKD 

Začl. 
žiaci 

 
1. 

 
10 

 
4 

 
6 

 
10 

 
0 

 
9 

 
0 

 
2. 

 
14 

 
6 

 
8 

 
14 

 
0 

 
11 

 
0 

 
3. 

 
11 

 
6 

 
5 

 
11 

 
0 

 
9 

 
0 

 
4. 

 
12 

 
6 

 
6 

 
12 

 
0 

 
8 

 
1 

 
5. 

 
17 

 
10 

 
7 

 
17 

 
0 

 
1 

 
3 

 
6. 

 
24 

 
8 

 
16 

 
22 

 
2 

 
0 

 
1 

 
7. 

 
16 

 
7 

 
9 

 
16 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8. 

 
16 

 
5 

 
11 

 
12 

 
4 

 
0 

 
1 

 
9. 

 
20 

 
8 

 
12 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Spolu 

 
140 

 
60 

 
80 

 
134 

 
6 

 
38 

 
6 



6 

 

§ 2. ods. 1 c 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. a 5. ročníka (údaje k 15.9.2011) 
 

Z celkového počtu zapísaných 
Počet 
žiakov 1.ročník 5.ročník 

Spolu Dievčatá 
počet  

Odklady 
počet  

Nezaškolení 
v MŠ 
počet  

Spolu Dievčatá 

10 6 0 0 5 2 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012 

V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku na ZŠ spolu 20 žiakov 
deviateho ročníka.Všetci deviataci pokračujú v štúdiu na vyššom stupni školy.  

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 
Počet žiakov 0 0 0 0 0 20 20 

 

§ 2. ods. 1 d 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o rozmiestnení všetkých žiakov končiacich 
základnú školu, spolu 20. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy bez prijímacích 
skúšok. 

Názov školy Počet žiakov 
Gymnázium  5 
Obchodná akadémia  2 
Hotelová akadémia  2 
SOŠ, SŠ-SOŠ 11 
 
Počet rozmiestnených žiakov 

 
20 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Celkový prehľad prospechu žiakov v školskom roku 2011/2012 
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 prospelo % neprospelo % neklasifik. Opravné 
skúšky 

I.stupeň 47 100 0 0 0 0 
II.stupeň 93 100 0 0 0 0 
Spolu 140 100 0 0 0 0 
 
Správanie žiakov 
 
Stupeň 1 2 3 4 pochvala 

RŠ 
pochvala 

TU 
Výchovné 
opatrenie 

RŠ 

Výchovné 
opatrenie 

TU 
I.stupeň 47 0 0 0 7 0 0 2 
II.stupeň 93 3 0 0 19 0 4 5 
Spolu  140 3 0 0 26 0 4 7 
 
 
Klasifikácia tried 
 
Trieda SPR ANJ BIO DEJ DOV EKV FYZ GEO HUV CHEM INV INF MAT NEJ OBN OBV 
I.A 1,0 - - - - - - - 1,0 - - - 1,2 - - - 
II.A 1,0 - - - 1 - - - 1,0 - 1,0 - 1,57 - - - 

III.A 1,0 1,55 - - - - - - 1,0 - 1,0 - 1,64 - - - 
IV.A 1,0 1,33 - - - - - - 1,0 - 1,08 - 1,17 - - - 
V.A 1,0 2,13 2,75 1,5 - 1,31 - 2,75 1,25 - - 1,38 2,5 - 2,0 - 
VI.A 1,04 2,04 2,25 1,79 - - 1,38 2,13 1,0 1,5 - 1,25 1,88 1,42 1,92 - 

VII.A 1,0 1,88 1,88 1,5 - - 1,44 2,25 1,19 1,25 - 1,19 2,13 1,81 1,63 - 
VIII.A 1,06 2,38 2,75 2,13 - - 1,94 2,81 - 2,0 - 1,13 3,35 2,81 2,5 - 
IX.A 1,05 2,55 - 2,2 - - 2,55 - 2,3 2,0 - 1,7 2,4 - - 2,25 
 
Trieda   PRI   PRI SJL SPV SVP TCHV TECH  TSV  TEV  VLA  VYV  ZEM 
I.A 1,0 - 1,2 1,0 - - - - 1,0 - 1,0 - 
II.A 1,2 - 1,7 - - - - - 1,0 1,0 1,0 - 

III.A 1,27 - 1,64 - - - - - 1,0 1,27 1,0 - 

IV.A 1,42 - 1,42 - - - - - 1,0 1,5 1,0 - 

V.A - - 2,19 - - - 1,81 - - - 1,06 - 

VI.A - - 2,29 - - - - - - - 1,04 - 
VII.A - - 1,88 - 1,5 - 1,0 - - - 1,19 - 
VIII.A - - 2,94 - 1,88 - - - - - - - 
IX.A - 1,8 2,8 - - 1,0 - - - - 1,05 2,35 
 

Dochádzka žiakov 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok spolu 8433 vyučovacích hodín, čo je 60,24 
hodiny na jedného žiaka. Z nich bolo 6 neospravedlnených, priemer0,04 hodiny na 
jedného žiaka.  Za nedbalú školskú dochádzku  sme nemuseli upovedomiť ÚPSVaR 
v Brezne. 
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Ročník Ospravedlnené  
hodiny 

Priemer 
na žiaka 

Neospravedlnené  
hodiny 

Priemer 
na žiaka 

1. 390 39,00 0 0 
2. 572 25,57 0 0 
3. 505 45,90 0 0 
4. 553 46,08 0 0 
5. 835 52,19 0 0 
6. 1049 43,71 0 0 
7. 1290 80,63 0 0 
8. 1126 70,30 0 0 
9. 2113 105,65 6 0,3 
 

Spolu 
 

8433 
 

60,24 
 
6 

 
0,04 

 
V tomto školskom roku počet vymeškaných hodín proti vlaňajšiemu roku klesol 
takmer o 2000 hodín. Počet neospravedlnených hodín sa nám rok čo rok darí 
znižovať. 
 
 
 
TESTOVANIE 9 ( počet testovaných žiakov: 20 ) 

Výsledky v Testovaní 9 - 2012 boli lepšie ako vlani.  

