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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 2012/2013. 
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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1. Základné identifikačné údaje  (§ 2 ods.1 písm. a) 

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 

Zástupca riaditeľky školy Mgr. Radoslav Kán 

Rada školy                                                                                                              
Rada školy pri 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 

Ing. Martin Kovalčík  predseda 

Mgr. Darina Matisová podpredseda 

Mgr. Dagmar Mihoková člen 

Anna Faráriková člen 

Ján Bačkovský člen 

Viera Košíková člen 

Ľubica Šperková člen 

Ján Kršák člen 

Alena Pôbišová člen 

Juraj Škôlka člen 

 
 
Rada rodičov  
 
Rada rodičov vytvorila občianske združenie "Rodičovské združenie Hron" pri ZŠ 
Beňuš. Spravuje príspevky rodičov žiakov , ktorými podporujú aktivity školy. 
 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných 
orgánoch riaditeľa školy 
 



5 

 

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 sú členmi širšieho vedenia školy. 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 2013/2014 a ostatných 
platných pedagogických dokumentov. Prioritou práce metodických orgánov boli  
analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov, prijímanie opatrení na zlepšenie 
dosiahnutého stavu, 
 
MZ 1.- 4.ročník  pod vedením Mgr. Zuzany Ľuptákovej 
 
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. ,,Smieško v I. A – Úsmev, prosím!“   
Projekt  s prvkami ITV a LEGO, zameraný na 
osobnostný rast   

 
Mgr. Z. Ľuptáková 

II. ,,Včielky z druhej triedy“ 
Projekt s využitím prvkov ITV , zameraný na rozvoj   
čitateľských schopností     žiakov 

 
Mgr.M.Štefaňáková 

III. „Ako išiel Smelý Zajko do sveta“ 
Projekt s alternatívnymi prvkami vo VVP,prvkyCLIL 

 
Mgr. S. Gašperanová 

IV. ,,Učíme sa s Ufkom"  
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Projekt s alternatívnymi prvkami, zameraný na 
osobnostný rast žiaka 

Mgr. D. Matisová 

II.,III. ,,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. S. Gašperanová 
Mgr. M.Štefaňáková 

 
Oblasti, v ktorých sme kládli dôraz na výchovu a vzdelávanie: 

 rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 rozvoj počítačovej gramotnosti 

 finančnej gramotnosti 

 spoločenská výchova  

 dopravná výchova 

 environmentálna výchova 

 regionálna výchova 

 anglický jazyk 

 práva dieťaťa 

 sexuálna výchova 

 boj proti drogám 
 

Oblasti práce, v ktorých zaznamenávame medzery: 

 písomný prejav žiakov – s chybami , málo úhľadný,  

 spokojnosť žiakov  i s priemerným výkonom, 

 mnohých žiakov malá snaha o najlepší individuálny výkon, 

 zhoršenie domácej prípravy na vyučovanie, slabá kontrola zo strany rodičov 
od najnižších ročníkov, 

 zabúdanie DÚ, pomôcok – už aj v I. triede, 

 slabšia úroveň slovnej zásoby a tým aj  nižšia schopnosť verbálnej 
komunikácie, 

 v triedach je menej aktívnych žiakov, zápasíme s lenivosťou a pasívnosťou 
u mnohých žiakov. 
 

Spoluprácu s MŠ možno hodnotiť ako úspešnú. Týkala sa najmä otázok zaškolenia 
detí. Vo februári  2014 pred zápisom detí do ZŠ, sa uskutočnilo spoločné zasadnutie 
MZ. Prehĺbila sa aj spolupráca pri organizovaní spoločných podujatí: divadelné 
predstavenia  a výchovné koncerty, nielen s MŠ Beňuš a Braväcovo, ale aj so ZŠ 
Bacúch. 
 
 
PK prírodovedné predmety pod vedením Mgr. Radoslava Kána 
 
Ciele činnosti predmetovej komisie vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov  
na školský rok 2013/2014 pre vyučovanie príslušných predmetov, boli rozpracované 
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v Školskom vzdelávacom programe na školský rok 2013/2014, v Pláne práce školy 
na školský rok 2013/2014: 

 činnosť predmetovej komisie sme zamerali na skvalitňovanie činnosti učiteľa 
vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích 
výsledkov detí a žiakov a na vykonávanie dôslednej analýzy zistení, 

 prierezovo sme využívali vo vyučovacích predmetoch možnosti na rozvoj 
čítania s porozumením, 

 využívali sme metodické príručky „Globálne rozvojové vzdelávanie na 
základných školách“ v rámci vyučovania matematiky a geografie,  

 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja 
osobnosti žiakov, spolupracovali sme s neziskovými organizáciami 
pôsobiacimi v environmentálnej oblasti, 

 zvýšili sme zapájanie detí a žiakov do pohybových aktivít podporou činnosti 
športových krúžkov a pohybových aktivít v prírode, 

 pri práci s chemickými faktormi sme využívali metodický materiál „Bezpečnosť 
pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách“, 

 venovali sme pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v oblasti 
informačných a komunikačných technológií, 

 zvýšenú pozornosť sme venovali ochrane detí a žiakov pri používaní internetu  
a taktiež sme využívali stránky k bezpečnému používaniu internetu,  

 využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová 
metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.), ako 
aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov 
experimentálneho overovania. 
 

Opatrenia: 

 v každom tematickom celku zaraďovať viac slovných úloh, 

 väčšiu pozornosť venovať príkladom rovnicového charakteru, skombinovať 
viac matematických operácií v jednom príklade, precvičovať úlohy, v ktorých 
majú žiaci určiť, ktoré operácie majú pri počítaní prednosť, 

 dôkladne precvičiť úlohy na výpočet obsahu obdĺžnika a štvorca, premenu 
jednotiek, 

 precvičovať úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti, čítanie z grafu, 
počítanie s percentami a zlomkami, 

 priebežne precvičovať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, 

 naďalej klásť dôraz na aktivizujúce metódy vo vyučovaní, 

 pravidelne vo vyučovaní využívať experimentálny merací počítačový systém; 

 viac času venovať riešeniu netradičných a  problémových úloh jednak 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, 

 pri vyučovaní chémie využívať aktivizujúce metódy a formy práce, vhodné 
pomôcky a didaktickú techniku a tak rozvíjať logické, abstraktné, induktívne aj 
deduktívne myslenie žiakov,uplatňovať progresívne vyučovacie metódy a 
formy práce založené na skúsenostiach a prepojené so životom, viesť žiakov k 
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čitateľskej gramotnosti, vytvárať podmienky na osvojenie si metód 
individuálneho štúdia a využívania rôznych informačných zdrojov,  

 naďalej klásť dôraz na prácu s mapou a atlasom, 

 zaviesť celoročnú súťaž Najlepší športovec školy, 

 zorganizovať súťaž s praktickou aj teoretickou časťou – Školská olympiáda. 
 
 
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. 
3.miesto v Banskobystrickom kraji 

 
Ing. I. Bartoňková 

V. „Po stopách vody“ - projekt Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. 
Cieľ: viesť žiakov k citlivému prístupu 
k životnému prostrediu, k uvedomeniu si 
dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody 
a vodných zdrojov. Pestrosťou nových 
poznatkov, získaných hravou aj súťažnou 
formou vzbudiť záujem detí o prostredie, 
v ktorom žijú. 

 
Ing. I. Bartoňková 
 

VI. "Krok za krokom smerom k lesu" 
celoslovenský súťažný projekt 
Cieľ: podporiť výchovu mladej generácie 
zameranú na environmentálne správny prístup 
k lesu a životnému prostrediu. Projekt sa cez tri 
hlavné témy – voda, odpady, ovzdušie,zaoberal 
globálnymi problémami Zeme a naším 
prístupom k prírodným zdrojom. Náš tím 
skončil na 1. mieste.  

 
Mgr. M. Kršáková 
Ing. M. Kovalčíková 
Ing. M. Vigoda 

 
 
PK spoločenskovedné predmety pod vedením Mgr. Dagmar Mihokovej 

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 a všetky výhody interaktívnej tabule.  

Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2013/2014 
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 
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diktáty a predpísané písomné práce, výstupné testy a výstupné diktáty zo 
slovenského jazyka v 5. - 9. ročníku. 

 

Trieda Projekt  
 

Zodpovednosť 

VII. „Sme v škole" 
Projekt zameraný na poznávanie historických, 
zemepisných a prírodopisných zaujímavostí 
Slovenska z obdobia stredoveku – obdobie 
Veľkej Moravy a obdobie Uhorska. 