Výsledky z MATEMATIKY: 
 
Priemerný počet bodov školy 

 
13,35 

 
Úspešnosť školy v % 

 
66,75 

 
Celoslovenský priemer 

 
11,51 

 
Celoslovenský priemer v 
% 

 
57,54 

 
Percentil školy 

 
81,99 

 
S výsledkami v testovaní z matematiky sme boli spokojní, žiaci boli úspešnejšími o 
9,21% ako celoslovenský priemer. 
 
 
 
 
Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 
 
Priemerný počet bodov školy 

 
14,4 

 
Úspešnosť školy v % 

 
57,6 

 
Celoslovenský priemer 

 
13,62 

 
Celoslovenský priemer v 
% 

 
54,47 
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Percentil školy 

 
68,71 

I keď úspešnosť v testovaní zo slovenského jazyka bola vyššia o 3,13%, s takýmto 
výsledkom sme neboli veľmi spokojní. 
 
Dosiahnuté výsledky žiakov v testovaní približne zodpovedajú ich dosiahnutým 
výsledkom počas štúdia na ZŠ, hodnoteniu na polročnom vysvedčení. 
Medzi najúspešnejších žiakov v testovaní patrili: 
 

Meno žiaka % úspešnosť v MAT 
 

% úspešnosť v SJL 

Monika Kňazíková 90 88 
Iveta Laurincová 85 84 
Natália Kánová 80 80 
Alžbeta Murgašová 75 84 
Maroš Švantner 80 72 
 
 
KOMPARO – 4.ročník ( počet testovaných žiakov: 7, počet žiakov triedy: 12) 
Výsledky z MATEMATIKY: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 76,6% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,6% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z matematiky dosiahli 
horší výsledok ako naša škola: 

 
84,5% 

 
Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 69,2% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 59,8% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo slovenského jazyka  
dosiahli horší výsledok ako naša škola: 

 
79,7% 

 
Výsledky z PRIRODOVEDY: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 86,6% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 75,6% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z matematiky dosiahli 
horší výsledok ako naša škola: 

 
90,8% 

 
Výsledky zo VLASTIVEDY: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 84,9% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,8% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo slovenského jazyka  
dosiahli horší výsledok ako naša škola: 

 
96,1% 

 
Výsledky všeobecných študijných predpokladov  
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 68,6% 
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Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 59,6% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
80,7% 

 
 
KOMPARO – 6.ročník ( počet testovaných žiakov: 9, počet žiakov triedy: 24) 
Výsledky z MATEMATIKY: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 75,7% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 60,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z matematiky dosiahli 
horší výsledok ako naša škola: 

 
94,2% 

 
Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 68,8% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 56,0% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo slovenského jazyka  
dosiahli horší výsledok ako naša škola: 

 
92,9% 

 
Výsledky z PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 52,9% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 35,8% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z PRP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
96,1% 

 
Výsledky zo SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 66,1% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 43,9% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z SPP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
99,4% 

 
Výsledky všeobecných študijných predpokladov  
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 65,0% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 54,5% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
93,5% 

 
 
 
 
 
KOMPARO – 8.ročník ( počet testovaných žiakov: 15, počet žiakov triedy:16 ) 
Výsledky z MATEMATIKY: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 46,4% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 51,5% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z matematiky dosiahli  
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horší výsledok ako naša škola: 28,9% 
 
Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 57,0% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 55,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo slovenského jazyka  
dosiahli horší výsledok ako naša škola: 

 
62,1% 

 
Výsledky z PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 49,3% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 48,1% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z PRP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
61,9% 

 
Výsledky zo SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 52,0% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 50,0% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z SPP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
61,1% 

 
Výsledky všeobecných študijných predpokladov: 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov  školy: 59,0% 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 59,4% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší 
výsledok ako naša škola: 

 
49,6% 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Vyučovanie na I. stupni v 1.-4.ročníku sa uskutočňovalo podľa schváleného ŠkVP 
ISCED 1. Na II. stupni sa vyučovalo v 5.- 8.ročníku podľa schváleného ŠkVP ISCED 
2, v 9. ročníku podľa variantu 3. 

Rozširujúce hodiny 

Tzv. voliteľnými hodinami sme posilnili hlavne predmety, ktoré sú v povinnej časti 
ISCED 1 a ISCED 2. 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

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

Nepedagogickí 
zamestnanci 

Spolu  

 
14 

 
4 

 
18 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

I.stupeň 
Predmet Počet  

hodín 
Odborne % Neodborne % 

Slovenský jazyk 34 34 100 0 0 
Matematika  16 16 100 0 0 
Anglický jazyk 6 6 100 0 0 
Vlastiveda  4 4 100 0 0 
Prírodoveda  6 6 100 0 0 
Informatická výchova 3 3 100 0 0 
Spoločenská výchova 1 1 100 0 0 
Dopravná výchova 1 1 100 0 0 
Pracovné vyučovanie 1 1 100 0 0 
Výtvarná výchova 8 8 100 0 0 
Hudobná výchova 4 4 100 0 0 
Telesná výchova 8 8 100 0 0 
Náboženská výchova 4 4 100 0 0 
Spolu 96 96 100 0 0 
 
 
II.stupeň 

Predmet Počet  
hodín 

Odborne % Neodborne % 

Slovenský jazyk 25 25 100 0 0 
Matematika  23 23 100 0 0 
Anglický  jazyk 16 16 100 0 0 
Nemecký jazyk 3 3 100 0 0 
Dejepis  8,5 8,5 100 0 0 
Zemepis - Geografia 8,5 8,5 100 0 0 
Občianska výchova 5 0 0 5 100 
Fyzika 8 8 100 0 0 
Chémia  6 6 100 0 0 
Informatika 5 5 100 0 0 
Prírodopis - Biológia 9 9 100 0 0 
Výtvarná výchova 4 2 50 2 50 
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Hudobná výchova 4 2 50 2 50 
Telesná výchova 10 0 0 10 100 
Náboženská výchova 5 5 100 0 0 
Etická výchova 1 0 0 1 100 
Technická 
výchova/Technika 

3 0 0 3 100 

Svet práce 1 0 0 1 100 
Spolu 145 121 83,44 24 16,56 

 

Kariérový stupeň pedagogický zamestnanec 
1. Začínajúci PZ 0 
2. Samostatný PZ 8 
3. PZ s prvou atestáciou 6 
4. PZ s druhou atestáciou 0 
Celkom: 14 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

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 6 0 
2.kvalifikačná skúška 0 0 
štúdium školského 
manažmentu 

2 1 

špecializačné  0 2 
inovačné 11 0 
postgraduálne 0 0 
doplňujúce pedagogické 1 0 
vysokoškolské 
pedagogické 

12 0 

vysokoškolské 
nepedagogické 

 

2 

 

0 
rozširujúce štúdium CJ 0 0 
aktualizačné 2 1 
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Meno a priezvisko  
 

Názov Priebeh 
Ukončenie 

Ing. Iveta 
Bartoňková 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Ing. Iveta  
Bartoňková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Školské projekty a medzinárodné 
partnerstvá cez internet 

Máj 2012 
8 kreditov 

Ing. Iveta  
Bartoňková 

Inovačné vzdelávanie: 
Kultúrne a prírodné dedičstvo 
inovatívnou formou e-learning 

Máj 2012 
25 kreditov 

Mgr.Slavomíra 
Gašperanová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Slavomíra 
Gašperanová 

Špecializačné vzdelávanie: 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov - AJ 

prebieha 

RNDr.MartinaHark
abuzová 

Rigorózna skúška Január 2012 
60 kreditov 

RNDr.MartinaHark
abuzová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Janka 
Herichová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Radoslav 
Kán 

Overenie profesijných kompetencií IT Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Radoslav 
Kán 

Funkčné vzdelávanie: 
Riadenie školy a školského zariadenia 

prebieha 

Mgr.Marta 
Kršáková 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Veronika 
Lilková 

Špecializačné vzdelávanie Modernizácia 
vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

September 
2011 
35 kreditov 

Mgr. Zuzana  
Ľuptáková 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Darina 
Matisová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Dagmar 
Mihoková 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Dagmar 
Mihoková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Externé testovanie v oblasti 

prebieha 
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vzdelávania, tvorba testovacích 
nástrojov a metódy hodnotenia 

Mgr.Monika 
Murgašová 

Špecializačné vzdelávanie 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov - AJ 

prebieha 

Mgr.Monika 
Murgašová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

Mgr.Petra 
Národová 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Školské projekty a medzinárodné 
partnerstvá cez internet 

Jún 2012 
8 kreditov 

Mgr.Petra 
Národová 

Inovačné vzdelávanie: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

Apríl  2012 
15 kreditov 

 

§ 2. ods. 1 i 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prípravu žiakov na súťaže a olympiády považujeme za integrálnu súčasť 
vyučovacieho procesu. Aj tento školský rok môžeme s uspokojením konštatovať, že 
naši žiaci dosiahli pekné výsledky. 

Zúčastnili sme sa množstva súťaží a olympiád, športových súťaží. Niektoré sme si 
sami organizovali. Každý rok stúpa počet súťaží, ktorých sa zúčastňujeme na 
internete. V priloženej tabuľke sú uvedené úspechy našich žiakov. 

a) Aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov 
 
Na základe vypracovaného plánu sme postupne v priebehu roka plnili jednotlivé 
úlohy. Škola poskytovala veľké množstvo činností (krúžky, rôzne aktivity, akcie 
školy, besedy): 

• výchovný koncert Bariéry 
• Deň mlieka 
• Európsky mesiac jazykov 
• Cezpoľný beh o pohár starostu obce Beňuš 
• Svetový deň jablka 
• Behom proti drogám 
• Dúhový týždeň 
• Lampiónový sprievod 
• Pečenie medovníkov 
• Rozprávkový deň 
• Noc s Andersenom 
• Vianočné besiedky 
• Vianočné tvorivé dielne spojené s vianočnými trhmi 
• Valentínska pošta 
• Deň matiek 
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• Marec – mesiac knihy – výstavka kníh spojená s predajom a aktivitami 
v školskej knižnici 

• Divadelné predstavenia a výchovné koncerty 
• Deň narcisov 
• Skáče celá škola 

 
 
b) Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy 

 
V tejto oblasti sa na našej škole realizovalo veľké množstvo akcií a v rámci 
vyučovania, mimoškolských aktivít a projektu Zdravá škola 

• zber papiera, tetrapakových obalov, plastových vrchnáčikov, monočlánkov, 
elektroodpadu, železa 

• úprava okolia školy 
• Krok za krokom k lesu – spolupráca s lesným pedagógom Lesy OZ Beňuš 
• Deň Zeme 
• Aktivity v oblasti lesnej pedagogiky 
• Prednáška o netopieroch 
• Vyčistime si Slovensko 
• Sadenie stromčekov 

 
Všetci vyučujúci, po preštudovaní podkladov k environmentálnej výchove, si ju 
zapracovali do tematických plánov. Ťažisko environmentálnej výchovy sme hlavne 
uskutočnili v prírodopise, biológii a prírodovede, kde sú tejto tematike venované celé 
učivá, ale taktiež aj vo fyzike 6. – 9. ročníka a chémii 6.- 9.ročníka. Žiaci na 
hodinách využívali svoju kreativitu pri vytváraní projektov na zlepšenie životného 
prostredia, plagátov, či vlastných výrobkov. Učili sa spracovávať odborné texty, 
získavať informácie z internetu, či sledovať najnovšie informácie z médií, a tým 
nebyť ľahostajní k udalostiam vo svojom okolí a svete. Dôležitosť sa kládla aj na 
regionálnu výchovu – získavanie informácií o faune a  flóre okolia a  praktické 
cvičenia. 
 
c) Aktivity v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 
Hlavné formy a metódy práce výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uplatňovali v 
predmetoch náboženská výchova, etická výchova a občianska výchova. Biologický 
aspekt sa realizoval v prírodopise, biológii a prírodovede. V každom predmete bola 
táto zložka zakotvená v tematickom pláne. 
Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu boli zamerané tak, aby prispievali 
k celkovej výchove osobnosti dospievajúceho žiaka. Úlohou výchovy bolo, aby sa 
žiaci naučili chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudí a 
naučili sa vytvárať optimálne medziľudské vzťahy. 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa uplatňovala aj v iných predmetoch a na 
triednických hodinách. 