 
Mgr. M. Kršáková 
 

VI. ,,Denník pátrania po minulosti našich 
predkov" 
Projekt zameraný na minulosť svojich rodín - 
ako sa zmenilo ichbývanie, ako chodili kedysi 
oblečení, aké mená sa v rodine najčastejšie 
vyskytovali, aké zamestnania boli 
najfrekventovanejšie, aké vzácne pamiatky – 
starožitnosti im po predkoch zostali. 

 
Mgr. M. Kršáková 
 

VI. „Cesta do dejín praveku" - súťaž na tému 
Život neandertálskeho človeka organizovaná 
Múzeom praveku v Bojniciach.  

Mgr. M. Kršáková 
 

Opatrenia: 

 vo väčšej miere pri preverovaní vedomostí žiakov zadávať testové úlohy 
s možnosťou voľby odpovede, precvičovať a používať negované otázky (nie 
je); 

 dôraz klásť na čítanie s porozumením; 

 naučiť sa využiť teoretické poznatky v praktickej rovine; 

 sústavne precvičovať a zdôvodňovať pravopis (pravopisné cvičenia, 
bleskovky); 

 zvýšiť sústredenosť a pozornosť pri práci; 

 pri zadávaní úloh vychádzať z textu, viac pracovať s textom, na ktorom sa 
precvičia a preveria teoretické poznatky žiakov. 

 

 

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

Počet žiakov školy: 147   Počet tried: 9 

V škole bolo na konci školského roku spolu  9 začlenených žiakov, z nich jeden žiak 
siedmeho ročníka bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Žiakovi sa 
venovala  Mgr. M.Kršáková 4 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. 
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Ročník 

Stav k 15.9.2013 Stav k 31.8.2014 
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1. 19 10 9 0 17 18 9 9 0 16 

2. 13 8 5 1 12 13 8 5 1 12 

3. 11 6 5 1 8 11 6 5 1 8 

4. 14 8 6 0 8 14 8 6 0 8 

5. 15 6 9 0 1 15 6 9 0 0 

6. 18 9 9 3 1 18 9 9 3 1 

7. 17 10 7 3 0 17 10 7 3 0 

8. 24 16 8 1 0 25 16 9 1 0 

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

Spolu  147 80 67 9 47 147 79 68 9 45 

 

Prehľad počtu žiakov za posledné štyri roky 

Školský rok Počet 
žiakov 

Priemerný počet 
žiakov v ročníku 

2010/2011 146 16,22 

2011/2012 140 15,56 

2012/2013 138 15,33 

2013/2014 147 16,33 

 
 
 
 

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ZŠ (§ 2 ods.1 písm. c) 
 

Z celkového počtu zapísaných 

Spolu 
Z toho 

dievčatá 
 

Odklady 
 

Z toho 
dievčatá 

 

Nezaškolení 
v MŠ 

Počet tried 

13 7 1 1 0 1 
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4. Údaje o prijatých žiakoch na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. d) 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o rozmiestnení všetkých žiakov končiacich 
základnú školu, spolu 19. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy po vykonaní 
prijímacích skúšok. Dvaja žiaci boli prijatí bez prijímacích skúšok vzhľadom 
k výsledkom Testovania 9 – 2014. 

Názov školy Počet žiakov 

Gymnázium Brezno 6 

Bilingválne gymnázium 3 

Hotelová akadémia  2 

Obchodná akadémia  1 

SPŠ 3 

SŠ – SOŠ 4 

Spolu 19 

 

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

Celkový prehľad prospechu žiakov v školskom roku 2013/2014 

 prospelo % neprospelo % neklasifik. Opravné 
skúšky 

I.stupeň 56 100 0 0 0 0 

II.stupeň 89 97,80 2 2,20 0 2 

Spolu 145 98,64 2 1,36 0 2 

 
 
Správanie žiakov 
 

Stupeň 1 2 3 4 pochvala 
RŠ 

pochvala 
TU 

Výchovné 
opatrenie 

RŠ 

Výchovn
é 
opatrenie 

TU 

I.stupeň 55 1 0 0 2 0 0 0 

II.stupeň 89 1 0 1 11 0 6 5 

Spolu  144 2 0 1 13 0 6 5 
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Klasifikácia tried 
 

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

I.A 1,0 1,56        1,00   1,39    

II.A 1,0 1,85        1,77 1,00  1,85 1,38   

III.A 1,0 1,64 1,55       1,36 1,09  1,73 1,18   

IV.A 1,07 2,14 2,21       1,93 1,00  2,43 2,07   

V.A 1,0 2,13 2,40  1,67   2,33 2,40   1,13 2,67  1,00 1,27 

VI.A 1,22 2,5 2,78 1,94 1,83 1,61 1,72 2,50 2,83   1,06 2,56   1,89 

VII.A 1,0 2,44 2,67 2,27 1,94 1,75 2,00 2,25 2,38   1,94 2,63   2,00 

VIII.A 1,0 2,48 2,16 2,20 1,96 1,56 1,72 1,76 2,12   1,20 2,40   1,40 

IX.A 1,0 2,63 2,38 2,56 2,31 1,25 1,44 2,06 2,38   1,00 2,50   1,56 

Ø 1,01 2,24 2,31 2,24 1,94 1,54 1,72 2,18 2,42 1,52  1,27  1,55 1,00 1,62 

 
Trieda PrV VyU DOV SPV SVP TECH  TSV  TEV  VYV HUV PRIEMER TRIEDY 

I.A    1,00    1,00 1,00 1,00 1,14 

II.A   1,00     1,00 1,00 1,00 1,32 

III.A        1,00 1,00 1,00 1,28 

IV.A 1,00       1,00 1,00 1,00 1,58 

V.A       1,00  1,00 1,00 1,67 

VI.A       1,00  1,17 1,39 1,91 

VII.A     2,25  1,00  1,19 1,19 2,00 

VIII.A      1,00 1,16    1,78 

IX.A  1,44     1,14    1,90 

Ø 1,00 1,44 1,00 1,00 2,25 1,00 1,06 1,00 1,05 1,08 1,54 

 

Dochádzka žiakov 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok spolu 8451 vyučovacích hodín, čo je 57,49 
hodiny na jedného žiaka. V tomto školskom roku sme mali 10 neospravedlnených 
hodín. V tomto školskom roku počet vymeškaných hodín proti vlaňajšiemu roku 
klesol o 835 hodín. Napriek tomu môžeme konštatovať, že pri dobrej vôli by počet 
vymeškaných ospravedlnených hodín mohol byť omnoho nižší.  

Ročník Ospravedlnené  hodiny Neospravedlnené  
hodiny I.polrok II.polrok Spolu Priemer 

na žiaka 

1. 303 388 691 38,39 0 

2. 448 474 922 70,92 0 

3. 275 184 459 41,72 0 

4. 335 308 643 45,93 0 
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5. 506 276 782 52,13 0 

6. 489 648 1137 63,17 6 

7. 463 539 1002 62,63 0 

8. 561 694 1282 51,28 4 

9. 788 745 1533 95,81 0 

 
Spolu 

 
4168 

 
4256 

 
8451 

 
57,49 

 
10 

 
 
 
TESTOVANIE 9 - 2014( počet testovaných žiakov: 16 ) 
 
Výsledky z MATEMATIKY: 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
18,00  

 
Úspešnosť školy v % 

 
90,00 

 
Celoslovenský priemer 

 
10,93 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
54,67 

 
Percentil školy 

 
99,93 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti  

národnému priemeru v % 

 
35,33 

 
 
 

Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
18,50 

 
Úspešnosť školy v % 

 
74,00 

 

 
Celoslovenský priemer 

 
15,49 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
62,00 

 
Percentil školy 

 
94,10 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti  
národnému priemeruv % 

 
 

12,00 

 
Medzi najúspešnejších žiakov v testovaní, ktorí nemuselivykonať prijímacie skúšky 
na stredné školy patrili: 
 

Meno žiaka % úspešnosť v MAT 
 

% úspešnosť v SJL 

Adam Felner 100 92 

Michal Košík 100 92 
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6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov (§ 2. ods. 1 písm. f) 

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

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

 
16 

 
4 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

I.stupeň – nekvalifikovane sa vyučuje informatická výchova 3 hodiny týždenne. 
 
II.stupeň - nekvalifikovane sa vyučuje telesná výchova 10 hodín týždenne, technika 
1 hodina týždenne, občianska náuka 4,5 hodiny týždenne. 
 