• Súťaž o najkrajšie valentínske srdiečko 
• Čítanie so starými rodičmi 
• Akadémia ku dňu matiek 

 
d) Aktivity v oblasti regionálnej výchovy  

• Ako sa žilo v minulosti – celoročná obmieňaná výstava na pódiu 
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e) Kultúrno – spoločenské a športové aktivity 

• Divadelné predstavenia  
• Vystúpenie historicko-divadelnej skupiny ViaHistorica 
• Deň narcisov 
• Mesiac úcty k starším 
• Návšteva zimného štadiónu v Brezne (korčuľovanie) 
• Výstavy výrobkov z prírodného a odpadového materiálu 
• Deň detí 
• Deň Zeme 
• Karneval 
• Čitateľský maratón 
• Pravidelné akcie v školskej knižnici 
• Výstavy kníh 
• Návšteva múzeí v Brezne a v Banskej Bystrici 
• Vystúpenia detí v Beňuši a Braväcove 
• Organizácia regionálneho cezpoľného behu „O pohár starostu obce Beňuš“. 

 
f) Doplňujúce aktivity ( výlety, exkurzie ) 

 
Trieda  Akcia - názov Zodpovednosť 
I.-IV. Habakuky Donovaly Mgr.D.Matisová 

Mgr.M.Murgašová 
M.Lopušná 
Mgr.S.Gašperanová 

V. RADAVA - Levice  Mgr.V.Lilková 
VI. Braväcovo RNDr.M.Harkabuzová 
VII. Košice - Jahodná Mgr. R.Kán 

 
VIII. Bojnice Mgr.D.Mihoková 
IX. Jasenie Mgr.P.Národová 

V.,VI., 
VII.  

Energia 3.tisícročia Ing.I. Bartoňková 
RNDr.M.Harkabuzová 
Mgr.Kán 

VIII. Múzeum Železiarne Podbrezová Mgr.D.Mihoková 

IX. Envirofilm Banská Bystrica Ing.I. Bartoňková 
Mgr.P.Národová 

VI.,VII. Atlantis science centrum Levice a Tekovská 
hvezdáreň Levice 

Mgr.R.Kán 
RNDr.M.Harkabuzová 

IV., V. Včelárstvo  Mgr.M.Murgašová 
Mgr.J.Herichová 

IV. Rezbárstvo Mgr.M.Murgašová 
 

V. Bola raz jedna trieda 
Športovci a herci v školských laviciach 

Mgr.M.Kršáková 
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g) Plavecký a lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik absolvovali 18 žiaci 7. a 8.ročníka. LVVK prebehol v súlade 
s učebnými osnovami telesnej výchovy pre jednotlivé ročníky. Lyžiarskymi 
inštruktormi boli Mgr.Dušan Horváth a Mgr.Zuzana Ľuptáková. Pedagogický dozor 
vykonával Mgr. Radoslav Kán. Všetci žiaci získali základné zručnosti v jazde na 
lyžiach. 
Miesto konania: Lučivná 
 
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 9 žiakov 3.ročníka. Plavecký výcvik prebehol v 
súlade s učebnými osnovami telesnej výchovy. 
Všetci zapísaní žiaci absolvovali plavecký výcvik a dosiahli základné zručnosti v 
plávaní.  
Miesto konania: krytá plaváreň Brezno, inštruktorov zabezpečil MŠK Brezno. 
 
 
h) Školské rozhlasové relácie 

 
i) Zviditeľnenie školy  

 
Významnou súčasťou kultúrneho života našej obce sú aj akcie organizované našou 
školou, ktorými sa dostávame do povedomia blízkemu okoliu. Každá školská akcia 
je vizitkou našej školy, preto vedenie školy kladie veľký dôraz na mimoškolské 
aktivity. V spolupráci s Obecnými úradmi Beňuš a Braväcovo sa nám podarilo 
zrealizovať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Škola prezentuje výsledky 
výchovno – vzdelávacej práce aj na súťažiach a olympiádach. Škola sa dostáva do 
povedomia aj dobrou spoluprácou s inštitúciami, organizáciami a podnikmi v obci. 
Významným krokom na zviditeľnenie našej školy je  školská webová stránka s 
nepretržitou aktualizáciou a  aj školský časopis. 
Na stránke uvádzame informácie o všetkých aktivitách školy, úspechoch žiakov. 
Stránka obsahuje tiež všetky dôležité štatistické údaje o škole, o žiakoch v rámci 
dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov. Neodmysliteľnou súčasťou je 
fotogaléria školských akcií. Už niekoľko rokov je súčasťou našej školskej stránky aj 
internetová žiacka knižka. Správcom webovej stránky je Mgr.RadoslavKán. 
 
Pod vedením Mgr.DagmarMihokovej vydávame na škole dvojmesačník Beňušský 
školáčik, ktorý sa teší záujmu detí. Redakčná rada v ňom chce sprostredkovať 
dianie v škole a predstaviť školských básnikov, tvorcov krížoviek, spisovateľov, 
športovcov, ale aj sprostredkovať odkazy medzi čitateľmi. Nachádzajú sa  v ňom 
vtipy, obrázky od žiakov, rozhovory s učiteľmi a žiakmi, príjemné textíky zo života 
školy, postrehy k aktuálnym školským témam, krížovky, osemsmerovky a 
samozrejme súťaž.  
 
Etwinning – medzinárodné priateľstvá 
V tomto školskom roku prostredníctvom projektu etwinning boli nadviazané 
priateľstvá medzi našimi žiakmi a žiakmi iných krajín.  
Projekt „Región našej školy“ sa uskutočňuje medzi našou školou a Gymnáziom 
v Lipníku nad Bečvou. Pracujú na ňom žiaci z ekologického krúžku v anglickom 
a slovenskom jazyku  pod vedením Ing. Ivety Bartoňkovej. 
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Projekt „„How teenagers around Europe likes pending their free time“   je 
uzavretý medzi našou školou a školami v Poľsku, Dánsku a Turecku, 
koordinátorom projektu je Mgr.PetraNárodová. Dorozumievacím jazykom je 
angličtina. 
 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 

Meno Trieda Názov  Druh Úspešnosť Zodpovedný 
pedagóg 

L.Pôbiš 
 VI. Pytagoriáda okres. 2.miesto RNDr.M.Harkabu-

zová 
M.Ličko III. Matematický 

klokan 
národ. Klokanko 

3 
Mgr.Z.Ľuptáková 

S.Král VI. Matematický 
klokan 

národ. Benjamín 
6 

RNDr.M.Harkabu-
zová 

D.Javorčík 
D.Bagin 

 

VII. 