Kariérový stupeň pedagogický zamestnanec 

1. Začínajúci PZ 0 

2. Samostatný PZ 9 

3. PZ s prvou atestáciou 7 

4. PZ s druhou atestáciou 0 

Celkom: 16 

 

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. 
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Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 2 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského 
manažmentu 

2 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské 
pedagogické 

12 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  Aktivita  Zodpovednosť  

September Pasovanie prváčikov                            

Poučenie  žiakov školy na tému prevencia kriminality 
a rizikového správania sa žiakov, prevencia 
elektronického šikanovania (nástrahy internetu, 
facebooku) 

Výchovný koncert – Počúvajme sa navzájom – 
„Bonaventura“ 
 
Svetový deň mlieka 

Mgr.Ľuptáková   
Mgr.Herichová 

Mgr.Kán 

 

vedenie školy 

Mgr.Herichová 

Október Európsky deň jazykov– kvíz 

Program k Mesiacu úcty k starším 

LEGO– Svetový deň zvierat 

Cezpoľný beh o pohár starostu 

Mgr.Národová 
Mgr.Gašperanová 
Mgr.Ľuptáková 

Mgr.Ľuptáková 

Mgr.Kán + učitelia 
TSV 
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Svetový deň jablka 

Športové „NAJ“... 

Medzinárodný deň šk. knižníc – „Záložka spája školy“ 
Čitateľský maratón  - Čítanie so starými rodičmi 

Výstava tekvíc  
 
Šarkaniáda 
 
Haloweenska party 

Mgr.Herichová 

Mgr.Gašperanová 

Mgr.Gašperanová                      

                            
Mgr.Herichová         
Mgr.Kršáková                            
ŠKD 

Mgr.Herichová 

November Let´s read books in English- čítanie rozprávok, 
prezentácia kníh 
 
Dúhový týždeň, týždeň boja proti drogám -  
lampiónový sprievod 
 
Stolnotenisový turnaj 
 

Mgr.Gašperanová 
Mgr.Národová    
                               
Mgr.Národová  
Mgr.Gašperanová 
 
Mgr.Kán   
Mgr.Národová 

December  Vianočné tvorivé dielne  
 
Vianočné trhy +  program vianočné zvyky 
   
Vianočné pozdravy pre osamelých 
 
Mikuláš - malí veľkým, veľkí malým     
 
Vianočná akadémia 
 
Vianočná diskotéka 
 
Diskusia so žiakmi o spolunažívaní s menšinami a o  
ľudských právach - programu MZV SR „Podpora a 
ochrana ľudských práv a slobôd 2013“ – žiaci 5.triedy 

vedenie ZŠ + TU  

vedenieZŠ+TU   
Mgr.Gašperanová 
Mgr.Matisová 

Mgr.Herichová 
Mgr.Ľuptáková   
TU 1.-4.triedy 

TU 5.-9.trieda 

Mgr.Mihoková 

Január  Zimná športová olympiáda 

Kniha od Ježiška 

Lyžiarsky výcvik žiakov VII.triedy 

ŠKD 

TU 1.-4.triedy 

Mgr.Ľuptáková 
Mgr.Lilková 

Február  Korčuľovanie na zimnom štadióne 

Karneval 

„Deň osamelých“ – kreslenie obrázkov 

vedenie ZŠ + U 

TU 1.-9.triedy 

Mgr.Matisová 
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Prednáška a ukážky členov DHZ Brezno 

Divadelné predstavenie- „Mátohy“ v Nitre 

Valentínska pošta 

Mgr.Herichová 

vedenie ZŠ 

Mgr. Herichová 

Marec  Divadelné predstavenie ,,O hlúpej žene" 
 
Cirkus Jacko z Ukrajiny 
 
Svetový deň vody 
 
Literárny kvíz 
 
Výstava kníh 

vedenie ZŠ 

vedenie ZŠ 

Mgr.Herichová 

učiteľky SJL 

Mgr.Gašperanová 

Apríl  Hlas školy 
 
Deň Zeme 
 
Týždeň hlasného čítania 
 
Lego mosty 
 
Deň narcisov 
 
Skúšobné elektronické testovanie žiakov 8.ročníka 

Mgr.Ľuptáková 

TU 1.-9.trieda 

TU 1.-4.trieda 

Mgr.Ľuptáková 
 
Mgr.Herichová 
 
vedenie ZŠ 

Máj  Slávik Slovenska 
 
Prednáška o Škandinávii pre I.stupeň 
 
Prednáška o rieke Hron pre II.stupeň 
 
Deň matiek – príprava darčekov 
   
Deň detskej knihy- Drevená krava 
 
Deň matiek – Braväcovo -  program  
 
Deň pohybu 

Mgr.Ľuptáková 
 
vedenie školy 
 
vedenie školy 
 
TU 1.-4.trieda 
 
TU 1.-4.trieda 
 
Mgr.Ľuptáková 
 
Mgr.Herichová 

Jún  MDD, vystúpenie sokoliarov 
 
Výchovný koncert žiakov SZUŠ Talentída 
 
Beseda o fast-foodovej strave + film „Super Size Me“ 
(9.ročník) 
 
Plavecký výcvik žiakov 3.ročníka 
 

TU 
 
vedenie školy 
 
Ing. Bartoňková 
 
 
Mgr.Gašperanová 
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Celoročne  Zber tetrapakov 
 
Zber elektroodpadu a monočlánkov 
 
Súťaž o  najaktívnejšieho čitateľa a kolektív školy 

Mgr.Herichová 
 
Ing.Bartoňková 
 
Mgr.Gašperanová 

 
 
 
Relácie školského rozhlasu 

 

Názov relácie Učiteľ 
 

Európsky deň jazykov Mgr.P.Národová 

Európsky týždeň boja proti drogám Mgr.D.Mihoková 

Deň tolerancie Mgr.D.Mihoková 

Mikuláš Mgr.Z.Ľuptáková 

Vianoce Ing.I.Bartoňková 

Deň učiteľov Mgr.Z.Ľuptáková 

Deň narcisov Mgr.J.Herichová 
Ing.IvetaBartoňková 

Deň matiek    Mgr.M.Štefaňáková 

 
 
Aktivity školskej knižnice  - Mgr. Slavomíra Gašperanová 
 

 Súťaž o najaktívnejší čitateľský kolektív školy 

 Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty! 

 Medzinárodný deň školských knižníc  -  čitateľský maratón, Zlatá brána 
otvorená..., Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku 

 Záložka spája školy alebo Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu.  

 Týždeň hlasného čítania aleboOd kúzla do kúzla 

 Medzinárodný deň detskej knihy 
 

 
Aktivity školského klubu detí 
 
Činnosť ŠKD prebieha v školskom klube a v triede, ktoré zodpovedajú priestorovým 
normám, sú vhodné na oddych a relaxáciu žiakov. Zariadenie miestností je vybavené 
kobercami na oddych, TV, prehrávačmi, spoločenskými hrami, športovými potrebami, 
stavebnicami. 
V tom to školskom roku sme  sa zamerali viac na kultúru, tradície, zvyky, tradičnú 
kuchyňu a zaujímavosti rôznych krajín.                               
Výchovná činnosť ŠKD podporuje základný program školy a to: 

 humanizáciu, protidrogovú prevenciu, výchovu k rodičovstvu, 

 metódy a formy práce v triedach, 

 rozvoj pracovných a sebaobslužných činností, 



19 

 

 napomáhanie integrácii začlenených detí do kolektívu, 

 rozvoj reči, komunikačných schopností, 

 rozvoj esteticko- pohybových schopností. 
 

Výchovná činnosť prebiehala vo voľnom čase detí a našou snahou je urobiť ju pre 
deti zaujímavou, zábavnou s prihliadnutí na aktuálne potreby žiakov. Dôraz kladieme 
na vytváranie priateľskej atmosféry v oddeleniach. Naďalej chceme pokračovať v 
plnení úloh Výchovného programu a spríjemňovať deťom ich pobyt v ŠKD. 
 
 
Doplňujúce aktivity ( výlety, exkurzie ) 

 

Trieda  Akcia - názov Zodpovednosť 

I.-IV. Dni svätého Huberta Sv. Antol - Banská 
Štiavnica 

Mgr.S.Gašperanová 
Mgr.Z.Ľuptáková 
Mgr.D.Matisová 
Mgr.Štefaňáková 

II. HM Brezno Brezno v premenách času Mgr.Štefaňáková 

VI.-
VII. 