Celoslovenská 
korešpondenč-
ná súťaž fyzIQ 

 

celosl. 

1.m. kraj 
2. miesto 

v SR, 
MAJSTER 

fyzIQ 

 

Mgr.R.Kán 

A.SolavováE.Ch
válováM.Katreni
akM.Petržel 

V. 

VI. 

Na bicykli 
bezpečne 

kraj. 

národ 

1.miesto 

3.miesto 

 

Mgr.R.Kán 
I.Laurincová IX. Slávik 

Slovenska 
okres. 1.miesto 

postup do 
kraj. 

 

Mgr.Z.Ľuptáková 

A.Nemčoková VI. Slávik 
Slovenska 

okres. 3.miesto Mgr.Z.Ľuptáková 

F.Martinec IX. Cezpoľný beh 
SAŠŠ 

okres. 3.miesto Mgr.R.Kán 

D.JavorčíkT.Libi
čováT.Tréger 

VII.    
V. 

O putovný 
pohár starostu 
obce Beňuš 

region 1.miesto 
mladší 
žiaci 

Mgr.R.Kán 

S.SchrötterM.Ko
šík 
M.Šperková 

VI.   
VII. 

O putovný 
pohár starostu 
obce Beňuš 

region 2.miesto 
mladší 
žiaci 

Mgr.R.Kán 

J.DolinskýĽ.Krko
škaV.Dolinská 

IX.    
VII. 

O putovný 
pohár starostu 
obce Beňuš 

region 2.miesto 
starší žiaci 

Mgr.R.Kán 

F.MartinecM.Šva
ntnerL.Trégerová 

IX.  
VIII. 

O putovný 
pohár starostu 
obce Beňuš 

region 3.miesto 
starší žiaci 

Mgr.R.Kán 

M.Šperková VII. Cezpoľný beh 
Horehronie 

okres. 1.miesto Mgr.V.Lilková 

A.Zlukyová VI. Cezpoľný beh 
Horehronie 

okres. 1.miesto Mgr.J.Herichová 

T.Libičová V. Cezpoľný beh okres. 2.miesto Mgr.V.Lilková 
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Horehronie 
F.Martinec VII. Cezpoľný beh 

Horehronie 
okres. 1.miesto Mgr.R.Kán 

Starší žiaci  Malý futbal okres. 1.miesto J.Šajgalík 
Družstvo dievčat  Stolný tenis okres. 3.miesto  
Družstvo 
chlapcov 

 Volejbal okres. 3.miesto Mgr.R.Kán 

B.Bačkovská 
T.Libičová 
H.Piliarová 
B.Piliarová 
N.Libičová 
M.Šperková 
B.Mikovínyová 

 

IV.    
V.    

VII. 

 

Malý futbal 

 

 

okres. 

 

1.miesto 
postup na 

kraj. 

 

J.Šajgalík 

B.Bačkovská 
T.Libičová 
H.Piliarová 
B.Piliarová 
N.Libičová 
M.Šperková 
B.Mikovínyová 
M.Bačkovská 
I.Gömöryová 
L.Trégerová 
V.Ďuricová 
A.Fašková 

 

 

IV.    
V.     
VI.   
VII. 
VIII. 

 

 

Veľký futbal 

 

 

okres. 

 

 

1.miesto 
postup na 

kraj. 

 

 

J.Šajgalík 

V.Gašperanová IV. Šaliansky 
Maťko 

okres. 2.miesto Mgr.M.Murgašová 

V.Gašperanová IV. Jar Kláry 
Jarunkovej 

region 1.miesto Mgr.M.Murgašová 

R.Lopušný III.    Jar Kláry 
Jarunkovej 

region 1.miesto Mgr.Z.Ľuptáková 

A.Murgašová IX. Jar Kláry 
Jarunkovej 

region 3.miesto  Mgr.D.Mihoková 

V.Gašperanová 
R.Jančichová 
A.Murgašová 

IV.   
VIII.   
IX. 

Hviezdoslavov 
Kubín 

okres. 

kraj. 

postup do 
krajského 

kola 

Mgr.M.MurgašováM
gr.D.Mihoková 

S.Král VI. Polomské štyri 
zvony 

reg. 1.miesto 
prednes 
poézie 

Mgr.V.Lilková 

M.Šperka III. Polomské štyri 
zvony 

reg. 3.miesto 
prednes 
prózy 

Mgr.Z.Ľuptáková 

B.Kosmelová VIII. Polomské štyri 
zvony 

reg. 3.miesto 
prednes 
poézie 

Mgr.D.Mihoková 

B.Mikovínyová  Európa v škole okr. Postup do  
nár. 

Mgr.D.Mihoková 
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V.Vrbovská V. Polomské štyri 
zvony 

reg. 2.miesto Mgr.V.Lilková 

D.Bacúšanová IV. Polomské štyri 
zvony 

reg. 1.miesto Mgr.M.Murgašová 

M.Kováč IV. Polomské štyri 
zvony 

reg. 3.miesto Mgr.M.Murgašová 

B.Machnič V. Polomské štyri 
zvony 

reg. 1.miesto Mgr.V.Lilková 

A.Fašková VI. Polomské štyri 
zvony 

reg. 2.miesto Mgr.V.Lilková 

B.Mikovínyová VII. Polomské štyri 
zvony 

reg. 1.miesto Mgr.D.Mihoková 

 
 
Ostatné súťaže:  
 

Názov súťaže Počet 
zapojených 

žiakov 

Úspechy 

1. internetová vedomostná olympiáda 45 úspešný riešiteľ 
Geografická olympiáda 3 5.miesto 
Dejepisná olympiáda 2 - 
Olympiáda zo slovenského jazyka 1 6.miesto 
Olympiáda z anglického jazyka 1 - 
Pytagoriáda 27 1 úspešný riešiteľ 
Taktik 8 úspešný riešiteľ - 
Matematický klokan 19  
Envirootázniky 8 úspešný absolvent 
Okresné kolo vo vybíjanej 12 - 
Malý futbal Podbrezová 10 -  
Cezpoľný beh Jasenie 6 -  
Hodžov novinový článok 2 Vyhodnotenie v júni 
Literárne Jasenie 20 vyhodnotenie v 

septembri 
Hliadky mladých zdravotníkov 5 - 
Nádeje Horehronia v stolnom tenise 6 - 

§ 2. ods. 1 j 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Tabuľka zobrazuje prehľad projektov so širšou pôsobnosťou. 
 