Dni svätého Huberta Sv. Antol - Banská 
Štiavnica, Lesnícke múzeum Zvolen - výhra za 
projekt Krok za krokom k lesu 

Mgr. M.Kršáková 
Mgr.V.Lilková 

V. Múzeum mincí a medailí Kremnica, návšteva 
bane Andrej 

Mgr.D.Mihoková 

V. Tropický hmyz - výstava HM Brezno Ing. I.Bartoňková 

V. Literárno-hudobné múzeum Banská Bystrica - 
Vlakom do múzeí a galérií 

Mgr.D.Mihoková 

V. Zdravé oči - vyšetrenie zraku, starostlivosť o 
zrak 

Mgr.D.Mihoková 

V. Výstava zbraní a zbroje - Berezum Mgr. D.Mihoková 

VI. Zvolenský hrad – Zvolen, pancierový vlak Mgr.M.Kršáková 

VI. Múzeum SNP Banská Bystrica - Vlakom do 
múzeí a galérií 

Mgr.M.Kršáková 

VI. HM Brezno Brezno v premenách času Mgr. M.Kršáková 

VII. 
Aquapark Poprad, ZOO v Spišskej Novej Vsi, 
Kostol sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad 

Mgr.V.Lilková 

VII. Matica slovenská, etnografické múzeum - 
Martin - Vlakom do múzeí a galérií 

Mgr.V.Lilková 

VII. Tropický hmyz - výstava HM Brezno Mgr.V.Lilková 

VIII. Steel park kreatívna fabrika, ZOO, Dóm svätej 
Alžbety - Košice 

Ing. Iveta Bartoňková 

VIII. Múzeum SNP Banská Bystrica - Vlakom do 
múzeí a galérií 

Mgr.P.Národová 
Ing. I.Bartoňková 

IX. Chata M.R.Štefánika, vodný svet – Tále, 
Bystrianska jaskyňa 

Mgr.Herichová 
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IX. Múzeum SNP Banská Bystrica - Vlakom do 
múzeí a galérií 

Mgr.Herichová 

IX. Čaro a krása Vianoc - HM Brezno Mgr. M.Kršáková 

IX. HL GRAFIK Brezno - exkurzia Mgr.D.Mihoková 

 

Plavecký a lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik absolvovali 13 žiaci 7.ročníka. LVVK prebehol v súlade 
s učebnými osnovami telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé ročníky. 
Lyžiarskymi inštruktormi boli Mgr. Z. Ľuptáková a Mgr. V. Lilková. 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. 
Žiaci absolvovali plavecký výcvik a dosiahli základné zručnosti v plávaní. 
Pedagogický dozor vykonávala Mgr. S.Gašperanová. 
Miesto konania: krytá plaváreň Brezno, inštruktorov zabezpečil MŠK Brezno. 
 

 
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.  
Škola sa dostáva do povedomia aj dobrou spoluprácou s rôznymi inštitúciami a  
organizáciami. 
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 
elektronická žiacka knižka. Správcom webovej stránky je Mgr. Radoslav Kán. 
 
Pod vedením Mgr. Dagmar Mihokovej 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.  
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 

Meno Trieda Názov  Druh Úspešnosť 

D. Ďuriš 
J.Gašperan 
A.Kováčik 
A.Podhorský                                                           
L. Šperková 

I. 

 
Matematický 

klokan 

 
celoslovenská 

 
Klokanko 

A.Králová 
 

VI. 
Matematický 

klokan 
celoslovenská úspešní 

riešitelia 

F.Kotoč VI. 
Matematický 

klokan 
celoslovenská úspešní 

riešitelia 

L.Pôbiš VIII. 
Matematický 

klokan 
celoslovenská úspešný 

riešiteľ 

S.Schrotter VIII. 
Matematický 

klokan 
celoslovenská úspešný 

riešiteľ 

T.Ľupták IV. 
Pytagoriáda okresná 

 
úspešný 
riešiteľ 

L.Pôbiš 
 

VIII. 
Pytagoriáda okresná 3.miesto 

A.Králová 
 

VI. 
Expert Geniality 

Show 
celoslovenská titul TOP 

Expert 

T.Libičová VII. 
Expert Geniality 

Show 
celoslovenská titul  

Expert 

S.Král 
 

VIII. 
Expert Geniality 

Show 
celoslovenská titul  

Expert 

E.Škôlka 
 

VIII. 
Expert Geniality 

Show 
celoslovenská titul  

Expert 

M.Šperka IV. MAKSÍK celoslovenská úspešný 
riešiteľ 

L.Vraniaková IV. MAKSÍK celoslovenská úspešný 
riešiteľ 

A.Králová VI.     iBobor online inform. 
súťaž 

úspešný 
riešiteľ 

E.Škôlka VIII. iBobor online inform. 
súťaž 

úspešný 
riešiteľ 

F.Kotoč VI.     Matematická 
olympiáda 

okresná 1.miesto   

L.Pôbiš VIII. Matematická 
olympiáda 

okresná 1.miesto   

M.Ličko V. Geografická 
olympiáda 

okresná 3.miesto   

P.Bubelínyová  
A.Chvála  

V. Na bicykli 
bezpečne 

celoslovenská 1.miesto 
postup na 
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D.Skačanová 
M.Šperka 

VI. medzinárod. 

L.Pôbiš VIII. Olympiáda zo SJL okresná 4.miesto 

F.Kotoč VI. Šaliansky Maťko okresná 3.miesto 

P.Lócziová III. Šaliansky Maťko okresná 3.miesto 

V.Gašperanová VI. Hviezdoslavov 
Kubín  

krajská 2.miesto 

L. Kochan II. Hviezdoslavov 
Kubín 

regionálna 1.miesto okr. 
kolo 

P. Murgašová II. Hviezdoslavov 
Kubín 

regionálna 1.miesto okr. 
kolo 

F.Kotoč VI. Hviezdoslavov 
Kubín 

celoslovenská 1.miesto 
krajské kolo 

L.Murín IX. Hviezdoslavov 
Kubín 

regionálna 3.miesto 

N.Békyová IX. Hviezdoslavov 
Kubín 

regionálna 1.miesto okr. 
kolo 

V.Gašperanová VI. Jar Kláry 
Jarunkovej 

regionálna 1.miesto 

N.Békyová IX. Jar Kláry 
Jarunkovej 

regionálna 1.miesto 

F.Kotoč VI. Jar Kláry 
Jarunkovej 

regionálna 2.miesto 

L.Murín IX. Jar Kláry 
Jarunkovej 

regionálna 2.miesto 

L.Pôbiš VIII. Dejepisná 
olympiáda 

okresná 6.miesto 

A.Králová VI. Dejepisná 
olympiáda 

okresná 6.miesto 

V.Gašperanová VI. Slávik Slovenska okresná 3.miesto 

L.Vraniaková 
T.Ľupták 
E.Pauliaková 

IV.    III. Hypericum regionálna 4.miesto 

A.Králová   
S.Král   
L.Pôbiš 

VI.  

VIII. 

Hypericum okresná 2.miesto  

Le.Bubelínyová 
Lu.Bubelínyová 
B.Felnerová 
A.Fašková 
P.Kubicová 

 

VIII. 

 

Mladí zdravotníci 

 

regionálna 

 

6.miesto 

M.Kovalčík 
Le.Bubelínyová 
A.Fašková 

VII. 
VIII. 

Mladí  záchranári 
CO 

okresná 5.miesto 
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E.Škôlka 

A.Zlúkyová VIII. SAŠŠ  - 

cezpoľný beh 

okresná 2.miesto 

L.Orovčíková 
T.Tréger   
B.Machnič 

VI.   
VII. 

O putovný pohár 
starostu obce 

Beňuš 

regionálna 1.miesto 
mladší žiaci 

M.Dolinský 
A.Masaryková 
M.Kováč 

VI. O putovný pohár 
starostu obce 

Beňuš 

regionálna 2.miesto 
mladší žiaci 

D.Javorčík 
M.Šperková 
S.Schrotter 

IX.   
VIII. 

O putovný pohár 
starostu obce 

Beňuš 

regionálna 1.miesto   
starší žiaci 

R.Orovčík 
A.Zlukyová  
L.Murín 

VIII.   

IX. 

O putovný pohár 
starostu obce 

Beňuš 

regionálna 2.miesto 
starší žiaci 

T.Libičová VII. Cezpoľný beh 
Horehronie 

regionálna 1.miesto 

L.Orovčíková VI. Cezpoľný beh 
Horehronie 

regionálna 2.miesto 

P.Bubelínyová V. Cezpoľný beh 
Horehronie 

regionálna 3.miesto 

A.Zlúkyová VIII. Cezpoľný beh 
Horehronie 

regionálna 1.miesto 

M.Šperková IX. Cezpoľný beh 
Horehronie 

regionálna 2.miesto 

Družstvo dievčat V.-VII. Vybíjaná obvodné 3.miesto 

A.Zlúkyová VIII. Atletika - beh na 
800 m 

obvodné 3.miesto 

E.Jančová IX. Atletika - skok 
do výšky 

obvodné 3.miesto 

Družstvo dievčat V. - IX. Atletika obvodné 2.miesto 

 

 

Družstvo dievčat 

 

 

V. - IX. 

Malý futbal Coop 
Jednota 

Rim.Sobota 

Veľký futbal 
Coca-cola cup 
Žiar n/ Hronom 

O putovný pohár 
riaditeľky ZŠ 

Hriňová 

krajské 

 

krajské 

 

kraj. 

 

3.miesto 

 

2.miesto  

 

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

Záložka do knihy spája 
školy 

Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Týždeň hlasného čítania Združenie Orava Mgr.S.Gašperanová 

Medzinárodný deň 
školských knižníc 

Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Otvorená škola Národný projekt Mgr.R.Kán 

 

11. Výsledky inšpekčnej činnosti(§ 2 ods. 1 písm. k) 

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

 

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

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 tomto roku bola ukončená výmena starých okien, zostáva vymeniť už iba 
okná v kotolni. Pretože táto výmena sa diala iba z vlastných rozpočtových zdrojov, 
musela 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, vymenili sa PVC 
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 tým 
zvyšoval aj kredit našej školy. 
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Stručná analýza súčasného stavu: 

 Za najväčší nedostatok považujeme ešte stále chýbajúce učebnice pre 
reformné ročníky, ktoré má zabezpečiť MŠVVaŠ SR, i keď sa stav tento rok 
oproti minulým rokom zlepšil. Pretože učebnice na vyučovanie ANJ a NEJ sú 
dlhodobým problémom (nie sú dodávané z ADREM-u), museli sme túto 
skutočnosť vyriešiť zakúpením učebníc z vlastných zdrojov. 

 V kotolni funguje iba jeden kotol na pevné palivo, rekonštrukcia druhého je 
finančne náročná a z hľadiska súčiastok a materiálu na opravu takmer 
nemožná. 

 Výmena elektrorozvodov, ktoré sú v katastrofálnom stave.  

 Areál školy potrebuje nové oplotenie. 

 

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

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠ SR na rok 2013 
boli 284774€ 

 nenormatívne ( doprava, AU, VP, odchodné, SZP) 19232€ 

 z toho na mzdy a odvody sme dali 204332 € 

 na služby  a na bežné výdavky 80442€ 

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 obecnému úradu (originálne kompetencie) na ŠKD bol 
11 435 €.  

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

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 4036 €, použili  sme na tovary a služby 
spojené s činnosťou krúžkov a na odmeny vedúcim krúžkov. 
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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.  
 
Úlohy vyplývajúce zo ŠkVP 
 
1. Priebežne vyhodnocovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, 

výchovného   programu.                                                    Z : vedenie školy, MZ,PK 
 
Úloha splnená a závery analýzy boli využité pri tvorbe RUP a Plánu práce školy 
na ďalší školský rok.  

2. Škola organizuje kurzy : 

Prierezové témy  Počet hodín, spôsob 

Osobnostný a sociálny rozvoj  Dúhový týždeň - sprievodné podujatia, 
mimoškolská činnosť, lampiónový 
sprievod 

Environmentálna výchova 5 hodín, Deň Zeme  

2 hodiny - interaktívna hra NAPANT 

1hodina - Škandinávia prednáška 

1 hodina - rieka Hron prednáška 

Krok za krokom smerom k lesu - 4 
triednické hodiny, popoludnia 

Deň vody - prednáška, popoludnie 

Deň zvierat - krúžková činnosť 

Deň jablka - 2 hodiny 

Svetový deň mlieka - ochutnávka 

Sokoliari - ukážka práce s dravcami 

Dopravná výchova 4 hodiny – kurz 

Bezpečná jazda - p.Chvála 

Krupina dopravné ihrisko 
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Ochrana života a zdravia Účelové cvičenie 
2.stupeň – 10 hodín 
Účelové cvičenie 
2.stupeň – 10 hodín 
Didaktické hry 
1.stupen - 4 hodiny 
 
DHZ Brezno - ukážka práce, prevencia 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

Prezentácia prostredníctvom webu, 
infopanelu, akadémií, besiedok 

IV.trieda prezentácie žiakov 

Dni obce Bacúch 

Otvorenie kultúrneho leta v Brezne 

Vystúpenie na folklórnych slávnostiach 
v Braväcove 

Regionálna výchova Akadémie k Vianociam dielne 

Besiedky  

Vianočné trhy  

Veľkonočné dielne 

Rozvoj folklóru , krúžok 

Mesiac úcty k starším 

 
3. Zavádzať inovatívne formy vzdelávania (integrované tematické, projektové, 

blokové, zážitkové vyučovanie).                                  Z : pedagogickí zamestnanci 
Úloha sa stále plní. 
 

4. Využívať vo väčšej miere mimotriedne a mimoškolské vyučovanie . 
                                                                                    Z : pedagogickí zamestnanci 
Úloha sa stále plní. 
 

5. Podnecovať pedagogických zamestnancov pri inovácii metód vo všetkých 
oblastiach výchovy                                                      Z : vedúci MZ,PK 
Úloha sa stále plní. 
 

6. Vo zvýšenej miere využívať IKT vo vyučovacom procese na rozvoj kompetencií 
žiakov.                                                                         Z : pedagogickí zamestnanci 
Úloha sa stále plní. 
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7. Skvalitniťprácu MZ a PK v oblasti plánovania, analýzy, interného vzdelávania, 
zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania do vyučovacieho procesu. 
                                                                                   Z : vedenie, vedúci MZ,PK 
Na zasadnutiach MZ a PK pedagogickí zamestnanci prezentovali inovatívne 
formy vzdelávania. 
 

8. Skvalitniť prácu triednych učiteľov v oblasti rozvoja sociálnych zručností žiakov 
počas triednických hodín. 
                                                                                                 Z: triedni učitelia  
Úloha sa stále plní. 

 

Úlohy vyplývajúce z koncepčných zámerov školy 

Analýza plnenia úloh  z Koncepcie rozvoja školy na roky 2009 - 2014 

 
A. Vychádzať z tradície školy a korekciou koncepcie a vytvorením kvalitného 

školského vzdelávacieho programu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces 
školy.  

 

 
Plnenie: 

 rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na všetkých predmetoch, využívanie školskej 
knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností; 

 zabezpečená odbornosť vyučovania anglického jazyka na I.stupni 
(Mgr.Gašperanová a  Mgr. Murgašová ukončili v roku 2013 kvalifikačné 
vzdelávanie ); 

 rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov v cudzom jazyku na  zodpovedajúcej 
úrovni, realizácia dopisovania listovou a mailovou formou so žiakmi z rôznych 
krajín; 

 práca žiakov s IKT prostriedkami, ich zručnosti boli využité na vytvorenie 
krátkych informačných videofilmov; 

 rozšírená ponuka záujmovo- umeleckej, športovej činnosti a s tým spojenými 
aktivitami žiakov a učiteľov školy prezentovaných na verejnosti; 

 zvýšená pozornosť venovaná predmetom prírodovedného charakteru, 
zapojenie sa do projektu Zelená škola; 

 edukácia žiakov začlenených a žiakov vyžadujúcich ŠVVP, spolupráca 
s CPPPP; 

 zabezpečenie učebných pomôcok, učebníc cudzieho jazyka, doplnenie 
knižničného fondu, dokúpenie výukových programov, ďalších interaktívnych 
tabúľ; 

 stanovenie jasných kritérií systematického zisťovania výsledkov vyučovacieho 
procesu, vytvorený Systém hodnotenia žiakov ZŠ Beňuš, ktorý je zverejnený 
na webovej stránke školy; 

 vydávanie školského časopisu, pravidelné relácie školského rozhlasu, 
vystúpenia pre rodičov; 
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 zlepšili sa podmienky na informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu – 
využívanie IKT v klasických triedach  - vo všetkých triedach na I.stupni 
a v 4.triedach na II.stupni sú interaktívne tabule s notebookom, okrem toho sa 
využívajú 2 mobilné premietacie plátna s 2 notebookmi a 2 dataprojektormi, 
v počítačovej učebni sa využíva e-beam tabuľa; 

 zabezpečilo sa pripojenia na internet vo všetkých učebniach; 

 notebooky pre učiteľov; 

 absencia jazykového laboratória. 
 