Názov projektu Druh 
 

Zodpovedný pedagóg 
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Recyklohry Národný projekt Ing.I.Bartoňková 
Tetrapaky Národný projekt RNDr.M.Harkabuzová 
Zdravá škola Národný projekt RNDr.M.Harkabuzová 
Liga proti rakovine – Deň 
narcisov 

Národný projekt RNDr.M.Harkabuzová 

Hravo ži zdravo Národný projekt Ing.I.Bartoňková 
Krok za krokom smerom 
lesu 

Národný projekt RNDr.M.Harkabuzová 

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

Česko-slovenský projekt Mgr.S.Gašperanová 

Týždeň hlasného čítania Združenie Orava Mgr.S.Gašperanová 
Medzinárodný deň 
školských knižníc 

Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

 
 
Prehľad zrealizovaných triednych projektov – projektové vyučovanie 
 

Názov projektu Druh 
 

Zodpovedný 
pedagóg 

„Puf a Muf v škole“ 
I.trieda 

Projekt 
s alternatívnymi 
prvkami vyučovania 

Mgr. 
S.Gašperanová 

„Dopraváčik“ 
II.trieda 

Projekt 
s alternatívnymi 
prvkami vyučovania 

Mgr. D. Matisová 
 

„Na potulkách s deduškom“ 
III.trieda 

Projekt s prvkami ITV a 
LEGO 

Mgr. Z.Ľuptáková 
 

„Po stopách Juraja Jánošíka“ 
IV.trieda 

Projekt s prvkami 
regionálnej výchovy 
a dramatickej výchovy 

Mgr. M. Murgašová 

„FriendsfromArgentina“ 
VI. a VII.trieda 

Motivačný projekt ANJ  
 

Mgr.P.Národová 

„OurpenpalsfromSlovenia“ 
VI.trieda 

Motivačný projekt ANJ  
 

Mgr.P.Národová 

Letśteacheachother! 
V.trieda 
IV.trieda 

Motivačný projekt ANJ  
 

Mgr.P.Národová 
Mgr.MonikaMurgaš
ová 

„Región našej školy“ 
Ekologický krúžok 

Etwinningový projekt Ing.I.Bartoňková 

„How teenagers around Europe 
likes pending their free time“ 

Etwinningový projekt Mgr.P.Národová 

Veľkí malým, malí veľkým kooperácia Mgr.P.Národová 
Mgr.S.Gašperanová 
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: február 2008     Druh inšpekcie: komplexná. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

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 príjemnomprostredí. 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. Okná, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo vymeniť sú rozsušené, vypadávajú 
z rámov, parapety sa uvoľňujú. V predchádzajúcich 3 rokoch sa vymenili okná vo 
vestibule školy, na poschodí na chodbách, v 3 triedach na poschodí, v 1 triede na 
prízemí, zborovni, riaditeľni a učebni IKT. Pretože tieto výmeny sa dejú iba 
z vlastných rozpočtových prostriedkov, postupná výmena okien musí byť rozložená 
na viacero rokov (podľa finančných možností). 
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, uskutočnili sa rôzne 
prestavby a rekonštrukcie, je vybavovaná modernou technikou a pomôckami.  
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. 
 
V tomto školskom roku sme na škole vymenili okná v prízemných miestnostiach 
od cesty, vymaľovali niektoré triedy. Zakúpili smeinteraktívnu tabuľu, výukové 
softvéry,notebooky,nábytok do tried a na chodby, pomôcky do 
kabinetov.Vypracovali sme projekt : 

• Premena tradičnej školy na modernú 
• Zdravie v školách, 

ani jeden z projektov nebolpodporený. 
 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali: 

• asfaltové ihrisko na školskom dvore 
• trávnatú plochu  
• zelené plochy s drevinami slúžiace na oddych a relaxáciu 
• asfaltové ihrisko patriace Farskému úradu Beňuš 
• učebňu IKT s počítačmi zapojenými v sieti s internetom a množstvom 

edukačného softvéru ( v sieti ) na všetky predmety ZŠ, , spätným projektorom 
• školskú knižnicu s odbornou a detskou literatúrou, videom, 
• obecnú knižnicu 
• múzeá 
• www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk, www.skolahrou.sk.  

http://www.zborovna.sk
http://www.datakabinet.sk
http://www.skolahrou.sk
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Stručná analýza súčasného stavu: 

• Za najväčší nedostatok považujeme chýbajúce učebnice pre reformné 
ročníky, ktoré má zabezpečiť MŠVVaŠ SR. 

• Výmena okien. 
• Oprava nefunkčného kotla na pevné palivo 
• Výmena elektrorozvodov, ktoré sú v katastrofálnom stave.  
• Areál školy potrebuje nové oplotenie. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠ SR na rok 2011 boli 
254 527 eur 

• nenormatívne ( doprava, AU, VP, odchodné) 15 687 eur 
• z toho na mzdy a odvody sme dali 186 250 eur  
• na služby  a na bežné výdavky 68 277 eur 

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 vo výške  692 eur 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 eurá. Príspevok obecnému úradu (originálne 
kompetencie) na ŠKD bol 11 248,50 eur.  

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

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 3975eur, použili  sme na tovary a služby 
spojené s činnosťou krúžkov a na odmeny vedúcim krúžkov. 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Získané prostriedky získané za tetrapaky      29,90 eur.  