 
 

 
B. Pokračovať v projekte Zdravá škola - vytváranie zdravého životného štýlu 

žiakov so starostlivosťou o vlastné zdravie,  zdravie ostatných . 
 

 
Plnenie: 

 realizácia zdravého spôsobu stravovania - spolupráca so školskou jedálňou; 

 besedy s lekármi - pravidelné kontroly u stomatológa, beseda Zdravý chrup s 
ukážkami starostlivosti - zubná hliadka Dental alarm, Zdravé oči - beseda 
spojená s vyšetrením zraku; 

 športové a pohybové aktivity - turnaje a školské kolá v cezpoľnom behu, 
vybíjanej, futbale, volejbale, organizácia súťaže v cezpoľnom behu O pohár 
starostu obce Beňuš pre žiakov horehronských škôl, športové krúžky, Účelové 
cvičenia a didaktické hry organizované podľa UO; 

 spolupráca s Červeným krížom; 

 Deň mlieka, Deň zdravia, Deň jablka, ... 
 

 
C. V oblasti environmentálneho povedomia nadväzovať na osvedčené 

aktivity, rozvíjať ich a obohacovať (spolupráca s ochranárskymi 
organizáciami, Strom života, OZ Živica, OZ Špirála, ...). 

 

 
Plnenie: 

 účasť na projektoch Stromu života, spolupráca s ochranárskymi organizáciami 
(NAPANT, Muránska planina) 

 zapojenie sa do projektu Zelená škola; 

 organizácia Dňa Zeme (od roku 2003) – akcia spojená s besedami, 
interaktívnymi hrami, workshopmi, brigádami, zberom odpadových surovín; 

 celoročný zber papiera, tetrapakových obalov, plastových vrchnáčikov, 
monočlánkov, elektroodpadu (Recyklohry); 

 starostlivosť o areál školy – zakúpenie kosačky a krovinorezu, úprava drevín; 

 spolupráca s lesnými pedagógmi Lesy š.p. – Krok za krokom smerom  k lesu. 
 
 

 
D. Formovanie medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte, 
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tolerancii, pomoci (priamy výchovno-vzdelávací proces, mimoškolská 
činnosť, školský parlament, práca s rodičmi). 

 

 
Plnenie: 

 podpora činnosti školského parlamentu ( jeho činnosť však bola sporadická); 

 zodpovedná práca triednych učiteľov v kolektívoch žiakov a rodičov; 

 triednické hodiny venované tejto tematike; 

 účasť rodičov na rodičovských združeniach v niektorých triedach sa zlepšila, 

 zavedenie konzultačných hodín s rodičmi žiakov každú druhú stredu v 
mesiaci. 
 
 

 
E. Naučiť všetkých žiakov a učiteľov pracovať s počítačom - rozvoj 

schopností pracovať s modernými informačnými technológiami – počítače, 
internet, elektronická pošta.  

 

 
Plnenie:  

 posilnenie INF na naII. stupni; 

 samovzdelávacie aktivity žiakoch sa rozvíjajú v záujmových útvaroch; 

 žiaci majú možnosť navštíviť učebňu IKT v poobedňajších hodinách;  

 zakúpenie počítačových zostáv a ďalšej techniky (notebooky, dataprojektory, 
videokamery, digitálne fotoaparáty, interaktívne tabule); 

 internet využívajú učitelia a žiaci na viacerých vyučovacích hodinách - WIFI 
pripojenie v triedach; 

 využívanie programu Albert, Virtuálna knižnica, programov od Didakty a 
Terasoftu, Datakabinet; 

 zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne 
pôsobiace motivačné prostredie. 

 
 

 
F. Rozvíjať talent žiakov v záujmovom vzdelávaní, dávať priestor na rozvoj 

žiakom s postihnutím, zo znevýhodneného prostredia, pripravovať ich na 
profesiu (výber krúžkov bude zodpovedať záujmu žiakov). Formovať 
u žiakov hrdosť na región a jeho tradície (projekt regionálnej výchovy). 

 

 
Plnenie: 

 ponuka záujmového vzdelávania je rozmanitá; 

 žiaci spoznávajú zvyky a obyčaje svojich obcí, vystúpenia pre rodičov a 
občanov 

 v čase Vianoc pečú medovníky, vyrábajú tradičné vianočné a veľkonočné 
ozdoby, organizovanie vianočných predajných trhov v spolupráci s obcou; 
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 zúčastňujú sa exkurzií v Horehronskom múzeu v Brezne ale aj v  múzeách v 
Banskej Bystrici; 

 zapojenie sa do dejepisnej olympiády; 

 rozvoj tvorivosti, predstavivosti,  

 projekty SME v škole. 

 

 
G. Posilnenie zboru o kvalifikovaných učiteľov - neodbornosť vyučovania – 

v spolupráci s MPC Banská Bystrica a VŠ. Získať kvalifikovaného učiteľa 
na predmet práca s počítačom (z časového hľadiska strednodobý cieľ). 

 

Plnenie: 

 Mgr.Mihoková ukončila štúdium  slovenského jazyka a literatúry na UMB 
Banská Bystrica;  

 kvalifikovanosť vyučovania predmetov biológia a geografia zabezpečená 
prijatím absolventkyFPV UMB Banská Bystrica, absolvovala adaptačné 
vzdelávanie. 

 zapojenie do národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v 
oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov 
na základných a stredných školách - Mgr. Gašperanová a Mgr.Murgašová 

 odchodom RNDr.Harkabuzovej na MD bolo treba zabezpečiť vyučovanie 
matematiky, prijatá Mgr. Kotočová na dobu zastupovania počas MD, úlohou 
zostáva získať na školu učiteľa stáleho učiteľa matematiky; 

 vyučovanie nemeckého jazyka je zabezpečené kvalifikovanou učiteľkou, ktorá 
dochádza do školy jeden krát v týždni; 

 realizovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v 
súlade so zameraním školy. 

 

 

 

H. Napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu 
v nasledujúcom období stabilizovať počet žiakov školy. 

Plnenie: 

 prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v médiách na úrovni 
regiónu, www stránke školy; 

 aktualizovať webovú stránku školy; 

 najväčším úspechom v tejto oblasti je získanie dôvery rodičov žiakov z 
Bacúcha a uzatvorenie školského obvodu s obcou Bacúch - zvyšujúci sa 
počet žiakov z obce Bacúch. 

http://www.statpedu.sk/sk/news/view/17
http://www.statpedu.sk/sk/news/view/17
http://www.statpedu.sk/sk/news/view/17
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I. Doplniť audio a video techniku (z časového hľadiska strednodobý 

cieľ).Materiálno-technické vybavenie  – opravy a revízie prístrojov, zariadení 
(z časového hľadiska krátkodobý cieľ), doplnenie učebných pomôcok (z 
časového hľadiska strednodobý cieľ). 
 

Plnenie: 

 zakúpili sme rádiomagnetofónov, video, 2 DVD-prehrávače, 3 LCD televízory, 
dokúpenie moderných  pomôcok do kabinetov podľa požiadaviek učiteľov 
rôznych predmetov. 

 

 
J. Zlepšovanie spolupráce s rodičmi (z časového hľadiska dlhodobý cieľ) – 

otváranie školy verejnosti, vhodne zaraďovať rodičov do aktivít školy 
spolu so žiakmi, ponúknuť rodičom možnosti vzdelávania (počítač, 
internet), vyjsť v ústrety organizáciám pri poskytovaní priestorov za 
úhradu v rámci platnej legislatívy. 

 

Plnenie: 

 spolupráca s Rodičovským združením Hron, materiálna aj finančná výpomoc, 
účasť rodičov na akciách školy ( 2% z daní fyzických a právnických osôb); 

 besedy spoluorganizované rodičmi a starými rodičmi; 

 nie sme spokojní s účasťou rodičov slaboprospievajúcich žiakov na 
rodičovských združeniach; 

 veľmi slabá je spolupráca s niektorými rodičmi problémových žiakov. 

 

 
K. Spoluprácu so ZUŠ v Polomke, postupne zriadenie pobočky umeleckej 

školy na ZŠ Beňuš (z časového hľadiska strednodobý cieľ). 
 

 
Plnenie:  

 odbor hudobný ( hra na flautu, klavír, keyboard, akordeón, gitara a pribudli už 
aj husle), výtvarný . 

 
 

 
L. Úprava školského dvora, výmena okien a zateplenie budovy - 
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z časového hľadiska dlhodobý cieľ). 
 

Plnenie: 

 vyasfaltovanie príjazdovej cesty; 

 vybudovanie parkoviska v nevyužitej časti dvora; 

 rekonštrukcia starých šatní a vybudovanie kabinetu s telocvičným náradím; 

 postupná výmena okien na celej škole podľa finančných možností; 

 výmena dvier na triedach, zborovni, riaditeľni, kabinetoch; 

 vymaľovanie všetkých priestorov školy a renovácia podláh v triedach (parkety, 
nové PVC); 

 vo všetkých triedach vymenený školský nábytok (lavice, stoličky), zväčša 
výškovo nastaviteľný, v niektorých triedach žalúzie,  

 vytvorenie kabinetu pre výchovného poradcu; 

 rekonštrukcia zborovne a riaditeľne (omietky, stropy, elektrika); 

 zabezpečenie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a 
zamestnancov školy; 

 úloha - zateplenie z nedostatku financií nesplnená, spolupráca s obcou, 
prísľub riešenia tejto otázky formou projektu cez obec – pri vyhlásení 
grantov. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov neprešli projekty na 
rekonštrukciu školy cez štrukturálne fondy EÚ. 

 

 

M. Zabezpečiť podmienky pre špeciálnu starostlivosť o žiakov. 

 

 
Plnenie: 

 realizácia rôznych projektov a programov zameraných na širokú skupinu 
žiakov (prevencia sociálno-patologických javov, zdravá škola a výchova k 
zdravému životnému štýlu, environmentálna výchova, výchova k manželstvu a 
rodičovstvu, regionálna výchova, partnerské projekty, a pod.); 

 pri riešení určitých závažných výchovných a vzdelávacích problémov žiakov 
škola prostredníctvom špeciálneho školského pedagóga a výchovného 
poradcu spolupracovala s CPPPaP v Brezne a inými poradenskými 
organizáciami, 

 pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola 
nevyhnutná úzka spolupráca medzi výchovným poradcom, školským 
špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, triednymi učiteľmi, učiteľmi 
jednotlivých predmetov a rodičmi. 

 u žiakov s jednotlivými druhmi postihnutia, na základe vyšetrenia, súhlasu 
rodičov a posúdenia podmienok školy, sme pristúpili k ich individuálnemu 
začleneniu s možnosťou individuálneho plánu vzdelávania.  

 pre uvedenú skupinu žiakov sme vytvorili podmienky na zvládnutie výchovných 
a vzdelávacích úloh formou individuálneho začlenenia, individuálneho prístupu, 
individuálnej práce ŠP a asistenta učiteľa, pravidelnou konzultáciou s rodičmi. 
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 žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sme priebežne monitorovali, 
venovali im zvýšenú pozornosť. Úzko sme spolupracovali s Odborom 
sociálnych vecí, rodiny a zdravia v Brezne. 

 

 
N.  Zlepšiť spoluprácu so zriaďovateľom. 
 

Plnenie:  

 zriaďovateľ sa podieľa na spolufinancovaní projektov; 

 financoval vyasfaltovanie ihriska, parkovisko za školu, bránu, dlažbu pred 
vchodom do šatní; 

 finančne sa spolupodieľa na rôznych akciách školy; 

 finančne dotuje krúžkovú činnosť od zmeny spôsobu financovania CVČ. 

 

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, strategického 
plánovania, poznania okolitého prostredia a interných možností školy. 
 

Silné stránky 
 

 rodinné prostredie školy, 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP (asistent učiteľa a 
špeciálny pedagóg), 

 vyučovanie zamerané na vzdelávanie v cudzích 
jazykov (nemecký, anglický jazyk)  kvalifikovanými 
učiteľmi,  

 100% odbornosť vyučovania na I.st., 100% 
odbornosť vyučovania hlavných predmetov na 
II.stupni, 

 projektové vyučovanie,  

 aktívna športová reprezentácia,  

 práca v záujmových útvaroch,  

 existujúce tradičné aktivity,  

 plavecký a lyžiarsky výcvikový kurz,  

 dobre fungujúca tímová práca učiteľov,  

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

 projektové aktivity školy,  

 zvyšovanie počítačovej gramotnosti pedagogických 

Slabé stránky 
 

 budova potrebuje rekonštrukciu (kotolňa a 

elektrorozvody), 

 chýbajúce  športoviská a telocvičňa, 

 nedostatočný počet moderných učebníc, 

 chýbajúce nové učebnice – školský 

vzdelávací program, 

 neodbornosť vyučovania niektorých 

predmetov (hlavne výchovy na II.stupni); 

 komunikácia s rodičmi problémových žiakov 

pri riešení vzniknutých problémov; 

 nevyhovujúce školské dielne, 

 náročnosť personálneho zabezpečenia 

vzdelávacieho procesu. 
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zamestnancov,  

 vybavenosť školy modernou počítačovou technikou 
(počítačová učebňou, pripojenie na internet...),  

 prezentácia školy na verejnosti (www  stránka, 
spolupráca s obcou a inými inštitúciami, akadémie, 
vianočné trhy,... ),  

 akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov 
školy zákonnými zástupcami detí,  

 optimálny počet žiakov v triedach, 

 estetizácia a inovácia prostredia školy, 

získanie mimorozpočtových finančných 
prostriedkov 
 

Príležitosti 
 

 maximálne uspokojovať požiadavky 

objednávateľov školských služieb,  

 zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov 

v škole – PC učebňa, elektronizácia školskej 

knižnice, zakúpenie novej didaktickej techniky, 

výukových softvérov a učebných pomôcok, 

 využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a 

prevádzku školy,  

 zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania,  

 výmena pedagogických skúseností,  

 záujem učiteľov o celoživotné vzdelávanie,  

 škola, ktorá je centrom vzdelávania, športu a 

kultúry nielen pre žiakov,  

 zabezpečiť výchovnou prácou a ponukou 

zmysluplných činností, aby sa žiaci vyhli sociálno-

patologickému ohrozeniu, 

 získavať žiakov zo susednej obce Bacúch, 

 podporovať športové aktivity,  

 podporovať aktivity na ochranu životného 

prostredia,  

 rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom 

ZŠ na výber stredných škôl, využívať moderné 

informačné technológie pri rozvoji poradenstva 

o povolaniach a zamestnaniach, 

 zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu 

a kultúry – projekt Otvorená škola. 

Riziká 
 

 možný nedostatok finančných prostriedkov pri 

novom financovaní na triedy, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej 

verejnosti o dianie v škole,  

 stúpajúci počet výchovných problémov,  

 nedostatok finančných prostriedkov na 

motivovanie pedagogických i prevádzkových 

zamestnancov školy,  

 morálne, zdravotné, fyzické ohrozovanie 

učiteľov, 

 demografický pokles populácie, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých 

rodinách, 

 absencia odborných učební. 

 

 
 
Pre ďalší rozvoj školy sú podstatné silné stránky : práca na projektoch, skúsenosti s 
tvorbou , realizáciou a ich riadením, individuálne začlenenie žiakov so špecifickými 
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potrebami a nadaných žiakov dovyučovacieho procesu v spolupráci so školským 
špeciálnym pedagógom. 
Podpora silných stránok školy dáva šance pre podporu jazykového vzdelávania, 
vzdelávaniav oblasti využívania moderných technológií, realizáciu alternatívneho 
spôsobu vzdelávaniaa individuálne začlenenie žiakov so špecifickými potrebami. 
Na druhej strane je potrebné slabé stránky eliminovať. Rizikom je absencia 
telocvične či športového areálu, nevyhovujúce dielne, stav budovy, kotolne a 
elektrorozvodov. 
 

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 2013/2014 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 úroveň psychohygienických 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) 

Po skončení vyučovania mohli žiaci navštevovať ŠKD, záujmové krúžky alebo sa 
zúčastňovať na ďalších aktivitách  v škole, prípadne navštevovať jednotlivé odbory 
SZUŠ Talentída Polomka. Záujmové krúžky, ktoré pracovali na škole mali pritiahnuť 
žiakov a 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 147 žiakov školy si vybralo minimálne jeden 
krúžok a tak odovzdalo škole vzdelávací poukaz 145 žiakov. 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 

1. Čítajme si! Mgr.M.Štefaňáková 

2. Ekologický Ing.I.Bartoňková 

3. Futbalový I. K.Košík 

4. Futbalový II. J.Šajgalík 
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5. LEGO Mgr.Z.Ľuptáková 

6. Malá Bukovinka Mgr.S.Gašperanová 

7. Malí muzikanti Mgr.S.Gašperanová 

8. Počítačový I. Mgr.R.Kán 

9. Počítačový II. Mgr.R.Kán 

10. Redakčný Mgr.D.Mihoková 

11. Spoločensko-vedný Mgr.V.Lilková 

12. Spevácky Mgr.Z.Ľuptáková 

13. Spoznaj svoj kraj Mgr.J.Herichová 

14. Tvorivosť Mgr.D.Matisová 

 

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

V školskom roku 2013/2014 škola organizovala jedno celoškolské rodičovské 
združenie. 
Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne schôdzky RZ (uskutočnené 
4). 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 v spolupráci žiak – rodič 
– výchovná poradkyňa, prípadne vedenie školy. 