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 



25 

 

Hodnoty, ktorými sa škola riadi: vychovávať žiakov zodpovedných, schopných 
osvojiť si zdravý životný štýl, hrdých na svoju školu, región, vlasť. Rozvíjať osobnosť 
každého žiaka, aby bol schopný samostatne myslieť, slobodne sa rozhodovať. 

Koncepčné zámery vedenia školy: 

• Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a výstupov žiakov. 
• Prehodnotiť obsah učiva v reformných ročníkoch a prispôsobiť ho našim 

podmienkam. 
• Podporovať kultúru vzťahov žiakov, pozitívny vzťah k prírode, etiku konania. 
• Vytvárať tvorivú atmosféru, pocit bezpečia, motivovať k učeniu. 
• Zlepšovať spoluprácu s rodičmi, zapájať ich do diania v škole. 
• Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy s ohľadom na priblíženie žiakom, 

rodičom, širokej verejnosti.  
• Udržať a zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania. 

Strategické ciele školy: 

• Naučiť žiakov komunikovať v materinskom jazyku a ovládať základy dvoch 
cudzích jazykov. 

• Vytvoriť prirodzený vzťah žiakov k regionálnej a národnej histórii a kultúre 
prostredníctvom všetkých predmetov. 

• Budovať a posilniť tradície, vytvárať odlišnosti ako jeden zo spôsobov budovania 
dobrého mena školy. 

• Získať kompetencie praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie aj 
počas procesu. 

• Poznať vlastnú výkonnosť školy pravidelným sebahodnotením. Zvyšovať 
odbornosť vyučovania a odbornosť PZ. 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

• Oblasť systematického vzdelávania pedagogických zamestnancov. 
• Oblasť realizácie aktivít s významným vplyvom na výchovno - vzdelávaciu 

činnosť školy. 
• Úspešnosť v súťažiach . 
• Estetika vnútorných priestorov. 
• Uplatňovanie výpočtovej techniky vo vyučovaní. 
• Vybavenosť školy najmodernejšou technikou - interaktívne tabule. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

• Zvyšovanie účinnosti výchovno - vzdelávacieho pôsobenia na žiakov. 
• Zlepšovanie výsledkov žiakov. 
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Návrh opatrení: 

• Sledovať a hodnotiť kvalitu priebehu a výsledky vyučovania pedagógov. 
• Zvyšovať úroveň výsledkov dosiahnutých žiakmi. 
• Modernizovať metódy vyučovacieho procesu. 

Silné stránky 
• starostlivosť o nadaných žiakov, ich 

úspešnosť umiestnenia najmä 
v športových a prírodovedných 
súťažiach, olympiáde AJ; 

• starostlivosť o deti vyžadujúce 
špecifické podmienky vzdelávania, 
začlenených žiakov;  

• úspešnosť rozmiestnenia žiakov na 
SŠ; 

• športové a tradičné aktivity; 
• 100% odbornosť vyučovania na I.st., 

primeraná odbornosť vyučovania 
hlavných predmetov na II.st.  

• kvalitne fungujúca tímová práca 
učiteľov; 

• dobrá počítačová  gramotnosť takmer 
všetkých pedagogických 
zamestnancov; 

• záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie ; 
• projektové aktivity školy a realizácia 

niekoľkých projektov; 
• estetizácia a inovácia prostredia 

školy; 
• dobrá vybavenosť školy IKT 

technikou (PC učebňa, pripojenie na 
internet); 

• prezentácia školy na verejnosti 
(akadémie, rozhlas, regionálne 
noviny); 

• fungujúca práca  záujmových 
krúžkov;  

• aktivity na získanie 
mimorozpočtových finančných 
prostriedkov(2 % dane z príjmov, 
projekty...); 

• spolupráca so zriaďovateľom – OcÚ 
Beňuš, Školským úradom v Polomke, 
RZ Hron, RŠ  a inými organizáciami. 

Slabé stránky 
 

• budova potrebuje rekonštrukciu; 
• chýbajúce  športoviská a telocvičňa; 
• nedostatočný počet moderných 

učebníc a reformných učebníc; 
• chýbajúce nové učebnice – školský 

vzdelávací program; 
• neodbornosť vyučovania niektorých 

predmetov  
• komunikácia s rodičmi 

problémových žiakov pri riešení 
vzniknutých problémov; 

• nevyhovujúce školské dielne. 
 

Príležitosti 
• zlepšujúce sa podmienky vzdelávania 

žiakov v škole – PC učebňa, 
elektronizácia školskej knižnice, 
zakúpenie novej didaktickej 

Riziká 
• demografický pokles populácie; 
• zvyšovanie výdavkov na prevádzku; 
• nedostatok finančných prostriedkov 

na investície; 
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techniky, výukových softvérov 
a učebných pomôcok; 

• odbornú štruktúru vyučovania 
skvalitniť na 100 %; 

• získať žiakov zo susednej obce; 
• v maximálnej  miere uspokojovať 

požiadavky objednávateľov školských 
služieb, t. j. rodičov a ich detí; 

• umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov 
(metodické centrum, vysoké školy); 

• využívať možnosti štrukturálnych 
fondov; 

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

• venovať zvláštnu pozornosť výučbe 
cudzích jazykov, environmentálnej 
výchove  a informačným 
technológiám. 

• nedostatok financií na  odmeňovanie 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, ktoré sú vyčlenené 
v štátnom rozpočte; 

• nepriaznivá ekonomická situácia 
v niektorých rodinách; 

• nedostatočný záujem zo strany 
rodičovskej verejnosti ; 

• negatívne vplyvy na žiakov cez 
masovokomunikačné prostriedky; 

• absencia odborných učební. 
 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 

Z pohľadu psychohygienických podmienok sa škola snažila vytvárať aj v školskom 
roku 2011/2012 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 
dozorkonajúceho učiteľa. Veľký dôraz kladieme na protidrogovú prevenciu, výchovu 
k manželstvu a rodičovstvu a uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy 
prostredníctvom  koordinátorov a plnením 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. 