 

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

 

Škola - zriaďovateľ Zriaďovateľ - škola 

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 
v rámci povinnej školskej dochádzky i 
výchovu mimo vyučovaniav ŠKD. 
Aktivity : 
Škola predkladá na schválenie základnú 
dokumentáciu školy.Spolupracuje pri 
organizovanía zabezpečovaní aktivít pre 
starších občanov obce alebo deti z MŠ. 
 

Zabezpečuje financie na prevádzku školy 
i školského klubu detí Odškoly očakáva 
kvalitné plnenie úloha kvalitné služby 
verejnosti. 
Aktivity : 
Poskytuje metodickú pomoc. Podporuje 
školu pri organizovanía zabezpečovaní 
mimoškolských aktivít. 
Škola od zriaďovateľa očakáva podporu 
prinapĺňaní cieľov. 

Škola - rodič Rodič - škola 

Škola poskytuje rodičovi 
akoobjednávateľovi kvalitné služby v 

Rodičia spolupracujú so školou, 
podporujújej hlavné ciele, pomáhajú 
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rámci 
výchovy a vzdelávania, poskytuje 
mimoškolské aktivity. Poskytujú priestory 
školy pre aktivityrodičov. 
Aktivity : 
Dni otvorených dverí, konzultačné 
hodiny, MDD. 
 

škole, podieľajú sana realizácii cieľov. 
Finančne zabezpečujúspolufinan-
covanie projektov, nákup 
učebných pomôcok a aktivít a 
mobilítžiakov. 
Aktivity : 
Odmeny, balíčky a občerstvenie na 
Mikuláša, MDD, fašiangový karneval. 
Spolupodieľajú sa na zabezpečovaní 
mobilítžiakov. Z rozpočtu RZ 
spolufinancujú aktivityžiakov, ceny, 
dopravné na zimný štadión a pod.  

Škola - zamestnanci Zamestnanci - škola 

Vytvára pre zamestnancov optimálne 
pracovné podmienky, psychohygienické 
podmienky, zabezpečuje možnosti 
dalšiehovzdelávania, oboznamuje s 
novoulegislatívou, vytvára účinnú 
organizačnúštruktúru, priestor na 
realizáciu a tvorivosť,vytvára vnútorné 
školské predpisy tak, aby sas nimi 
stotožnili všetci zamestnanci. 
Podporuje relaxačné, kultúrno-
poznávacieaktivity zamestnancov. 
Poskytuje priestor naďalšie vzdelávanie 
a rozvoj zamestnancov. 
Aktivity : 
Vedenie školy pravidelne informuje o 
novejlegislatíve, zabezpečuje interné 
vzdelávaniepodľa požiadaviek 
zamestnancov.  
Organizuje relaxačné  dni pre 
zamestnancov. 
Umožňuje a podnecujezamestnancov k 
ďalšiemu vzdelávaniu. 

Plnia celkové a čiastkové ciele 
školy,permanentne sa vzdelávajú, sú 
aktívni 
a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou 
verejnosťou, účinne spolupracujú s 
ďalšímipartnermi školy, vytvárajú 
pozitívny imidžškoly. Každý člen 
pedagogického zboru máprávo 
participovaťna tvorbe školských 
noriem. Akceptujú vnútorné školské 
predpisy s vedomím, že nariadenia sa 
budú musieťplniť. 
Aktivity : 
Zamestnanci sú spolutvorcami  
vnútorných noriem. Počas vedľajších 
prázdnin absolvujú interné vzdelávanie. 
Otvorenými hodinami,prezentáciou 
aktivít na webovej stránke školyvytvárajú 
pozitívny imidž školy. 
 

Škola - Rada školy Rada školy - škola 

Predkladá samospráve koncepciu, plány 
práce, správu o činnosti a hospodárení, 
podnety na pomoc a spoluprácu. 
Aktivity : 

Škola spolupracuje s členmi rady školy. 
 

Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva 
podnety a návrhy na skvalitnenie 
činnosti,spolupodieľa sa na realizácii 
úloh, poskytujepomoc. Podporuje 
komunikáciu s obecným zastupi-
teľstvom. 
Aktivity : 
Pomáha riešiťproblémy školy na 
komunálnejúrovni a je poradcom pri 
predkladanínávrhov zriaďovateľovi. 

Škola Organizácie podieľajúce sa na 
výchove a vzdelávaní 
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Škola prizýva organizácie k spolupráci 
v priamom vyučovacom procesei k 
voľnočasovým aktivitám. 

Pomáhajú plniťúlohy školy. 
MPC Banská Bystrica – zabezpečuje 
lektorovna interné vzdelávanie v 
priestoroch školy. 
Lesy SR - zabezpečujú lesnú 
pedagogiku. 
NAPANT- zamestnancispolupracujú so 
školou ako odborníciv oblasti 
environmentalistiky, spolupracujúpri 
tvorbe enviroprojektov ako 
odbornígaranti. 
Dobrovoľný hasičský zbor- sú prizývaní 
ako odborníci na protipožiarnu výchovu. 
OZ 
 

Škola - iné školy a zariadenia Iné zariadenia - škola 

Škola spolupracuje v oblasti záujmovej 
činnosti, metodickej, 
prezentačnej,projektovej. 
Aktivity : 
Prizýva zamestnancov MŠ na zápis detí 
do 1.ročníka, organizuje spoločné 
zasadnutiaMZ, pripravuje aktivity pre deti 
z MŠ Beňuš, Braväcovo a ZŠ Bacúch. 
 

Poskytujú priestor v oblasti záujmovej 
činnosti, metodickej, prezentačnej. 
Aktivity : 
Poskytuje priestory pre SZUŠ Talentída 
Polomka - elokované pracovisko. 

Škola - ostatní  partneri Ostatní partneri - škola 

Škola podporuje finančne, organizačne 
mobility žiakov i zamestnancov. 
Aktivity : 
V spolupráci s OZ PŠaV schvaľuje 
čerpanie sociálneho fondu, odmeňovanie 
zamestnancov. Pomáha pri príprave 
spoločenských i kultúrno - poznávacích 
aktivít OZ. 

Spolupracujú pri príprave i organizácii 
národných projektov. 
Aktivity : 
OZ PŠaV pomáha pri riešení 
pracovnoprávnych sporoch . 
Zabezpečujú dohľad nad plnením 
predpisov v oblasti BOZ a PO. 
 

 

 

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 
aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri povodni).  
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Beňuš za školský rok 
2013/2014 spracovali: 
 

Ing. Iveta Bartoňková riaditeľka školy 

Mgr. Radoslav Kán zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Dagmar Mihoková výchovná poradkyňa 

Mgr. Zuzana Ľuptáková vedúca MZ 1.-4.ročník 

Mgr. Radoslav Kán vedúci PK prírodovedné predmety 

Mgr. Dagmar Mihoková vedúci PK spoločenskovedné predmety 

Mgr. Marta Kršáková špeciálny pedagóg 

Bc. Katarína Kubaliaková vychovávateľka ŠKD 

Mgr. Slavomíra Gašperanová školská knižnica 

Mgr. Janka Herichová koordinátor Zdravá škola a VMR 

Ing. Iveta Bartoňková koordinátor environmentálnej výchovy 

Anna Faráriková ekonómka školy 
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Prílohy: 
 
1) Vyhodnotenie plánu práce – MZ  1. – 4.ročník 

2) Vyhodnotenie plánu práce – PK   prírodovedné predmety 

3) Vyhodnotenie plánu práce – PK   spoločenskovedné predmety 

4) Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu 

5) Vyhodnotenie plánu práce špeciálneho pedagóga 

6) Vyhodnotenie plánu práce ŠKD 

7) Vyhodnotenie plánu práce školskej knižnice 

8) Vyhodnotenie plánu koordinátora Zdravej školy a VMR 

9) Vyhodnotenie plánu koordinátorov environmentálnej výchovy 

10) Výkaz k správe o hospodárení za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