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity                                                                                           

Po skončení vyučovania mohli žiaci navštevovať ŠKD, záujmové krúžky alebo sa 
zúčastňovať na ďalších aktivitách  v škole, prípadne navštevovať jednotlivé odbory 
ZUŠ Polomka. Záujmové krúžky, ktoré pracovali na škole mali pritiahnuť žiakov a 
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pôsobiť ako prevencia proti rôznym negatívnym javom, čo sa nám aj osvedčilo. Žiaci 
radi chodili na krúžky či už aktívne relaxovať alebo sa niečo nové naučiť. V tomto 
školskom roku sme pre našich žiakov ponúkli pestrú ponuku záujmových útvarov 
v mimovyučovacom čase. Zo 140 žiakov školy si vybralo minimálne jeden krúžok 
a tak odovzdalo škole vzdelávací poukaz 139 žiakov. 

P.č. Názov krúžku Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 

1. Angličtina 13 Mgr.P.Národová 
2. Ekologický 16 Ing.I.Bartoňková 
3. Futbalový I. 15 K.Košík 
4. Futbalový II. 15 J.Šajgalík 
5. LEGO  Mgr.Zuzana Ľuptáková 
6. Matematika hrou 16 RNDr.M.Harkabuzová 
7. Počítačový I. 20 Mgr.R.Kán 
8. Počítačový II. 20 Mgr.R.Kán 
9. Redakčný 13 Mgr.D.Mihoková 
10. Spoločensko-vedný 21 Mgr.V.Lilková 
11. Spoznaj svoj kraj 7 RNDr.M.Harkabuzová 
12. Turistický 11 Mgr.M.Murgašová 
13. Tvorivosť 11 Mgr.D.Matisová 
14. Zdravotnícky 11 RNDr.M.Harkabuzová 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Rodičia našich žiakov sú organizovaní v Rodičovskom združení Hron, ktoré úzko 
spolupracuje so školou.  Všetci rodičia platia rodičovský príspevok, ktorý slúži len 
na činnosti a podujatia pre žiakov. Už siedmy rok je RZ poberateľom 2% z daní 
fyzických osôb. 
RZ nám poskytlo financie na: 
• zakúpenie cien na odmeňovanie žiakov (školské súťaže, koniec školského roka, 

reprezentácia školy) 
• ceny na karneval 
• mikulášske balíky 
• preplácanie cestovného na športové súťaže a iné súťaže 
• príspevok na plavecký a lyžiarsky výcvik 
• zakúpenie výkresov a materiálu na rôzne školské akcie 
• ceny a občerstvenie  na Deň detí. 
• Noc v knižnici. 
 
Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne schôdzky RZ. Rodičia boli 
ich prostredníctvom podrobne oboznámení s výchovnými a vzdelávacími úlohami 
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školy a informovaní o ich priebežnom plnení. Na triednych aktívoch triedni učitelia 
(v prípade potreby aj s prizvanými vyučujúcimi) s rodičmi riešili: 

• výchovno-vzdelávaciu prácu triedy 
• prospech jednotlivých žiakov 
• výchovné problémy  
• formy spolupráce rodičov pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh triedy  
• prípadné nápravné opatrenia 
• otázky účasti rodičov pri organizačnom zabezpečovaní niektorých školských 

akcií a podujatí.  
Okrem triednych aktívov boli rodičia priebežne o výchovných a vzdelávacích 
výsledkoch žiakov informovaní prostredníctvom žiackej knižky a informačného 
systému školy.  V prípade potreby mali rodičia možnosť navštíviť vyučujúcich 
v poobedňajších hodinách. Závažnejšie výchovné problémy riešila škola v spolupráci 
žiak – rodič – výchovná poradkyňa. 
 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Aj v tomto školskom roku škola spolupracovala s inštitúciami: 
• Obecný úrad Beňuš 
• Obecný úrad Braväcovo 
• Lesy š.p.závod Beňuš 
• Obecné knižnice. 

 
Ďalšie organizácie, s ktorými škola spolupracovala: 
• Mestský športový klub Brezno 
• Policajný zbor Brezno a Pohorelská Maša 
• CPPPP Brezno 
• CŠPP Banská Bystrica 
• NAPANT – Brezno 
• SAŽP Banská Bystrica 
• Mesto Brezno 
• ZUŠ Polomka 
• OZ Čučoriedka 

 

 

 

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 jeden pracovný úraz a viacej malých 
evidovaných  úrazov žiakov. Aj zabezpečenie úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa 
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zákona (bola precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri 
požiari, resp. inom nebezpečenstve).  

Sponzorská pomoc škole 
 

Názov firmy / meno 
 

Druh pomoci 

Obecný úrad Beňuš Finančné a materiálne príspevky - Mikuláš, 
karneval, MDD, akcie poriadané školou 
 

Lesy š.p., odštepný závod 
Beňuš 

Materiálna pomoc – zabezpečenie besied, 
prednášok s lesnou pedagogičkou 
Ing.M.Kovalčíkovou, ceny do súťaží, materiál na 
vyučovanie, organizácia projektu Les ukrytý v knihe 

Zdeno Bubelíny Oprava elektroinštalácie  
 

Rastislav Chvála Ceny pre žiakov do školských súťaží 
 

Peter Murgaš Finančný príspevok na zakúpenie IT (150 €) 
Ľubomír Mikloš Finančný príspevok na zakúpenie IT (150 €) 
Eva Koľajová Finančný príspevok na zakúpenie IT (50 €) 
Lesy mesta Brezna  Finančný príspevok na zakúpenie IT (150 €) 
RZ Hron  Finančný príspevok na zakúpenie IT  (300€) 
 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Beňuš za školský rok 
2011/2012 spracovali: 
 
Ing. Iveta Bartoňková riaditeľka školy 
Mgr. Marta Kršáková zástupkyňa riaditeľky školy 
Mgr. Dagmar Mihoková výchovná poradkyňa 
Mgr. Zuzana Ľuptáková vedúca MZ 1.-4.ročník 
Mgr. Radoslav Kán vedúci PK prírodovedné predmety 
Mgr .Veronika Lilková vedúci PK spoločenskovedné predmety 
Bc. Katarína Kubaliaková vychovávateľka ŠKD 
Mgr. Slavomíra Gašperanová školská knižnica 
Anna Faráriková ekonómka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


